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ADVERTIMENTS PREVISIAGRAÍMENTS.

Al llarg de les pagines següents ens endinsarem en el món peculiar del 
Llibre de contemplado en Déu. Amb for^a freqüéncia haurem  de p resen tar 
fragm ents del text; per a aqüestes citacions farem servir l'edició de les Obres 
Essencials de Ramón LLlull, segon volum (Ed. "Selecta", Barcelona, 1960).

Em prarem  algunes les abreviatures a l'ús entre els lul.listes d 'a rreu  del 
m ón, codificades per la revista Studia Lulliana (SL), abans Estudios Luí.líanos 
(EL). A la bibliografía final hom pot trobar desenvolupades les abreviatures 
que hem utilitzat. A mes, al llarg del text, anunciarem de m anera convenient 
quan introduim  alguna altra de propia. Peí que fa a les citacions extretes de 
l'edició m aguntina de les obres de Llull (MOG), seguirán tam bé la pau ta  
m arcada per la pub licado  de la Maioricensis Schola Lullistica: p rim er la 
pag inado  continua de la reimpressió de Stegmuller (Frankfurt, 1965), seguida 
de la página en la numeració interna de l'edició original.

És obligat l'agraiment a totes les persones que m 'han ajudat, d ’una o altra 
manera, en la realització d ’aquest treball, i de les quals he rebut el recolzament 
necessari per a finalitzar la tasca. El contacte, personal o epistolar, amb figures 
del m ón del lul.lisme ha estat un element im portant per a la consecució de 
l'objectiu final; agraesc l'interés de totes elles, i llur benevolencia. I, de m anera 
m olt especial, vull palesar el meu deute amb el Dr. Albert Hauf, el qual ha 
sabut guiar-me al llarg del trajéete amb má savia.

Finalm ent, destacar que aquest treball ha estat possible grácies al 
gaudim ent d 'una beca d'investigació de Formació del Professorat Universitari 
concedida peí Ministeri d'Educació i Ciencia.
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INTRODUCCIÓ.

1. PRESENTACIÓ DE L'OBRA I CONTEXTUALITZACIÓ.

Q uan parlem  del LC (en endavant LC) estem parlan t deis inicis de la 
literatura catalana. Deis inicis de debó: en certa manera, ens trobem  davant un  
text fundacional, encara que no en termes absoluts. És cert que existeixen 
m anifestacions de prosa en catalá almenys un  segle abans que l’au to r 
m allorquí encetara la seua particular producció; pero es tracta d'escrits amb 
una finalitat m olt precisa, totalm ent extraliterária (homilies, hagiografies, 
inicis de la nostra historiografía) i tradui’ts del llatí, els quals no fan sinó 
ressaltar la forta originalitat de 1'obra lul.liana (RIQUER, 1964: 197-206). I 
encara será difícilment trobable, en autors posteriors, una prosa catalana tan  
acurada i perfecta, a més del fet no gens desdenyable que caldrá esperar 
prácticam ent fins a Descartes per trobar de nou una produció filosófica sólida 
expressada en una llengua europea que no siga el llatí, l'árab o l'hebreu 
(llengües aqüestes darreres tan europees com la prim era a l'edat mitjana).

El LC es troba dones a les portes mateixes de la literatura catalana. De fet, 
n'és la porta. Una gran porta d'entrada... Potser fins i tot una porta que ens ve 
una mica gran. No en va ha estat considerat com la Divina Comedia de les 
nostres lletres, en afirmació de Torras i Bages. Comparació, pero, que fa aigua 
en un  punt: qualsevol italiá de mitjana cultura (per descom ptat, no cal que 
siga m edievalista) m oriria de vergonya abans de reconéixer un  m és que 
hipotétic desconeixement de l'obra del Dante. Una enquesta al més granat de 
les nostres lletres actuals revelaría, amb tota probabilitat, no ja que el LC no és 
llegit, sinó que la seua lectura no es considera imprescindible, restant més 
aviat redui'da al cercle deis especialistes més agosarats. Si més no, es perden  
aquells «una solemne lli^ó de sensatesa i de bon gust literaris», paraules de 
Lola Badia referides a la prosa del Blaquerna (Introducció a LLULL, 1982: 14) 
pero igualm ent aplicables al LC (i, encara més, per extensió, a tota la prosa 
lul.liana).
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La importancia de l'obra que ens ocupará és dones doble: d ’una banda, és 
l'origen de la nostra literatura, la primera manifestado im portant de les lletres 
catalanes; d 'altra banda, és també el germ en de to ta l'extensa producció 
posterior del mateix Llull. D'on ha sorgit dones aquest text inaugural? Quines 
condicions han im pulsat el seu autor a sentir la necessitat de crear un  llibre 
tan  especial? D 'on naix la seua originalitat en un  panoram a literari catalá 
encara desértic?

Per respondre a aqüestes qüestions cal una doble contextualitzadó del LC; 
una prim era, dins del panorama histórico-biográfic de l'época i de  la vida de 
l'autor; després, una altra que ubique el llibre en el conjunt de Yopus lu l.liá, 
ressaltant així la seua condició capdavantera respecte de la resta d'obres 
sorgides de la plom a del beat. L'especial factura del llibre, la seua densitat i 
dim ensions, així com la intenció que l'anim a, resten  esclarides amb la 
considerado del lloc que ocupa en tots dos contextos.

1.1. Contextualització historico-biografica.

La vida de Ramón Llull abasta un ampli are cronológic que va de 1232 a 
1316. Coincideix dones amb l'expansió catalano-aragonesa cap a terres 
m eridionals de la península i cap a la M editerránia, un  cop finalitzada la 
influencia política exercida sobre Occitánia. Fill d 'una familia noble o de l’alta 
burgesia barcelonina, nasqué a Mallorca tan bon punt acomplerta la conquista 
de Tilla per les hostes del rei Jaume. La seua vida anirá dones lligada, en bona 
m esura, ais canvis polítics experimentats per la corona catalano-aragonesa al 
llarg del segle XIII.

Lligat a la casa reial de ben jove, fou senescal del fu tu r Jaume II de 
Mallorca. Aquest fet li perm eté dur una vida cortesana que imaginem lliure 
de preocupacions tant materials com espirituals; abundaran al LC referéncies a 
aquests anys en els quals el nostre autor afirma haver viscut en el pecat. Casat 
amb Blanca Picany, amb dos filis (Magdalena i Doménec), i amb una bona 
posició en la cort reial, n ingú no podia im aginar el canvi sobtat que 
experimentarla aquest home al voltant deis trenta anys d'existéncia. D'acord 
amb el que ell mateix ens conta a la Vida coetdnia, m entre m irava d'escriure
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una cangó a una dama, assegut que era a la seua cambra, rebé Taparido de Crist 
crucificat.

L'episodi té un  interés especial, ja que ens dibuixa un  Llull preocupat per 
dues qüestions que tindran una preséncia continuada (tot i que transform ada) 
al llarg de la seua vida i obra. Heus ací el text de la Vida coetania que relata els 
inicis de la seua conversió:

Recontá primerament e ans de totes coses que, estant ell senescal e majordom del 

superil.lustre senyor rei de Mallorques, com fos en la plenitud de la sua joventut e es 

fos donat en l'art de compondré cangons e dictats de les follies d'aquest món, estant 

una nit dins la sua cambra sobre lo bancal del seu lit, imaginant e pensant una vana 

cansó, e aquella escrivint en vulgar, per una sua enamorada, la quál lavors d'amor 

vil efada amava; com, dones, tingués tot lo seu enteniment enees e ocupat en dictar 

aquella vana cansó, remirant a la part dreta veé nostre senyor Déu Jesucrist penjant 

en creu, molt dolorat e apassionat.l

Hem subratllat els dos elements que ens interessa rem arcar en el relat 
lul.liá de la conversió: l'escriptura i l'amor. Dos aspectes de la biografía de 
Llull anterior al canvi espiritual operat a partir de l'aparició del crucificat, i 
que perduraran més enllá, aixó sí, invertint-ne la intenció. Ens diu Llull que 
ocupava el seu temps fent cangons e dictats de les follies d raquest món; és a 
dir, esmer^ava energies en l'escriptura, una escriptura profana i «folla», des de 
la m undanitat i per a la m undanitat. Escrivia en vulgar (provengal o catalá 
farcit de proven^alismes) per a una sua enamorada, la qual lavors d'amor vil e 
fada amava. L'amor professat per Llull abans de la conversió és tam bé foll, 
igual que la seua escriptura; i ho és perqué el seu objecte és erroni: una  
enam orada  llavors estim ada; un  am or sotm és ais canvis tem porals, 
conjuntural, una passió pecaminosa que emmalalteix les facultats aním iques 
de l'individu.

La culminació de l'escena descrita s'esdevé amb l'aparició de Crist 
crucificat. Per Ell fínalment canviará Llull el sentit tant de la seua escriptura 
com del seu amor. Amor a Crist, no vil ni fat, pero foll, arrapat; un objecte 
únic que plena definitivam ent les ansies lul.lianes. No será un  amor per a 
llavors, sinó per a sempre. I aqueix amor determinará també el nou sentit de

1Vida coetania, §2 (OEl: 34-35). El subratllat és nostre.
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l'escriptura del nostre autor: «e són de llibres trobador», afirmara al seu Cant 
de Ramón (LLULL, 1928: 32, v. 66), trobador ja no de les follies d ’aquest m ón, 
sinó de la veritat salvífica, que identifica amb la fe católica.

No sabem més sobre el Llull anterior a la conversió; podem  im aginar que 
ja posseía un  taranná passional, que ara inverteix la seua direcció: passa 
d'aplicar-se al món a aplicar-se a la divinitat. Aquest tránsit, pero, no fou obra 
d 'u n  sol dia; s'esdevingué progressivam ent, per etapes. En prim er lloc, 
l'aparició hagué de repetir-se fins a cinc voltes per tal de donar el fruit de la 
conversió; sois llavors es pregunta Ramón: «quid agam pro Christo?» La 
resposta ve donada per un  triple objectiu concebut peí seu esperit inquiet: la 
predicació ais infidels fins arribar al martiri, l'escriptura d 'un  llibre contra 
l'error d 'aquestos infidels, i la creació de m onestirs per a la formació de 
missioners. És dones u n  triple objectiu apologétic i missional, determ inat per 
un  factor historie i social fonamental per a comprendre l'abast de la decisió 
lul.liana: jueus i, especialm ent, m usulm ans, conform aven la població 
majoritária del recentm ent conquerit regne de Mallorca; i, encara, la m eitat de 
la M editerránia pertanyia ais sarra'fns (incloent-hi els sants llocs).

Tres mesos, segons la narració de la Vida coetania, estigué Llull rum inant 
els tres objectius i la manera de posar-los en práctica. Fins que —segona estació 
en el procés de conversió—̂ assisteix a un sermó sobre Sant Francesc d'Assís el 
dia de la seua festivitat. La predicació dona un  nou im puls ais propósits 
lul.lians, tot oferint un  model d'activitat espiritual del qual mancaven: Llull 
sabia qué havia de fer, pero no com fer-ho. Ara, el poverello in trodueix la 
dimensió de la renúncia material, del lliuram ent total en eos i ánim a a la 
causa de Crist, pobre entre els pobres. La pobresa evangélica será la porta  
d'accés a la predicació apostólica; sois el deslliurament de la cárrega temporal, 
manifestada en els béns materials, els honors socials i les relacions familiars, 
pot llan^ar el nou convers a l'acompliment de la seua missió.

No n'és suficient, pero. Després d'unes pelegrinacions «preparatóries» de 
la seua activitat missional, aquesta encara no pot dur-se a terme. Manca una 
formació intel.lectual imprescindible per ais objectius marcats; si, amb prou 
feines el cortesá Ramón Llull posseeix uns rudiments de llatí, de grammatica, 
caldrá cercar la m anera d'assolir un coneixement filosófic i teológic suficient 
per a la d isputa amb els savis infidels —que no d 'a ltra  m anera pretén  
convertir-los a la fe vertadera: en l'época deis apóstols era suficient amb fer
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miracles; Llull sap que la taum atúrgia no convencerá ningú al seu tem ps, i 
que calen raons necessáries.

París era llavors la destinado més adient. La seua facultat d 'a rts era 
justam ent coneguda arreu del món cristiá: potser h i trobaria la  form ació 
suficient per a la seua empresa. Ramón de Penyafort li ho desaconsellá: 
seguint les propostes del jurista, Llull tom a a Mallorca on passará els anys 
d'estudi necessaris per a la seua formació (BATLLORI, 1979). I a a  és on naix el 
LC, p lasm ado literaria i doctrinal de l'aprenentatge adregat a l'aconseguiment 
de l'objectiu m issional que dom ina ja l'existéncia de l'antic senescal de 
l'infant reial.

El LC és dones el prim er fruit del Llull ja capficat en la tasca que no 
abandonará fins la seua mort. El triple objectiu hi és palesat de forma explícita: 
abunden en les págines de l'obra les referéncies al martiri, desitjat per l'autor i, 
més encara, recom anat al lector de vegades amb insistencia; es contem pla 
també un  program a de formació per a aquestos mártirs, form ado en la disputa 
amb els infidels, la qual consisteix, a més de en l'aprenentatge de les llengües 
orientáis, en l'assimilació de diverses «arts» de disputar, de trobar la veritat, 
d'«assubtilar» l'enginy de l'adversari, etc. En definitiva, de conduir els errats 
cap a la fe vertadera, propósit que sois pot náixer d 'una pregona devoció i 
estima per Déu, també palesada en págines d'encés lirisme.

El tercer propósit, l'escriptura d'un llibre, «el millor llibre del m ón contra 
l'e rro r deis infidels», es m aterialitza en el p rop i LC. A questa obra 
enciclopédica, totalitzadora, on l'autor vessa tot el que ha aprés i m editat al 
llarg deis seus anys de formació, es contempla com el prim er intent de du r a 
term e un  projecte global de sistem atització d 'un  m étode de conversió 
d'infidels. Aquest és l'objectiu del llibre. Un objectiu, certament, ambiciós, 
com ho palesa la llargária de l'obra, les seues dimensions enciclopédiques. 
Ubicada dones en els inicis de la producció escrita del beat, culm inado de la 
seua formació intel.lectual i pun t de partencia d 'una llarga serie d'escrits, 
com pendia germ inalm ent tot el pensam ent del beat desenvolupat amb 
posterioritat.

Ara bé; si al LC sembla que Llull ja ha dit tot el que volia dir, per qué dones 
continué escrivint, i de forma incansable, fins a la fi deis seus dies? És que el 
«millor llibre del món» no era suficient? Segons l'encertada expressió de Lola

21



Badia, aquest «magma primigeni on tot bull i xarbota» resulta «una sum m a. 
tan  sintética que acaba esdevenint inmanejable» (BADIA, 1984: 21-22). El 
m odel globalitzador del LC s'exhaurí en ell mateix, i fou substituí! per una 
atomització que particularitzá els diversos missatges continguts en  la m agna 
obra, to t independitzant-los els uns deis altres. U n episodi central en la 
biografía del beat marca el tránsit del LC a la resta de la seua producció: 
l'anom enada «il.luminació» esdevinguda al puig de Randa.

Després de la redacció del LC, Llull puja a la inuntanya de Randa per tal de 
meditar. Allá va rebre, segons conta a la Vida coetania, una il.lustració divinal 
que li m ostrá la m anera d 'ordenar els continguts del LC en un  nou llibre, 
aquest sí, infal.lible per ais seus propósits missionals: YArt abreujada d'atrobar 
veritat (1274). Aquesta Art, amb successives derivacions, será l’eix de la 
producció lul.liana fins ais darrers anys de la v ida del nostre autor. La 
«il.luminació» m arca dones un  punt d'inflexió im portant en la biografía 
literária de Llull, hi ha un  «abans» i un  «després» de Randa. Abans, tenim el 
LC; despés, una llarga producció, colosal per a l'edat mitjana. Cal, pero, atorgar 
a l'episodi el seu just valor: no podem interpretar el fet al peu de la lletra, i 
creure sense més que YArt abreujada d'atrobar veritat fou realm ent dictada 
per Déu. La «il.luminació» fou el punt culminant d 'un  procés de m adurado  
de continguts i d'estratégies, un procés que arrenca uns nou anys enrere i que 
té dues fites estretam ent relacionades: el LC i l'A rt (BATLLORI, 1992). La 
connexió entre l'obra primera, anterior a Randa, i les posteriors, ens ajudará a 
ubicar encara amb és precisió el lloc que ocupa en el conjunt de Yopus lul.iá.

1.2. Contextualització en l'opus lul.liá.

Per la seua sitiado primerenca, i per la seua ambició enciclopédica, el LC és 
l'avantsala de la producció lul.liana. Aquesta ha estat ordenada per Antoni 
Bonner al voltant de quatre etapes, canóniques ja en els estudis lul.lians, i que 
tenen com a criteri básic les diverses reform ulacions de l'Art, sotm esa a 
constants metamorfosis per tal d'adaptar-la a la «fragilitat» de l'entenim ent 
deis contemporanis de Llull, els quals no arribaven a copsar plenam ent el seu 
complicat funcionament. Heus ací el resultat (BONNER, 1989 a: 58-59):
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1. Etapa pre-Art (ca. 1271-74). Correspon a la darrera part deis nou anys 
d ’estudi que culminen amb la redacció del LC, abans de la il.luminació de 
Randa. A més, inclou també una obreta de lógica, la Lógica d'Algatzel, versió 
rim ada del tractat del filósof musulmá.

2. Etapa quatem ária (ca. 1274-89). Comenta amb la il.luminació de Randa. 
El nom  proposat va lligat a la natura analógica de les arts que conformen 
aquesta etapa: els principis que hi form en part de l'entram at estructural 
compareixen en m últiples de quatre, tot desgranant-se una serie d'argum ents 
analógics basats en la correspondencia entre el m ón físic (amb els quatre 
elements) i el m ón de la divinitat. Dues obres segueixen aquest esquem a, i 
determ inen sengles cicles en aquesta etapa: YArt abreujada d'atrobar veritat i 
YArt demostrativa. Al p rim er cicle pertanyen obres com el Gentil o el 
Blaquerna, i al segon el Félix, obres totes que fan referencia explícita a l'art en 
la qual es basen.

3. Etapa ternaria (1290-1308). Els principis de l'Art compareixen ara en 
m últiples de tres. Aquest canvi va unit a un replantejam ent de l'estratégia 
dem ostra tiva  de l'A rt: desapareix  el m odel analógic e lem ental i es 
desenvolupa plenam ent la teoria deis correlatius, que connecta trinitáriam ent 
la divinitat amb el món creat. Es redueix el nombre de figures i desapareix la 
notació algebraica, en un  intent de simplificació del model original. Com enta 
amb YArs inventiva (1290) i es desenvolupa fins a YArt breu i YArs generalis 
ultima  (1305-8). YArbre de ciencia i la Taula general form en p art d 'aquesta  
etapa, igual que obres poétiques com el Desconhort o el Cant de Ramón.

4. Etapa post-A rt (1308-15). Llull abandona, en aquesta e tapa, la 
mecanització del seu pensament; el métode de l'Art ja ha estat desenvolupat 
plenament de manera que se centra en problemes específics de lógica, filosofía 
i teología.2

Així dones, parlar de l'«Art» de Ramón Llull, en singular, no és del tot 
exacte: aquesta A rt es desdobla en, almenys, dues m anifestacions ben 
diferenciades entre si, amb la data de 1290 com a fita que marca el tránsit de 
l'una a l'altra. El LC, anterior a totes dues, es troba ubicat en els inicis, en la

2Aquest esquema és la culminado d'un estudi anterior, més extens, el qual és matisat en algún 

punt (com ara la no divisió en cicles de les arts temáries). Veg. BONNER (1977 a i 1977 b).
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«prehistoria» de l'Art, segons l'encertada expressió deis germ ans Carreras i 
A rtau (CARRERAS, 1939: 348 i ss.). I és així no tan sois per la seua situado  
cronológica, sinó, sobretot, peí seu carácter de precursor del m étode artístic, 
especialment de l'art quatemária.

En efecte: YArt abreujada d'atrobar veritat té les arrels en el LC, i el mateix 
s'esdevé amb la práctica totalitat de les obres posteriors. Lógicament, será més 
a próp de la form ulado quatemária de l'Art, pero no deixa tampoc d'anunciar 
solucions que apareixeran amb un  carácter més definit a l'etapa ternaria. 
Vistes així les coses, el LC hauria de ser un punt de referéncia obligat per a 
l'estudi de qualsevol obra lul.liana... Dissortadament, pero, sembla que ha 
quedat relegat a l'obscura zona del «caos prim igeni» abans de l'o rdre, 
condem nat a la m era constatació de la seua existéncia com a precursor d 'una 
obra posterior, destinatária, aquesta sí, de l'análisi que hom li nega.

Que el LC requereix dones una atenció més directa de la que fins ara ha 
estat rebent resulta ben evident. Com veurem tot seguit, la dedicado de qué ha 
estat objecte per part deis estudiosos ha deixat importants llacunes que, per tal 
de ser em plenades, dem anen m olt més que un  treball de les presents 
dimensions i característiques. Abans, pero, ens caldrá fer una ullada al conjunt 
de l'obra, per tal d 'observar la seua acurada factura, i comprovar que l'ordre 
més exquisit acompanya les seues considerables dimensions.

1.3. Estructura del LC.

Una obra vasta i enciclopédica com és el LC ha d 'estar sotmesa, d'acord 
amb els cánons m edievals, a un  ordre m anifestat en una estructu ra  
significativa. D ivisions amb m últiples subdivisions conform en l'esquelet 
sobre el qual l'au tor assentará els diversos continguts. L'obra disposa d 'un  
próleg destinat a presentar al lector aquesta estructura, per tal que es puga 
orientar en l'embull de capítols que té per davant. Per bé que no tot el próleg 
está destinat a aquesta funció, sinó tan sois la prim era meitat: deis trenta 
versicles que el conformen, sois els quinze primers desglossen la tram a del 
llibre; els quinze restants presenten símils al voltant de la feixuguesa de la 
tasca que l'autor vol em prendre amb la redacció d 'una obra tan colossal, que 
sois podrá arribar a bon port amb l'ajuda divina.
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Cinc ¡libres formen el conjunt del LC, els quals contenen un  total de tres- 
cents seixanta-cinc capítols (amb un  altre capítol final com plem entan deis 
anteriors), repartits en quaranta distincions. L 'estructura és la mateixa p e r a 
tots els capítols: trenta parágrafs o versicles, repartits en deu grups de tres 
versicles cadascun. Tot agó amb un  rerafons simbólic que justifica cada divisió 
i subdivisió; heus ací la distribució de les parts del LC, bastida d'acord amb una 
simbologia num érica forga estimada per Llull i per la literatura m edieval en 
general, model perfecte de composició numérica, amb regust pitagóric, pero 
també bíblic:3

5 llibres.............................. 5 nafres de Jesucrist
40 distincions...  40 dies de dejú al desert
365 capítols.................................................................365 dies de l'any
1 capítol addicional amb 4 parts...................1 dia més cada 4 anys
10 parts per cada capítol..............................................10 manaments
3 parts per cadascuna de les anteriors..................................Trinitat
30 parts en total per capítol...........................30 monedes de Judes.

Distincions:

ler. llibre — 9 distincions........................................................................ 9 cels
2n. llibre — 13 distincions.......................................... 12 apóstols més Jesús
3er. llibre — 10 distincions..............10 sentits (5 espirituals i 5 corporals)
4t. llibre — 6 distincions................................................... 6 dreceres del món
5é. llibre — 2 distincions 2 intencions
1 títol.....................................................................................................1 sol Déu.

Encara, el símil és qui connectará totes dues realitats, les parts del llibre i 
llur referent na tu ra l o espiritual. La fórm ula «enaixí com...», que ens 
acompanyará tot al llarg del LC, domina obsessivament aquesta introducció, 
en un avang del que será la seua omnipreséncia a l'obra: «enaixí, Sényer, com 
vós representas en la sancta creu cinc nafres, enaixí nós volem aquesta obra 
departir per cinc libres»; «e enaixí com vós, Sényer, volgués e'l desert dejunar 
quaranta dies, enaixí, Sényer, volem nós aquests cinc libres departir per 
quaranta distincions». Etcétera.

3«Omrtia in mensura et numero et pondere disposuisti» (Sap. XI, 21). Sobre la composició 

numérica aplicada a la literatura, veg. CURTIUS (1948: 700-712).
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Pero encara no hi ha prou. De fet, aquesta organització num érica de les 
parts de qué consta el LC amaga la vertadera estructurado deis continguts. El 
seu simbolisme és bell, pero buit. Ja ho afirma Pring-Mill:

En casos com aquest el simbolisme queda fora de la substancia de l'obra; serveix per

donar-li el que Curtius anomena una «bastida formal de construcdó» i per dotar-la

d’una certa aparenta de «profund simbolisme», pero, en canvi, esta mancat de cap

veritable profunditat (PRING-MILL, 1957: 116).

Cal dones fixar-se amb més deteniment en els continguts que amaga aquest 
en tram at simbólic. Per aixó anirem a les rúbriques, per tal d ’esbrinar 
l'estructura interna del LC: com els temes de qué tracta es d issem inen 
ordenadam ent, d'acord amb una lógica preestablerta, al llarg de l*obra. Ens 
centrarem  en les distincions, unitats tem átiques per dam unt del capítol, 
organitzades d ’acord amb el següent esquema:

1. Volum I

1.1. Primer llibre.

1.1.1 .1 distinció: d'alegre.
1.1.2. II distinció: qui tracta de la infinitat divina.
1.1.3. HI distinció: qui tracta de l'etemitat divina.
1.1.4. IV distinció: qui tracta de l'esséncia divina.
1.1.5. V distinció: de trinitat.
1.1.6. VI distinció: qui tracta de divinal potestat.
1.1.7. VII distinció: de la ciéncia divina.
1.1.8. VIII distinció: de veritat divina.
1.1.9. IX distinció: qui tracta de la bonea divina.

1.2. Segon llibre.

1.2.1. X distinció: qui tracta de creació.
1.2.2. XI distinció: qui tracta de l'ordenació divina.
1.2.3. XII distinció: qui tracta com Déus ha recreada la natura

hum ana.
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1.2.4. Xm distinció: qui tracta de la volentat divina.
1.2.5. XIV distinció: qui tracta de la senyoria divina.
1.2.6. XV distinció: qui tracta de la divinal saviea.
1.2.7. XVI distinció: qui tracta de la divinal dretura.
1.2.8. XVD distinció: qui tracta de la larguea de nostre senyor Déus.
1.2.9. XVHI distinció: qui tracta de l’ajuda que ntre. Sr. Déus fa ais

hóm ens.
1.2.10. XIX distinció: qui tracta de la hum ilitat qui és en ntre. Sr. 

Déus.
1.2.11. XX distinció: qui tracta de la gran misericordia divinal.
1.2.12. XXI distinció: qui tracta de la gloria de paraís.
1.2.13. XXn distinció: qui tracta de l'acabament de ntre. Sr. Déus.

2. Volum II.

2.1. Tercer llibre.

2.1.1. XXm distinció: de veer.
2.1.2. XXIV distinció: d'oíment.
2.1.3. XXV distinció: qui tracta d'odorament.
2.1.4. XXVI distinció: qui tracta de gustar.
2.1.5. XXVÜ distinció: qui tracta de sentiment huma.
2.1.6. XXVffl distinció: qui tracta de cogitado, qui és seny espiritual

entel.lectual en home.
2.1.7. XXIX distinció: qui tracta en qual manera hom ha

apercebiment d'haver coneixenga d'aquelles coses que vol 
entendre e conéixer.

2.1.8. XXX distinció: de consciencia.
2.1.9. XXXI distinció: de subtilea.
2.1.10. XXXn distinció: de la coratgia o de la fervor qui és en home.

3. Volum III.

3.1. Q uart llibre.

3.1.1. XXXIII distinció: en l'arbre qui tracta d'ésser e de necessária e 
de privació.
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3.1.2. XXXIV distinció: qui tracta de l'arbre de sensualitats e
d'entel.lectuítats.

3.1.3. XXXV distinció: qui tracta de l'arbre de qualitats e de
significáis.

3.1.4. XXXVI distinció: qui tracta de fe e de rao en l'arbre de la creu.
3.1.5. XXXVn distinció: de l'arbre deis deu manaments.
3.1.6. XXXVm distinció: en la qual és tractat de predestinado.

3.2. Cinqué llibre.

3.2.1. XXXIX distinció: d'amor.
3.2.2. XL distinció: d'oració.

Com veiem, el LC té, en efecte, una vocació enciclopédica alhora que 
mística; hom  pot trobar en el seu entramat temátic qüestions que abasten tant 
l'esfera de la divinitat com de la natura, sense oblidar la constitució psico-física 
de l'ésser hum a. Els temes, pero, no están distribuios a l'atzar; agrupats entom  
a dos grans eixos, recorren ordenadament les quaranta distincions del llibre. 
A quests dos eixos són la immanéncia i la transcendencia. Entre totes dues 
s'estableix al LC una rica dialéctica que perfila els continguts de l'obra, ja siga a 
través de l'oposició ontológica irreductible de les dues esferes, ja siga a través 
de la concordancia harmónica representada per l'exemplarisme, que fa de l'una 
el reflex de l'altra.

Al p rim er volum , podem  apercebre una focalització sobre l’aspecte 
transcendent de la realitat; en concret, les distincions que form en els dos 
prim ers llibres contemplen matéries relatives a la divinitat: la seua infinitat, 
perfecció, bondat, trinitat, etc. Els títols en són ben significatius. Ara bé: hi és 
tam bé el referent implícit a l'ésser huma, criatura feta a imatge i semblanza de 
Déu. Les qualitats própies del creador són comparades amb la imperfecció de 
les qualitats hum anes, com a forma de ressaltar les prim eres front a les 
segones. Al segon llibre s'accentua el contrast en fer-se més explícita la relació 
establerta entre Déu i l'home; així, a la distinció onzena, "Qui tracta de 
l'ordinació divina", trobem, ais seus vint-i-dos capítols, Déu ordenant les 
poténcies de l'ésser hum a, la seua vida moral, i la seua escatologia. Per 
exemple, tenim els capítols 39, "Com Déus ha ordonat lo cors de l'home"; 43, 
"Com Déus ha ordonada en home la poténcia racional"; 49, "Com Déus ha
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ordonat home per 50 com l'ha posat en eléger bé o mal"; 58, "Com Déus ha 
ordonat lo dia del judici", etc.

Els títols deis capítols ressenyats plantegen una actuació de Déu envers 
l’home, situació que es repeteix a altres distincions del mateix llibre segon: 
XVn, "Qui tracta de la larguea de nostre senyor Déus"; XVIII, "Qui tracta de 
l'ajuda que nostre senyor Déus fa ais hómens"; XX, "Qui tracta de la gran 
m isericordia divinal", etc. Són distincions que desgranen v irtu ts divines 
adregades a les criatures i, en concret, a l'home, criatura pecadora i necessitada 
del suport de la gracia divina.

Al segon volum, ocupat peí llibre tercer, canviem de perspectiva, sense 
abandonar pero el model opositiu anterior: ara l'element focalitzat és l'home, 
com ho m anifesta el contingut de les deu distincions que tracten sobre els 
sentits físics i espirituals de l'animal racional. Amb tot i aixó, Déu será present, 
tot mantenint-se el contrast entre la imperfecció de la criatura i la perfecció del 
creador. Encara, la constitució dual de l'home, dividit en eos i ánim a (i, a 
nivell psicológic, en senys sensuals i intel.lectuals), reflecteix l'oposició global 
del LC, la que enfronta la immanéncia amb la transcendencia.

Un nou canvi de perspectiva s'esdevé al volum tercer. El quart llibre conté 
qüestions relatives a la filosofía natural, junt a d'altres referides a la teologia. 
El saber diví front al saber humá, la fe front a la rao. Dos aspectes més de la 
relació dialéctica entre immanéncia i transcendéncia que abasta tot el LC. El 
darrer llibre, amb només dues distincions (les més llargues, pero, de tota 
l'obra), culm ina l'enciclopédia amb els temes de l'am or i de l'oració, 
contempláis encara des de la vessant tant hum ana com divina. L’oració, camí 
per a la contemplació de Déu en la vida, presenta un resum porm enoritzat del 
m étode que ens perm et arribar al coneixement i a l'estim a de la veritat 
encamada en el creador de totes les coses.

Així dones, per davall l'esquelet estructural repesentat per la distribució 
numérica deis llibres, de les distincions i deis capítols, el LC presenta una 
ordenació interna deis continguts d'acord amb el següent esquema general, 
que suporta la densa cárrega temática de l'obra:
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TRANSCENDÉNCIA ---------------  IMMANÉNCIA

Vol I.
(Llibres Ir. i 2n)

Vol. n. 
(Llibre 3r.)

Déu

Déu

H om e

H om e

sensualitat

intel.lectualitat

Vol. m  
(Llibre 4t.)

Fe

Teologia

Raó

Filosofía

(Libre 5é) Amor, oració

Al prim er volum, Déu apareix en el seu aspecte puram ent transcendent, 
especialm ent al prim er llibre, les distincions del qual, com hem  vist, 
desgranen diverses qualitats divines considerades em inentm ent ad intra. Al 
segon llibre, pero, s'estableix una relació més directa entre Déu i l’home, to t i 
que el pun t focal del volum  continua estant en el prim er element. Déu 
tendeix un a má a la immanéncia, es manifesta ad extra, prim er com a creador 
de tot l'univers, i, especialment, com a creador de l'ésser huma.

La dialéctica entre Déu i l'home continua al segon volum, ara centrat en el 
segon element. L'home reflecteix en la seua constitució la doble direcció 
expressada al volum  anterior: la in tel.lectualitat el connecta am b la 
transcendéncia, m entre que la sensualita t l'arre la  a la im m anéncia. 
Sensualitat i intel.lectualitat són dos aspectes de la realitat que dom inaran el 
discurs del LC, i remeten, al volum tercer, a les relacions entre fe i raó (llibre 
quart), que aboquen finalment, de manera comprensiva, a les dues distincions 
fináis, les del llibre cinqué, on la mística i l’epistemologia s'uneixen en una 
contemplació de Déu tan racional com emotiva.
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1.4. Una primera aproximado temática.

Q ueda clara dones la preséncia d 'un  ordre m eticulós que articu la  
l'estructura tant externa com interna del LC. Per davall hi bullen  diversos 
temes que fan de l'obra un complex teixit de qüestions claus per a lobjectiu de 
l'escriptura lul.liana: la conversió deis infidels. Un nou punt de contacte amb 
el que será l'Art: els tem es més im portants que basteixen la p rim era  
formulació de l'Art ja són contempláis de  forma exhaustiva a la m agna obra 
prim era. No en va totes dues pretenen la mateixa finalitat de «trobar la 
veritat» (trobar-la per a mostrar-la ais errats). Tres són els temes que, segons 
els germans Carreras i Artau, connecten el LC amb l'Art: la doctrina de la 
prim era i la segona intenció, la teoria deis atribuís divins i la dem ostrabilitat 
deis dogmes de la fe católica (CARRERAS, 1939: 357-358). Tots tres constituirán 
sengles eixos sobre els quals l'autor desgranará tot un  seguit de qüestions 
relacionades amb ells.

En prim er lloc, la doctrina de la primera i la segona intenció és la base 
sobre la qual s'assenta tot l'edifici, la pedra angular. Així ho manifesta ja el 
prim er versicle del próleg del LC: «Ah Jesucrist, senyor nostre! Enaixí com vós 
sóts en dualitat, deítat e humanitat, enaixí, Sényer, nós comengam aquest libre 
per grácia vostra ab dues entencions: la primera entenció és per dar laor de 
vós; la segona és, Sényer, per tal que de vós hajam  gloria e benedicció». 
Qualsevol altre tema, tant se val el seu contingut, está determ inat per la idea 
que cal donar la primera intenció a Déu, i la segona a nosaltres. És a dir: tot el 
que diga Llull té sentit tan sois si va adregat al coneixement, l'estima i la 
lloanga del creador; amb aqueixa intenció escriu el LC, i amb aqueixa intenció 
escriurá tots els seus altres llibres i opuscles, del més gran al més petit, del 
prim er al darrer.

És aquesta omnipreséncia divina alió que confereix a l'obra el seu carácter 
d'enciclopédia mística. Déu será sempre el referent, implícit o explícit, de 
qualsevol qüestió tractada, tant se val si pertany al m ón de les causes naturals 
o al de les sobrenaturals. La inversió del lloc adient per a cada una de les 
intencions será considerat com un pecat: avantposar els propis interessos a la 
gloria deguda al creador. La denúncia d ’aquesta situació, ámpliam ent extesa 
d 'acord amb Llull, ocupará un bon nombre de págines del LC: l'autor es 
meravella davant l'espectacle d 'un món que ha perdut el seu nord, que va a la
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deriva sense saber-ho, ja que sense la gracia divina ben poca cosa po t fer la 
m esquindat humana. Com a enciclopédia que és, el LC ens passejará per tota la 
realitat visible i invisible a l'abast de l'home; entre altres coses, ens m ostrará la 
societat en qué vivia Llull, pero no ho fará amb cap intenció descriptiva, sinó 
de revolta, de revolta espiritual contra la preponderancia que h i p ren  la 
segona intenció en detriment de la primera.

Si el tema del pecat va unit al de la desordenada intenció, u n  altre no 
menys im portant s'afig ais resultats d ’aquest desordre: la ignorancia. O, per a 
ser més exactes, més que de resultat hauríem de parlar de causa. L’hom e actúa 
desordenadam ent perqué desconeix l'ordre corréete, em anat sem pre de la 
voluntat divina, perfectament justa. La tasca de Llull será oferir técniques, 
m étodes, arts, per arribar a la certificado derivada del coneixem ent de la 
veritat i de la virtut. Ais inicis del seu apostolat, el beat fa la im pressió que 
disculpa Terror deis infidels en atribuir-lo més a ignorancia que no pas a mala 
vo lun tat. Amb una suficient dosi de fervor per p a rt deis cristians, i 
l'escampament de la sang propia que siga necessária, hom pot dur-los a la via 
correcta. Més endavant, l'experiéncia li fará veure que la contum ácia deis 
errats no és tan fácil de véncer, i que potser escampar també una mica de llur 
sang podría ajudar a la tasca.

Al LC, pero, la via m issional encara es nodreix  nom és de «vers 
argum ents», sense espasa que la defense. Llull es m ostra p ro fundam ent 
convengut de les possibilitats de l'enteniment hum á, correctam ent em prat, 
per tal de capir la veritat. Per aixó, la continua m anifestado de la p rim ada de 
la primera intenció va imida a l'endregament corréete de la realitat o, el que és 
el mateix, a la m ostrado d 'un camí segur d'accedir a la veritat, única garant 
contra Terror i el desordre. Al capdavall, la recerca epistemológica dom inará 
tot el LC, i la lectura que en farem anirá orientada en aquesta direcció: l'obra té 
una finalitat em inentm ent epistemológica, és un  assaig prev i a V A rt 
abreujada d'atrobar veritat, la qual, al cap i a la fi, com indica el seu títol, no 
será sinó una reestructu rado  abreujada i unificadora de les técniques 
heurístiques germinades al llibre anterior.

El tercer deis eixos temátics contempláis, el de la dem ostrabilitat deis 
dogmes de la fe católica, incideix en aquesta mateixa línia. Les relacions entre 
fe i raó, com hem pogut comprovar, són un punt neurálgic del LC, com ho 
serán també de l'Art. Un cop més, l'obra se'ns manifestará com un recorregut
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a través de les possibilitats de l'enteniinent hum a de copsar la veritat, la 
veritat católica, és ciar. Fins i tot les qüestions d'ética serán reduides a una base 
epistemológica: a la virtut hom accedeix a través del seu coneixement. Caldrá 
m atisar en diversos punts aquesta preponderancia de l'intel.lecte en  la mística 
lul.liana, tem a controvertit com pocs a l'hora d 'interpretar el pensam ent del 
beat.

L'altre bloc temátic, el referit ais atributs o dignitats divines, també gaudirá 
d 'u n  am pli desenvolupam ent al llarg de l'obra. Serán el pun t de  referencia 
priv ilegiat de la contem plado, i, és ciar, disposaran tam bé d 'una  dim ensió 
epistemológica en ser emprades com a criteri validatiu deis arguments: aquells 
que no contradiguen la unitat essencial de les dignitats divines serán certs; els 
que atem pten contra llur coessencialitat, serán falsos. Són, a més, una eina per 
accedir al coneixement sobre Déu, un coneixement que sem pre será limitat, i 
que en aquest cas parteix de la propia esséncia divina; una altra via d ’accés 
contemplada al llibre será la que parteix de les criatures i, per analogia, mostra 
el reflex del creador en l'univers creat.

A questa «prim era aproximació temática» ais continguts del LC será 
com pletada en  l'análisi detinguda de cada un deis cinc llibres que el 
conformen; en esséncia, les línies fonamentals ja han estat esbossades. En 
l'estudi del prim er volum, especialment, trobarem enunciáis de nou els temes 
més reiteráis que acompanyaran el lector al llarg de tota l'obra.

2. «STATUS QUAESTIONIS» I PROBLEMES PENDENTS.

D 'acord amb el que havíem exposat més amunt, el volum  deis estudis 
dedicats al LC no arriba, ni de bon tros, al nivell que seria desitjable en una 
obra tan  im portant. Amb tot i aixó, hi ha hagut aproximacions des de ben 
aviat, encara que cap d'elles abastava el conjunt del llibre, amb la complexitat 
de la seua factura i la densitat deis seus continguts. Hi ha coses fetes, 
evidentm ent, i m olt bones; pero encara resta molt més a fer. I no sois en el 
terreny de l'estudi filosófic o literari de l'obra, sinó encara en un  altre previ, 
fonam ental, básic p er al desenvolupam ent de qualsevol altra  tasca: 
l'establiment d 'un  text definitiu, una edició crítica. Anem, pero, per parts.
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2.1. Problemes textuals: manuscrits i edicions.

Ens centrarem solament en el text catalá del LC; peí que fa a la versió 
llatina, tenim  noticia de la próxima aparició d 'una edició crítica, a ROL, 
p reparada  per Jordi Gaya. La historia de l'edició catalana és, potser, més 
«apassionant», i encara no ha arribat al seu darrer capítol. Els editors de les 
ORL ja van veure la necessitat de posar a l'abast del públic catalá el text de la 
m agna obra lul.liana, prácticam ent desconeguda fins aleshores, i encara no 
editada en la nostra llengua. Així, ja al segon volum  de la ingent em presa 
comen^aven l'edició crítica del LC «feta en vista deis millors i més antics 
manuscrits». La tasca comenta el 1906, i finalitzá el 1914: set volums, en total, 
editats per Mateu Obrador, Miquel Ferrá i Salvador Galmés.

Quatre m anuscrits eren emprats per fer l'edició, una edició que ha estat 
justam ent lloada pels seus criteris filológics:

Ms. A  (S. XIV), del Col.legi de la Sapiencia, de Mallorca. Era el més antic 
deis manuscrits em prats per a l'edició/ i també el més complet. Constituirá 
dones el text base.

Ms. B (s. XV), de la Biblioteca Universitária de Barcelona.

Ms. C (s. XV), de la biblioteca del Marqués de Campo Franco.

Ms. D (s. XV), de la Biblioteca Provincial Balear.4

Altres testimonis catalans donen compte de l'obra (fins a un total de vint), 
pero o bé eren desconeguts al m oment de fer-ne l'edició, o bé eren forga 
in co m p le ts .5 I, dissortadam ent, desconegut era en el m om ent d 'encetar 
l'edició el m anuscrit més antic de tots, el més complet i, per tant, el més

4Una acurada descripció d'aquestos manuscrits es pot trobar a ORL I: 340-358. Més endavant, a 

partir del quart tom, hom fará servir també un altre manuscrit molt posterior, de mitjan segle 

XVII (anomenat /  pels editors), pertanyent també a la Biblioteca Provincial de Palma, i 

provinent del convent de Sant Francesc.

5Veg. la introducció de Miquel Arbona al LC (OE I: 93-94).
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im portant a l'hora de fixar el text: el de la Biblioteca Ambrosiana de Milá (Ms. 
E), acabat de copiar a Mallorca el 1280, potser sota la direcció del mateix Llull. 
Al volum  cinqué de les ORL, la comissió editora ja descriu aquest códex, 
considerat el codex princeps no ja del LC, sinó tal volta de tot Yopus lul.liá 
(ORL V: v-ix). Pero ja era massa tard: el manuscrit A  continua fom int el text 
base, mentre que en l'aparat de variants tan sois apareixeran algunes lectures 
puntuáis d'E, a partir del tom III, quan hom esperaría un replantejam ent de 
l'edició.

Cedim la paraula a Antoni M. Badia i Margarit: «és molt de doldre que, 
havent fet l'esforg de publicado d 'una obra que ocupa set volum s en quart, 
amb un  total de gairebé tres mil pagines, la versió escollida no  fos la més 
antiga» (BADIA I MARGARIT, 1962: 101). Mots que recullen el sentir de tots 
els lul.listes. Pero encara hi ha un altre capítol en aquesta historia: «encara és 
m és de doldre que, v inguda una nova ocasió de publicar el Libre de 
Contemplado, l'any 1960, les especiáis circumstáncies que presidiren aquesta 
noble em presa editorial no perm etessin d 'escom etre la tasca d ’editar el 
m anuscrit de Milá, sinó que aconsellessin de reproduir sim plem ent l'edició 
mallorquina» (íbid.).

En efecte: el 1960 aparegué al segon volum de les Obres essencials de Llull, 
en l'editorial «Selecta» de Barcelona, una altra edició del LC, a cura d'Antoni 
Sancho i Miquel Arbona (OE II: 85-1269). Ara bé: el text d'aquesta edició prenia, 
íntegrament, el de l'anterior feta a Mallorca, i es limitava a a m odem itzar-ne 
l'ortografia. De nou el professor Badia ens resumeix la situado  final: «avui 
tenim , dones, dues edicions del Libre de Contemplado, l'una m és rigorosa 
filológicament (Palma 1906-1914), l'altra més a l'abast de tothom  (Barcelona 
1960), pero ambdues basades dam unt el manuscrit A , de Mallorca (del segle 
XIV)» (ibid.).

L'any en qué van ser escrites aqüestes paraules, en efecte, l’edició de 
Barcelona era «a l'abast de tothom», en un sentit puram ent material: hom  
podia comprar-la a les llibreries. Avui hi és introbable, fins i tot en les 
llibreries de vell (on, nogensmenys, encara apareixen de tant en tant els set 
volum s de l'edició original m allorquina, en un  estat de deterio ram ent 
fácilment imaginable). El «gran públic» no té accés al LC, i el lul.lista jove de 
nova fornada ha de recorrer a la biblioteca universitaria... i a la il.legalitat de 
les fotocópies (amb visites sovintejades a la máquina, que més de mil págines
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en paper biblia no són cosa d'una estona). Aixó o una il.legalitat major, com 
seria el furt, per poder teñir finalment en possessió particular, per al gaudi 
propi, algún deis dos volums de les OE.

La sort de l'edició mallorquina no ha estat diversa, tot i que recentm ent 
semblava albirar-se la perspectiva d'una reedició. En efecte: el 1986 apareixia 
un  facsímil del primer volum de les ORL, editat a Mallorca per Miquel Font, i 
amb una introducció de Jordi Gaya. L'any següent apareixia el segon volum , 
corresponent al prim er deis set toms del LC. El marg de 1993 apareix el sisé 
volum , cinqué del LC. Fins avui no ha aparegut cap altre volum, de m anera 
que en resten dos per completar la reedició facsímil de Mallorca.

Tornem ais inicis d 'aquest escrit: im aginem  una Divina comedia tan  
innaccessible com aquesta. És a dir: aboquem a la necessitat inajomable d 'una 
edició catalana del LC, que prenga com a base el manuscrit de Milá, i que será 
d'inestimable utilitat per a l'estudiós de Llull. La difusió de l'obra entre el gran 
públic ja sembla una tasca més complicada; potser hom podría reeixir a través 
d'antologies (avui tan sois en tenim uns fragm ents breus recollits peí P. 
Batllori a la seua Antología filosófica). Pero, insistim, el que interessa prim er 
que tot és establir definitivament el text catalá. Tenim noticies que, a Mallorca, 
hom  ha iniciat aquesta tasca. Tant de bo arribe aviat a bon port!

Lógicament, la feina no partirá de zero. Hi ha tot un seguit d ’estudis previs 
referits ais manuscrits del LC, especialment al de Milá, sense negligir el fet que 
ara tots els m anuscrits lul.lians, del LC o de qualsevol altra obra, están 
centralitzats en microfilm al Raimundus Lullus Instituí de la U niversitat de 
Friburg, en Alemanya. Ja hem fet esment a l'article de Badia i M argarit, 
publicat el 1962, on fa una comparació, a nivell lingüístic, deis tres m anuscrits 
més importants: VE (Milá), el B (Barcelona, Biblioteca U niversitária), i VA 
(Mallorca, Sapiencia). L'origen d'aquesta comparanza está en un  estud i de 
Jordi Rubio i Balaguer, on acarava el capítol 103 del LC segons el transm etien 
els tres manuscrits (RUBIÓ I BALAGUER, 1935). Tot arran d 'unes correccions 
en el manuscrit llatí de París, el profesor Rubio es pregunta: d 'on provenen 
aqüestes correccions? Per veure el seu abast, les compara amb les versions 
catalanes manuscrites, i arriba a la conclusió que «el traductor (llatí) treballaria 
dam unt d 'un  text catalá prim itiu, el qual contindria certs elem ents que 
després foren rebutjats per l'autor quan fou fixat el text en la copia feta l'any 
1280 a Mallorca» (RUBIÓ I BALAGUER, 1935: 200).
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Agó aboca a la considerado de la possibilitat de l'existéncia de dues 
versions catalanes prim itives del LC, teoría que vol replantejar el professor 
Badia i Margarit. La comparació que ell fa entre els tres manuscrits arriba a la 
conclusió de la major congruencia idiomática del ms. A , tant des del pu n t de 
vista idiomátic (compartida en aquest cas amb B, pero no amb E), com des del 
punt de vista del sentit del text (compartida e ara amb E, pero no amb B). Amb 
tot i aixó, la unitat textual sembla suficientment reeixida com per a posar en 
dubte la teoría de les dues versions catalanes (sense, pero, negar-la). Joan Martí 
i Castells, posteriorment, reprendrá aquesta comparació, la qual aplicará no a 
un sinó a dotze capítols del LC, amb resultats que en alguns punts difereixen 
deis del professor Badia (MARTÍ, 1978).

El ms. E, per la seua banda, també ha despertat l'interés deis estudiosos al 
m ar ge de la seua relació amb la resta de testimonis catalans del LC, ja que 
l'edició fu tura ha de tenir-lo ben en compte. Bona m ostra en són les 
descripcions de Brum mer i de Perarnau (BRUMMER, 1971; PERARNAU, 
1990). A nivell lingüístic, d'acord amb les conclusions de Badia i de Martí, és el 
manuscrit amb un major nombre de provengalismes, cosa que planteja un  cop 
més la qüestió ja enunciada per Rubio: quina era la caracterització lingüística 
original de les obres que sorgien de la ploma del beat? Fins a quin pun t els 
copistes posteriors in troduien  variacions respecte a la versió prim era? 
Preguntes encara difícils de respondre; amb tot i aixó, és obligada la referencia 
a un  estudi relatiu a la llengua de Ramón Llull: el de Badia i M argarit i 
Francesc de Borja Molí (OE II: 1299-1358). Peí que fa, pero, a la llengua del LC, 
tom em  al punt inicial: l'edició crítica, amb la col.lació de tots els manuscrits, 
ens oferirá noves dades per a l'estudi. Caldrá dones esperar.

2.2. Aspectes concrets de l'obra i interpretacions globals.

La gran extensió i densitat conceptual del LC sembla haver frenat els 
estudiosos a l'hora d ’acarar-se amb l'obra. Per on entrar-hi? L'acostament no 
és fácil, ja que cal delimitar préviament el terreny d'estudi entre tants capítols, 
i tan diversos entre si. Una bona mostra d'aquesta prevenció davant el LC la 
constitueix el fet que ais dos grans repertoris bibliográfics lul.lians que avui 
posseím, el de Brummer i el de Salieras, el nombre deis estudis dedicats al LC
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es poden com ptar amb els dits de les mans. La bibliografía lu l.liana de 
Brum m er, qua abasta els anys 1870-1973, inclou tan  sois cinc en trades 
directam ent i explícita referides a la nostra obra (BRUMMER, 1975).6 El 
repertori més m odern (SALLERAS, 1986) abasta la década de 1974-1984, i 
n'inclou altres cinc, d 'entrades.7

Quatre d'aquestos deu estudis ja els coneixem: són el de Badia i M argarit, 
el de Jordi Rubio i el del propi Brummer (BADIA I MARGARIT, 1962; RUBIÓ 
I BALAGUER, 1935; BRUMMER, 1971), i el de Joan Martí, recollit per Salieras 
(MARTÍ, 1978), tots ells relatius a manuscrits del LC. Els sis restants toquen 
qüestions molt concretes, com ara la data de composició de l'obra, o d 'altres 
més generáis, com un  intent d'interpretació global de la mateixa. Anem  per 
parts.

Tenim recollida, en prim er lloc, una ressenya de Garcías Palou (més que 
no pas un  estudi) al núm ero 159 de la bibliografía de Salieras (GARCÍAS 
PALOU, 1974). Dues pagines on comenta un article de Franca Mian, en el qual 
es proposa la data de 1273 com l'any de composició de la nostra obra. Fa, amb 
aquest motiu, un  repás a les diverses dates proposades per altres estudiosos, 
que abasten de 1270 a 1274, any de la il.luminació de Randa. El professor 
Garcías Palou no fa cap proposta en aquest sentit, limitant-se a donar com a 
incerta la data de redacció de l'obra. Que Llull finalitzá el LC, a molt tardar, cap 
al 1274, sembla prou ciar; ens adherim dones a la data proposada per Bonner al 
seu catáleg (OS II: 539-600): 1273-74 (?).

Un altre punt és el tocat per Brummer, relatiu al model literari de l'obra 
(BRUMMER, 1981). Dominada per la primera persona, les efusions intimistes 
del «jo» fan pensar tot d 'una en el model de les Confessions de St. Agustí, ja 
apun ta t per L ongpré.8 En efecte: el «jo» dom ina com en cap altra obra 
lul.liana, sense, pero, arribar al protagonisme que té en la del bisbe d'H ipona. 
El LC, escrit després del trasbalsament que suposa la conversió, és una mena

6Són les números 405,417,451,566 i 567.

7Números 111,158,159,160 i 222.

8 «L'oeuvre entiére est soulevée par des effusions d'amour et d'adoration, des appels au martyre, 

des sanglots de douleur au souvenir des infidéles qui se perdent, au point que, aprés les 

Confessions de S. Augustin, il n'y a pas dans la littérature chrétienne d'ouvrage aussi pathétique 

et aussi débordant de lyrisme» (LONGPRÉ, 1926:1090).

38



de «punt i final» on l'autor finiquita el seu passat pecam inós p e r  tal de 
llangar-se a un  fu tur renovat. En aquest sentit, és lógica l'aparició  de la 
prim era persona. Peró, no ho oblidem (i el títol no ens ha d 'enganyar), la 
finalitat últim a de l'obra és tota una altra: la recerca de la verita t. La 
contemplació de Déu va unida al seu coneixement.9

Un altre estudi present a les bibliografies de Brummer i de Salieras és el de 
Jaime Amer, dedicat a la mística lul.liana al LC (AMER, 1944). És, pero , un  
resum  de les pagines que dediquen a la qüestió els germans Carreras i A rtau al 
p rim er volum  de la seua fonam ental Historia de la filosofía española 
(CARRERAS, 1939: 548-576). Entre la complexitat de continguts presents a 
l'obra, l'aspecte místic és un  deis més consideráis; encara que no fa referencia 
explícita al títol de l'obra que estudiem, l'estudi del P. Platzeck recollit per 
Salieras al núm ero 267 de la seua bibliografía cau també de pie en Vstatus 
quaestionis referit al LC i anterior a 1985 (PLATZECK, 1978).

Tres articles més completen l'estat deis estudis lul.lians a propósit del LC 
abans de 1985. El de W alter A rtus in terp reta  l'obra com u n  llibre 
em inen tm en t m etafísic, to t re iv ind ican t la seua v essan t on to lóg ica 
manifestada en la importancia del concepte d'«ésser» (ARTUS, 1977). Aquesta 
lectura es desprén, efectivament, de l'análisi deis tres primers capítols del LC, i 
és extensible a la resta sempre que no es descuiden altres aspectes tan centráis 
com aquest: estem davant una enciclopedia que parteix des de pressupósits 
metafísics, peró també epistemológics, místics, étics, etc., tots ells form ant una 
sola unitat entorn a la recerca de Déu, el Déu vertader deis cristians, trinitari i 
encarnat.

Finalment, dos estudis del professor Llinarés: un referit a la presencia árab 
al LC (LLINARÉS, 1980), i un altre relatiu a uns capítols del darrer volum  
centrats en un ús especial de 1'al.legoria (LLINARES, 1971). Amb aqüestes dues 
aportacions es tanca la presencia del LC a les bibliografies anteriors a 1985. No 
és gran cosa, com podem  comprovar; peró la línia de recerca resta ja oberta per 
a noves incursions en l'obra. La qüestió árab al LC, ultra les aportacions 
d'Urvoy al seu llibre Penser VIslam (URVOY, 1980), tindrá algún altre pun t de 
referencia (COLOM, 1989). L'estudi d 'un  aspecte concret, o d 'un  nom bre 
lim ita t de capítols que m antenen una un ita t tem ática, será la línia

9Sobre la presencia del «jo» al LC, així com a altres obres del mateix Llull, veg. BADIA (1995).

39



d'acostam ent més sovintejada. Especialment conreada peí professor Llinarés, 
ens ofereix, a més deis estudis suara citats, dos més recents, u n  relatiu  a la 
preséncia de les dignitats divines al LC (LLINARÉS, 1990), i u n  altre sobre 
qüestions médiques presents a l'obra (LLINARÉS, 1992).

Un grup de capítols de la darrera distinció serveixen de corpus per establir 
els preliminars de l'Art lul.liana al LC (LLINARÉS, 1988), tema que interessa 
especialm ent al nostre treball. Pero no eixim de la considerado parcial de 
l'obra: sois un grapat de capítols hi són contempláis. Aquesta «atomització» 
del LC perm et una comprensió més total d 'algun aspecte concret deis m olts 
que conformen la seua xarxa temática: igual que la complexitat de la poesia 
d'A usiás Marc és abordada darreram ent a través de l'análisi porm enoritzat 
d 'u n  poema, tam bé amb el LC sembla teñir possibilitats la m etodología 
d 'estudi d 'un sol capítol. En aquesta línia hi ha el treball de Salieras, análisi de 
l'art de disputar present al capítol 168 (SALLERAS, 1989), i el nostre estudi de 
les relacions entre fe i raó al capítol 154 (RUBIO, 1994).10 Aquest abordam ent 
ha de donar encara més fruits, pero ha de fer-ho partin t d 'un  coneixement 
global de l'obra, per tal de no caure en errors interpretatius a conseqüéncia de 
no considerar el carácter dinámic del LC, un llibre que es va contruint pas a 
pas.

És innegable, peró, que l'interés per la gran obra primera de Llull comenta 
to t just a créixer, prom etent un seguit de resultáis im portants que de segur 
veuran  la llum ben aviat. Un acostament des del pun t de vista filosófic i 
teológic és l'abordat per Jordi Gayá, editor llatí del LC, i que ens ofereix un  
recent estud i sobre dos conceptes im portantíssim s en l'obra lul.liana: 
significació i dem ostració (GAYÁ, 1995). Front a un  passat no m assa 
afalagador, s'obri dones un futur prometedor per ais estudis relatius al LC.

I és que resten encara moltes qüestions pendents, com es pot veure; una 
especialment cridanera és l'abséncia d'estudis que aborden l'obra des d ’una 
vessant literária. Hem fet un intent d'esbrinar algunes de les claus retoriques 
em prades per l'autor en aquesta primera obra cimera de la literatura catalana 
(RUBIO, 1995), tot i que será necessari tom ar un i altre cop sobre la qüestió.

101, encara, en la mateixa línia, trobem un altre article, aquest anterior a 1985 peró no recollit 

per Salieras a la seua bibliografía; es tracta de la descripció que de l'estructura i continguts del 

capítol 117, el dedicat ais mariners, fa Joan CARRERAS I PÉRA(1982).
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El panorama general deis estudis relatius al LC presenta dones u n  aspecte 
magre, peró prometedor. Cal teñir en compte, a més, certes obres de conjunt 
que fan referéncia en un  moment o en altre a lenciclopédia prim era del beat, 
tot i que el tema genéric que tracten és divers. A més de les m onografies 
esmentades deis Carreras i d'Urvoy hi ha, per exemple, referéndes esparses a 
la qüestió de la lógica al LC en el llibre que Johnston dedica al tem a 
(JOHNSTON, 1987). També el primer capítol del segon llibre de la  monografía 
del pare Platzeck, dedicat al pensam ent simbólic del beat, centra els seus 
continguts en el LC (PLATZECK, 1962: 89-123). Etcétera. Al capdavall, peró, 
m anifesten de forma més cridanera l'abséncia d 'un  estudi de conjunt que 
explique les claus generáis de l'obra.

3. EL NOSTRE TREBALL.

En aquest context, volem dones aportar una m ínim a contribució ais 
estudis fins ara realitzats entorn al LC. Mínima i humil, ja que el seu prim er 
objectiu és tan sois obrir pas, fent un recorregut pels continguts que basteixen 
l'obra al voltant d 'un  intent de construir una «art» de trobar la veritat. La 
lectura que farem de l’obra será dones em inentm ent epistemológica, sense 
desdenyar altres vessants que també hi són presents. A<;ó ens conduirá 
directament a un altre tema d'especial importancia: la considerado del LC com 
a antecedent im m ediat de l'Art, i en concret de Y A rt abreujada d'atrobar 
veritat.

La m etodo log ía  em p rad a  en l 'e s tu d i ve fo rn id a  p e í p ro p i 
desenvolupam ent de l'obra: farem un recorregut per cadascun deis seus 
llibres, amb la intenció de mostrar com els temes tractats es van ordenant al 
vo ltan t d 'un  eix comú, la contem plado de la divinitat a través del seu 
coneixement i de la seua estima, i la crida a avantposar la prim era intenció a 
qualsevol altra cosa. D 'aquesta manera, palesarem  l'ordre implícit del LC, 
l'acurada factura de l'obra, tant a nivell macroestructural (repartido lógica deis 
temes al si de les distincions) com microestructural (ordenació deis continguts 
al si del capítol, d'acord amb el marc imposat per la tríada de versicles).
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Seguirem dones les mateixes passes de l'autor, m irarem  d'encalgar com i 
amb quina finalitat sorgien els capítols de la seua ploma. El resultat será una 
visió unitaria del LC, visualitzat en tots els seus volums com una immensa i 
m ajestuosa construcció que dom ina el panoram a de tota la producció 
posterior de Llull. Pas a pas, ens endinsarem en l'obra, en la selva de capítols i 
distincions, no per tal de posar ordre on ja n 'hi ha, sinó amb la intenció 
precisament de m anifestar l'ordre implícit, la perfecta disposició deis arbres en 
un  bosc que per les seues dimensions sembla caótic si el mirem de lluny.

Un cop estudiats els continguts de l'obra, fam iliaritzats amb el seu 
desenvolupam ent, abordarem  en un segon moment la gestado de l'Art en les 
pagines del LC. Tant els conceptes que formen les diverses figures de Y A r t  
abreujada d'atrobar veritat com el mecanisme de funcionament del sistema es 
troben prefiguráis en la prim era gran obra lul.liana. L'Art apareix així com 
u n a  re o rg a n itz ac ió  re su m id a  i com pend iosa  de les p rem isses  
epistem ológiques conreades al LC, en un intent d'universalització del seu 
llenguatge. La perspectiva retórica queda d'aquesta manera sacrificada en favor 
d ’una nova estrategia que cerca la máxima difusió del missatge lul.liá en els 
cercles erudits de la cristiandat. Perqué si el receptor últim  de l’A rt és el 
m usulm á, el m és im m ediat és el missioner, el qual ha d 'em prar-la com a 
instrum ent de conversió.

Finalment, no volem cloure el treball sense fer algunes referéncies a les 
claus retoriques em prades peí nostre autor en la seua obra. H auran de ser, per 
forga, referéncies b reus i incom pletes, ja que el seu desenvolupam ent 
exhaustiu requereix la dedicació necessária per a una altra tesi doctoral. Amb 
tot i aixó, ens ha sem blat interessant m ostrar fins a quin pun t els volum s 
següents al prim er continúen la línia marcada per aquest, i que descrivíem al 
nostre treball anterior (RUBIO, 1995). L'estreta relació entre forma i fons en el 
discurs del LC justifica la preséncia d ’aquestes consideracions retoriques, que 
en cap cas estaran deslligades del eos central del treball, ans al contrari, 
m iraran de reforjar la descripció relativa ais continguts de les distincions, tot 
incidint en els subtils mecanismes emprats per l'autor per tal de fer aquells 
més comunicables.

L'organització de les frases al versicle, unitat expositiva básica del LC, será 
el centre de la darrera part del present estudi. Analitzarem quins recursos 
estilístics són més sovintejats a l'hora d'exposar les argumentacions lul.lianes,
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per veure si podem  confirmar l'aclaparadora preséncia de les antítesis i deis 
quiasmes ja emprats al prim er volum del LC. Al cap i a la fi, els versides serán 
bastits sobre consideracions formáis paral.leles a les que presenta lo rganitzadó  
de les entitats estructuráis majors, els capítols i les distincions. Pertot arreu 
trobem  dones l'evidéncia d 'un  rigor lógic en la construcció de l'obra, tan t a 
nivell m acroestructural com microestructural. La im bricado entre form a i 
contingut és la suprem a m anifestado d'aquesta factura acurada del LC, que 
ocupa així un  lloc destacat de la historia de la nostra literatura i del nostre 
pensam ent.
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I - ANÁLISI DEL PRIMER VOLUM.

El prim er volum  deis tres de qué constará l'obra abasta 102 capítols 
repartits entre dos llibres: el primer llibre conté els núm eros 1 a 29, i el segon 
llibre els 30 a 102. Nou distincions conformen el prim er llibre, i vint-i-dues el 
segon; són distincions breus, de les més breus del LC. En el cas del prim er 
llibre, la mitjana és de tres capítols per distinció. I en el segon llibre trobem tan 
sois una distinció llarga, la XI, dedicada a l'ordenació divina, amb vint-i-dos 
capítols. L'anterior tindrá tan sois vuit, i la resta de distincions del segon llibre 
no superaran els sis capítols.

El volum I acosta el lector al món de la divinitat. Aquest és el prim er eix 
vertebrador de les distincions, i al voltant del qual trobarem  m olts altres 
temes. Una ullada, ni que siga superficial, ais títols deis capítols d ’aquest 
p rim er volum  ens ho confirma: gairebé tots contenen la fórm ula «com 
Déus...», i els pocs que no, en tenen d’altres semblants, amb la divinitat com a 
centre («com l'eternitat divina...», «com l'obra divina...», «com nostre senyor 
Jesucrist...», etc.).

Pero, com en un joc de capses xineses, dintre d 'un  tema general trobarem  
d'altres més particulars, en un sistema organitzatiu deis continguts que suposa 
una mena d'emanació o d'amplificació progressiva d'alló ja conegut. Trobem 
dos aspectes emanats de la divinitat, un per cada llibre en qué está dividit 
aquest prim er volum: el llibre primer tracta deis aspectes de la divinitat segons 
ella mateixa, mentre que el segon llibre desenvolupa temes relacionáis amb la 
divinitat com a creadora, i, per tant, no ja en la seua propia esséncia afilada, 
sinó en la seua relació amb el món per ella creat. És un prim er descens en 
l'escala. Déu segons Eli mateix i Déu segons el m ón (o, d it altram ent, 
considerat ad intra o ad extra).

Si el prim er llibre pren com a centre la divinitat en els seus aspectes 
intrínsecs, en el segon, en relacionar-se amb la creació, s'establirá una rica 
dialéctica entre aquesta i el seu creador. L'home, com a cimera de la creació, 
será també protagonista de les distincions del segon llibre; queda així definida 
la que será l'oposició básica d 'aquest prim er volum: 'D éu vs. hom e7, o
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'tra n sc e n d e n c ia  vs. im m anéncia '. El segon deis e lem ents reflectéix  
analógicam ent el prim er, el qual és causa eficient i final, origen i pu n t 
d'arribada.

La importancia del prim er volum és múltiple en el conjunt de  l’obra. Es el 
m és assequible en una prim era lectura, i ens proporciona la clau per a 
com prendre els temes més importants que conformaran el LC. El prop i Llull 
ens marca el camí adient per arribar a la meta, el qual passa per rassum pció 
previa deis continguts del prim er volum. Una de les lectures possibles de 
l'obra, recom anada peí seu autor al capítol 366, consisteix en com entar peí 
p rin c ip i, peí p rim er llibre, i anar avangant pe ls llib res següen ts 
progressivam ent. El grau de complexitat deis continguts augm enta segons 
passem d 'un  llibre a un  altre, de manera que aquesta lectura lineal ens prepara 
per poder assimilar correctament el missatge transmés peí LC.

Aquest és el camí que seguirem  nosaltres. I, al com entar peí prim er 
volum , assolirem  les claus més im portants per a la com prensió de les 
com plexes derivacions presents ais volum s següents. S 'im posa l'estud i 
temátic detingut deis continguts deis dos llibres que el componen, com a tasca 
previa a l'assalt sobre la totalitat del LC. Aquesta tasca ja l'hem feta en altre 
lloc, a tall de preparado per al present estudi (RUBIO, 1995). A d  ens limitarem 
dones a oferir un  resum  de les conclusions que extreiem allá. Comen^arem 
per les distincions del primer llibre, analitzant la visió de la divinitat que ens 
ofereix Llull; al segon llibre, posteriorm ent, trobarem  els seus aspectes 
creadors, de relació amb la natura a la qual ha donat origen, o rdre  i 
sostenim ent.

1. PRIMER LLIBRE: ELS ATRIBUIS DIVINS.

Les nou distincions que formen aquest primer llibre ja ens van m arcant la 
tónica de l'obra, tant pels temes tractats com per la forma literaria amb qué són 
presentats. Moltes idees básiques són esbossades amb uns trets rápids, en 
espera de ser desenvolupades posteriorm ent amb una major profunditat. 
Trobem ja, per exemple, l'aspecte més important del sistema lul.liá en totes les 
seues manifestacions: el recurs a les dignitats divines. Anom enades tam bé 
«virtuts», «qualitats» o «atribuís», constitueixen una série de princip is
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absoluts definitoris de la divinitat: els «noms de Déu». Es troben tan t en la 
tradició jueva com en la musulmana; en la primera, tenim els sephira de la 
cabala, i en la segona les hadras.

Bondat, poder, voluntat, misericordia, justicia, etc. La llista d 'a tribu ts 
aplicables a Déu pot variar segons el cas. En el LC no trobem cap llista tancada, 
i sí una fluctuado constant en el nombre i en els noms. Només en arribar a 
l'Art el beat agrupará un  llistat de setze dignitats divines entom  a la figura A, 
llistat que també patirá variacions fins quedar reduit a nou principis absoluts 
en l'etapa final de la producció de Llull.11

El prim er llibre tracta dones sobre Déu, a qui va dedicada l'obra. Es 
desgranaran nou aspectes, un  per cada distinció: alegría, infinitat divina, 
etem itat divina, unitat de l'esséncia divina, trinitat, poder diví, déncia divina, 
veritat divina i bondat divina.12 El contrast entre la p len itud  d 'aquestes 
qualitats en Déu i la imperfecció amb qué són presents a l'home dom inará el 
contingut deis capítols, com veurem tot seguit.

La prim era distinció tracta sobre l'alegria. Tres són els m otius de joia 
exposats: alegría per l'existéncia de Déu, per l'existéncia d 'un  mateix, i per 
l'existéncia del proisme. Els conceptes clau d'aquesta prim era distinció serán 
«alegría» i «ésser»: l'ésser és motiu de joia per al nostre autor, el qual ha

11 Sobre el concepte de «dignitat» en Llull i en la teología católica medieval, veg. MERLE 

(1977). Peí que fa a la presencia de les dignitats divines al LC, és important l’estudi de 

LLINARÉS (1990). Els autors arabistes (especialment Asín i Ribera) han volgut veure l’origen de 

les dignitats lul.lianes en la teología musulmana. L'estudi de Merle, per contra, demostra que en 

la tradició cristiana ja es troba suficientment desenvolupat el concepte. En la mateixa línia 

discorre l'estudi d'EIJO GARAY (1974).

12. F. YATES (1954: 58) veu ja en aquest primer llibre una aproximació a les nou dignitats divines 

própies de les formulacions temáries de l’Art; per a que puguen correspondre les virtuts divines 

del comengament del LC amb les dignitats, segons apareixen formulades en l'Art, considera que 

aquesta «alegría» objecte de la primera distinció podría correspondre a la «gloria» de la figura 

A. De totes maneres, insistim en que encara no hi ha cap llistat defintiu al LC, i molt menys ais 

seus inicis; quan, més endavant, a la mateixa obra, Llull s'acoste a una llista de nou dignitats, no 

serán les presents en aqüestes nou distincions.
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anunciat al próleg que comentará el llibre «amb gran audacia i alegría».13 En 
efecte, trobem al prim er capítol afirmacions contundents de joia, provinents 
sem pre de la constatado de l'existéncia de Déu: «car vós, Sényer, m ’havets 
dada tanta de gracia que on que vaja, vaig alegre, e on que estia, som  alegre, e 
on que gir ma cara, som alegre» (1, 26).

La segona distinció, dedicada a la iníinitat divina, presenta ja les virtuts de 
Déu en oposició a la imperfecció humana. Els dos capítols que la form en en 
són ben explícits: cap. 4, "Com Déus és infinit én sa esséncia" /  cap. 5, "Com 
home és fenit". A totes les distincions d'aquest prim er llibre l'autor ressalta les 
limitacions de la natura humana, per contrast amb la perfecció divina. Una de 
les conclusions m és interessants, per la repercusió que t in d rá  en el 
desenvolupam ent del m étode epistemológic proposat al LC, será la de les 
lim itacions de l'entenim ent hum a. Si Déu és infinit, i l'hom e és finit, 
l'entenim ent del segon no podrá mai copsar plenament la natura del primer: 
«Ah Déus piados, pie de gran misericordia! Adoncs com jo cogit en la vostra 
infinitat, apoqueix-se m on enteniment e tom a quaix a no-re; e agó esdevé per 
go car és pobre a im aginar en vostra infinitat» (4, 4); «Pus que nosaltres som 
fenits e termenats dintre lo terme on som endosos, no.s raó que l’entenim ent 
nostre vulla passar part lo terme on vós lo féts ésser fenit e termenat» (5, 4).

Passatges com aquestos, i en l'inici de l'obra que pretén dem ostrar ais 
infidels per «raons necessáries» la veritat de la fe católica, ens obliguen a 
replantejar la qüestió del Llull racionalista. Al llarg de tot el LC es m ostrará 
ben conscient de les limitacions de l'enteniment humá, i mai no m aldará per 
fer-lo ultrapassar les seues possibilitats en aplicar-se a objectes que resten fora 
del seu ámbit d'acció. Ara bé; allá on puga actuar, haurá de fer-ho plenam ent, i 
igualm ent conscient de les seues capacitats latents: «mas com l'entenim ent e 
la raó nostra volen veer e encercar dintre lo terme on están fenits, adoncs creix 
e multiplica en granea e en vertut» (5, 6). El mateix esquema válid  per a la 
infin itat divina és aplicable a la seua eternitat, a la tercera distinció: 
l'entenim ent de l'home tampoc no és etern, com ho és Déu, limitació que de 
nou condiciona el que pot saber i el que no sobre l'esséncia divina.

13Sobre la importancia del concepte d'«ésser» al primer volum del LC, així com les seues 

implicacions, veg. ARTUS (1977).
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Les d istincions quarta  i c inquena es com pleten  m ú tu am en t, i 
constitueixen la prim era  aparició al LC d 'u n  tem a que re to m ará  amb 
insisténcia al llarg de tots els seus llibres: la unitat i la trinitat de Déu. Amb 
l'encamació, serán els aspectes de la divinitat més recurrents de  l’obra, cosa 
explicable si tenim  en compte que constitueixen els principáis dogm es 
difrencials entre la religió católica i la jueva i m usulm ana. L'objectiu de Llull 
és demostrar que la unitat de Déu no es contradiu amb la seua trinitat; ardu 
objectiu per a l'aconseguiment del qual caldrá presentar la qüestió des de 
diversos punts de vista, emprant totes les «raons necessáries» a l’abast.

La perspectiva dom inant en aquest prim er llibre no és específicam ent 
argum entativa, sinó més aviat contemplativa; quan, més endavant, l'au tor 
haja forjat unes eines demostratives apropiades, el tema retom ará des d 'una 
vessant més apologética, amb ressons de d ispu ta. Vegeu, per exem ple, 
l'estricta correspondencia entre els tres capítols que conform en la distinció 
cinquena, i altres tres, a la distinció XXIX, ja al segon volum; correspondencia 
temática, peró amb un  tractament divers en cada cas, com queda ben palesat 
ais títols: cap. 11, "Com la substancia divina és tres persones" i cap. 179, "Com 
hom  apercep e en tén  per significacions entel.lectuals, dem ostrades e 
significades, per vertuts entel.lectuals per raons necessáries, que nostre senyor 
Déu és en trinitat de persones"; cap. 12, " Com les tres persones són una 
substáncia divina" i cap. 180, "Com hom apercep e entén per significáis de 
vertuts entel.lectuals e essencials per raons necessáries, que les tres persones 
divines són una substáncia divina tan solament"; cap. 13, "Com la trin itat 
divina és una cosa en esséncia, jassia go que en Déu sien dites moltes coses" i 
cap. 181, "Com hom apercep e entén per significáis entel.lectuals, dem ostráis 
en les vertuts de Déu e en les unes proprietats e en la una subatáncia, que les 
tres persones divines han egual vertut e egual bonea e egual acabament".

Poder, ciéncia, veritat i bondat són els temes desglossats a les distincions 
restants del prim er llibre. L'óptica continua essent la coneguda: el contrast 
entre aqüestes qualitats en Déu i la seua imperfecció en l'home. Hi trobem, peí 
que fa al poder, un  atac contra el determ inism e de l'astrologia, amb la 
consegüent defensa del lliure albir huma; el tem a de les lim itacions de 
l'enteniment tom a a fer acte d'aparició a la distinció dedicada a la ciéncia; la 
veritat, oposada a la falsedat, será un deis conceptes clau de l'Art de Llull; i la 
b onda t, finalm ent, destaca com una de les q u a lita ts  d iv ines m és



característiques, de manera que ocupará el prim er lloc en el sistema definitiu a 
totes les formulacions de l'Art.

L'oposició entre Déu i l'home, segons hem  com provat, dom ina ja el 
prim er llibre de l'obra. Amb tot i aixó, els capítols centren la seua atenció 
especialm ent en el prim er element. Al segon llibre, l'oposició continua, 
ampliant el seu segon element: la perfecció de Déu es posada en re ladó  amb el 
conjunt de la seua obra, amb la creació per Eli efectuada i amb l'ordenació que 
ha establert per a aqueixa creació, on l'ésser hum a ocupa el lloc m és destacat. 
Els temes més importants del LC serán exposats finalment.

2. SEGON LLIBRE: DIALÉCTICA DÉU-MÓN.

El segon llibre segueix un ordre en la presentació de les distincions. La 
prim era, la distinció X, "Qui tracta de creació", ens presenta ais seus capítols 
Déu creant, a partir del no-res, la primera materia, el firmament, els elements, 
els metalls, els vegetáis, els animals i els ángels. Després de la creació ve 
l'ordenació: la distinció XI, "Qui tracta de l'ordinació divina", presenta ja un  
aspecte básic per a la recerca del métode epistemológic: quina és l'ordenació — 
d'origen diví— de les potencies humanes. Ens endinsem  en el cam p de la 
psicología, fonamental en la recerca del m étode. Si hom  coneix quina és 
l'o rdenació  correcta de les potencies hum anes (vegetativa, sensitiva , 
imaginativa, racional i motiva), establerta per la divinitat i, per tant, perfecta i 
inamovible, hom podrá desenvolupar les possibilitats latents fins on aquesta 
m ateixa ordenació ho permeta: conéixer (i, en conseqüéncia, amar) Déu, les 
virtuts i la veritat. Els terrenys metafísic, moral i gnoseológic resten així oberts 
per a l'home que coneix i segueix l'ordre corréete, fruit de la voluntat divina 
(omnipotent i lliure, peró mai gratuita).

El pecat, peró, element alié a la voluntat divina tot i ser fruit del lliure 
albir humá, introdueix el desordre en l'obra del creador. Si les dues prim eres 
distincions tracten sobre la creació i l'ordenació divina (amb el desordre 
introduit peí pecat), la tercera distinció avanza un pas més enllá: ara es tracta 
de reinstaurar l'o rdre  a través d 'una intervenció divina en la h isto ria  
hum ana, tot operant una recreado en la distinció XII, "Qui tracta com Déus 
ha recreada la natura humana". Recreació (cap. 60) significa encarnació (cap.
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61) i passió (cap. 62), obra de la segona persona de la trinitat. Jesucrist apareix 
ací com el mitjancer, Telement reconciliador entre Déu i l'hom e, entre la 
imm anéncia i la transcendencia, ja que participa de totes dues alhora en 
posseir les dues natures, la hum ana i la divina.

Una volta estudiada la reinstaurado de l'ordre, Llull tom a en les següents 
distincions a tractar sobre les «virtuts» própies de l’esséncia divina, pero ara 
les presenta d 'acord amb el nou métode que va bastint, és a dir, a través 
d'oposicions i de la dialéctica de contraris. Am plia i completa, d ’aquesta 
m anera, els temes fonamentals que ha avan^at a la distinció XL l’origen del 
pecat, la relació entre el mal i el bé, l'encamació i la passió, etc. Cada «virtut» o 
d ign ita t (una p er a cada distinció) va desgranant una serie de tem es, 
relacionáis entre ells, que recullen d'altres ja apareguts, alhora que avancen 
un  tractament més ric deis mateixos en capítols posteriors.

El prim er volum  de LC se'ns revela així com una mena d ’introducció 
temática a tota la resta de l'obra. En la dialéctica establerta entre Déu i l'home, 
trobem  els continguts básics que vertebraran l'obra. Per una banda, la 
contemplació de les dignitats divines, que més endavant adquirirá una válua 
epistemológica. La constitució de l'esséncia divina, amb les seues dignitats, 
aboca a la considerado de la trinitat de persones i a l'encarnació de la segona 
persona. En relació amb el món creat, l'analogia també pot informar-nos, des 
de fora, sobre la divinitat. Especialment interessant será l'estud i de la 
constitució psico-física de l'ésser hum á, d 'on podrem  extreure im portants 
conclusions que afecten la moral. Les poténcies aním iques tenen un  ordre 
d'actuació que és el corréete; pero no sempre segueixen aquest ordre. El paper 
de la memoria en aquest esquema psicológic, així com les relacions entre el bé 
i el m al (d'im plicacions tam bé epistem ológiques, ja que donen peu  al 
«coneixement per la negativa») completen els principáis temes introduits al 
p rim er volum , l'estudi deis quals és im prescindible per tal d 'encarar 
posteriorm ent amb éxit l'análisi deis continguts deis volums següents.

2.2. L'analogia.

La relació establerta, tot al llarg del segon llibre, entre el creador i la creado, 
té una implicació epistemológica de prim er ordre per al desenvolupam ent
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deis argum ents al LC: l'analogia. Les criatures m anifesten el seu  creador, la 
bellesa del m ón és un reflex de la bondat de Déu. La conseqüéncia será 
im portantíssim a: l'hom e podrá  accedir al coneixem ent de  les rea lita ts  
superiors partint del seu coneixement de les realitats inferiors, a l’abast deis 
sentits físics. «On, beneit siats vós, sényer Déus, car per aquest ordonam ent 
aital se m uden los hómens a entendre e a saber de les coses sentides a les coses 
entel.lectuals, car per les coses sentides són a hom e significades les coses 
entel.lectuals» (56, l l ) .14

Aquest és el mecanisme de l'analogia. La dialéctica entre els dos mons, el 
de la sensualitat i el de la intel.lectualitat, dom inará el conjunt de l'obra. 
Significado és el concepte que defineix la relació analógica entre totes dues 
esferes, alhora que manifesta una visió de la creació com un sistema dinámic, 
ordenat i significatiu: en definitiva, comprensible. Com afirma M. Johnston: 
«The interpretation of the semblances oí beings through significado sustained 
creation as a dynamic system» (JOHNSTON, 1978: 39).15 La significado és 
possible com a argument provatori perqué manifesta la partiripadó  establerta 
entre tots dos mons, l'hum á i el diví: «In this capacity significado  w as the 
expression -the manifestation, demonstration, representation, or revelation- 
of participation. Like semblanga, the term significado w as used  th roughou t 
the Lullian Art as a privileged argument in any type of proof» (JOHNSTON, 
1978: 95).

L'analogia tindrá una manifestado concreta al discurs lul.liá, vehiculada a 
partir de recursos com ara l'abundáncia de símils. La realitat im m anent pot 
així donar compte de la transcendent. Un exemple sovintejat al llibre segon

14La idea expressada peí parágraf citat será repetida un i altre cop al llarg deis quatre llibres 

restants de l'obra, fins al punt que podem considerar-la, sense cap dubte, com el nucli básic de 

l'epistemologia present al LC. Al llibre tercer, tot ell dedicat a la connexió entre la realitat 

sensual i la intel.lectual, aquesta relació entre els dos mons será presentada com un ascensió 

epistemológica a través d'una escala, els graons de la qual pugen des de les sensualitats a les 

intel.lectualitats fins arribar al coneixement de Déu.

15. La diferencia entre tots dos termes, semblanga i significado, és expressada de la següent 

manera: «Semblanga (ressemblance or similitude) designated the relationship of correspondence 

between all beings, and significació (signification) the revelation or dynamic manifestation of 

that correspondence.» D'acord amb Foucault, «Semblanga stablished a semiology [...] 

Significació provided an hermeneutics.» (JOHNSTON, 1978: 38).
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era constituit per les analogies establertes a partir de la parella materia-forma, 
conceptes de la ciencia natural que reflectiran aspectes de la divinitat. A partir 
del coneixem ent de les relacions entre els dos conceptes, coneixem ent 
assequible per a l'entenim ent, aquest puja un grao am unt i arriba a copsar, 
analógicament, aspectes que corresponen a la realitat divina. H eus ací un  
parell d'exemples:16

La gran vertut e la benedicció sia coneguda a vós, sényer Déus, car enaixí com per 

l'ajustament de materia e de forma se fa indivíduu, així, Sényer, per l’ajustament de 

la vostra deitat ab la humanitat que presés, se féu la nostra reemqó e la nostra 

salvació (31, 19).

Enaixí, Sényer, com matéria conté en si totes les formes, enaixí vera fe és cosa per qué 

esdevé a 1' hom tot bé, e enaixí com forma no.s poria sostenir sens matéria, enaixí lo 

nostre bé no poria ésser, menys de fe vera (31,21).

Llull fa dones la presentació del métode analógic al prim er volum  del LC. 
Será al segon, pero, on arribará a desenvolupar-se amb un  major grau de 
complexitat. Les indicacions donades per l'autor al darrer capítol de l'obra són 
encertades: la sim plicita t inicial donará pas, p rogressivam ent, a una  
complicació creixent. El mateix s'esdevindrá amb els altres temes tractats a les 
distincions del prim er volum.

16. Notem l'ús privilegiat en Llull de les formules comparatives al LC, espedalment la forma 

«enaixí com...»; una conseqüéncia retórica del recurs demostratiu de l’analogia será l’ús del 

símil, que ens fa recordar la poesia d'Ausiás March. En Llull, aquest ús s'explica, precisament, 

peí recurs constant a les semblances i a l'analogia i, com en el cas de les metáfores, posa en relació 

aspectes de la realitat allunyats (aparentment) els uns deis altres, sobretot per a un lector actual 

no avesat a la lógica de l'analogia. Per a un intel.lectual del segle XIII no hi havia cap 

distancia essencial entre els fets análegs: la identitat profunda deis fets comparats era viscuda 

com a real, no pas com a metáfora. Aquest recurs constant a l'analogia no és dones, per 

descomptat, exclusiu de Llull ni de la seua época. La visió del món al segle XII es fonamentava, 

en bona mesura, en raonaments analogies (GILSON, 1952: 305-306). Ja al segle XIII, l'autor que 

sense cap dubte desenvolupá el métode analógic amb major profunditat fou St. Bonaventura. C/. 

E. GILSON (1924: espedalment cap. 7, "L'analogie universelle", 196-227); i J.M. BISSEN (1929). 

Per a una comparació entre l’exemplarisme lul.liá i el bonaventuriá, veg. B. VIÑAS DELGADO 

(1974).
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2.2. Ordre vs. desordre: constitució psico-física de Vésser huma i explicado 
científica del pecat.

El segon gran tema considerat en aqüestes distincions iniciáis del LC, i que 
recorrerá tota l'obra, és el referit a l'ordenació divina de la creado. Aquesta es 
revela com una escala en els graons de la qual es troben els éssers d'acord amb 
llur eminencia ontológica: els esperits purs, angélics, a la part de dalt, i la 
m atéria inerte, els minerals, al grao més baix. L'home és una criatura central 
en aquest ordre, a causa de la seua constitució dual de eos més ánima; per una 
banda, participa deis esperits angélics, i per altra, té en comú amb els minerals, 
les plantes i els anim als la m aterialitat i les funcions vitáis de l'organism e 
físic.

Llull se centrará especialment en la descripció de l'ordenació fornida per la 
divinitat a l'home, tant en la seua vessant física com psíquica. La finalitat será 
la d 'extreure'n conclusions que afecten la vida m oral de l'ésser hum á. En 
aquest p u n t del LC es produeix una interessant articulació entre psico- 
fisiologia i ética, ja que el seguiment o no de l'ordre imposat a la vida física i 
psíquica de l'home determina els seus actes moráis.

El lliure albir és un  aspecte que es troba relacionat amb el que venim dient. 
Els animals no poden controlar les seues reaccions, dom inades peí pu r instint. 
No poden, en conseqüéncia, pecar. En l'home s'esdevé altrament, mercé a la 
llibertat que li ha atorgat el seu creador. Li cal, dones, un  coneixement profund 
deis mecanismes de funcionament del seu eos artieulat amb 1'ánima per tal de 
poder fer-ne bon ús, i bona part de la distinció XI, "Qui tracta de l'ordinació 
divina", es dedicará a proporcionar les claus psicológiques per a una actuació 
moral correcta i ordenada.

A nivell puram ent material, Déu ha ordenat el eos hum á, com la resta de 
cossos de la natura, a partir deis quatre elements: aigua, aire, foc i térra. Les 
funcions de l'organime, pero, están relacionades amb l'ordre de les poténcies, 
cinc en total: vegetativa, sensitiva, imaginativa, racional i motiva.

La vegetativa s'encarrega deis processos de creixement, a través de quatre 
funcions básiques per al eos humá, per la qual cosa está composta, al seua tom ,
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p er altres quatre potencies subordinades: 1'apetitiva, que s’encarrega de 
controlar el procés de la gana de menjar; la retentiva, encarregada de reteñir 
els elements del menjar necessaris per al eos hum á; la digestiva, encarregada 
de digerir aqueixos elements i de repartir-los peí eos; i l'expulsiva, la qual trau  
fora de l'organisme la matéria deis aliments innecessária. A qüestes quatre 
poténcies de la vegetativa tenen el seu propi ordre corréete d 'actuació, el 
resu lta t del qual és el creixement «ordenat» del eos, i la seua  san ita t 
(LUNARES, 1992: 56).17

La potencia sensitiva s'encarrega deis processos sensorials, i dins de la seua 
esfera cauen els cinc sentits (més endavant Llull hi afegirá u n  sisé sentit: 
Vaffatus). La im aginativa s'encarrega deis processos relacionáis amb la 
im aginario, entesa com la capacitat de crear imatges. La racional conté la 
memoria, l'enteniment i la voluntat, les conegudes tres poténcies de l’ánim a 
racional (que és l'específicament humana). I la motiva, per fi, s’encarrega deis 
processos relacionáis amb el moviment. Aquest esquem a de cinc poténcies 
variará més endavant, en l'etapa ternária, en independitzar-se l'elem entativa 
de la vegetativa, dins la qual es trobava inclosa, i en desaparéixer, al seu torn, 
la poténcia motiva.18

La clau es troba en una relació correcta entre la sensitiva i la racional. 
L'ordre adequat implica una subordinació de la prim era a la segona. Pero a^ó 
no sem pre és fácil d'aconseguir. La sensitiva m arca en l'ésser hum á una 
tendéncia natural al seguiment de la segona intenció i l'oblit de la primera; és 
a dir, a cercar el propi plaer i oblidar-se del prolsme i de Déu:

En qo, Sényer, que cascun hom ama naturalment si mateix més que no fa altre, per raó

de la poténcia sensitiva que li dóna major sensibilitát en amar si mateix que en amar

17. Al capítol 293 del mateix LC , "Com és tractat de l'amor que hom ha a sanitat", toma Llull 

sobre aquest tema de la sanitat i l'ordenació de les poténcies.

18. Una explicado del valor d'aquestes poténcies la trobem al capítol 44 del Félix, titulat "Qué 

és home". Les diferencies entre l'etapa quatemária i la temária són expressades gráficament per 

Bonner en un esquema a dues columnes (OS II: 168, n. 10). També a YArt Demostrativa, en la 

distinció II, part ii, cambra 25 [X Z] (OS I: 369-370), es desenvolupa la relació existent entre les 

diverses poténdes que conformen l’estructura psico-física de l'ésser humá, amb especial atenció a 

l'ordenació correcta apropiada per a fugir la falsedat i trobar així la veritat. Un cop més, la 

fisiología i l'epistemologia guarden una estreta relació en la formulado lul.liana.
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altre, per agó s'esdevé que los hómens se percacen en est món com hic pusquen viure ni 

com hic pusquen haver riquees ab qué s'aviden; e per aquesta ordonacdó aital, cascun 

home pren de les riquees mundanes a sos ops com més pot (41,14).^

La solució passa dones per la mortificació d 'aquesta poténcia rebel, una 
forma de guanyar mérit, ja que suposa lluitar contra una tendencia natural en 
l'hom e (natural no perqué forme part deis plans de l'ordenació divina, sinó 
com a conseqüéncia del desordre introduit peí pecat original). L’ascetisme que 
s'hi deriva ja implica un  canvi en les coordenades étiques de l'individu:

Senyor alt sobre totes altees, ordonador de totes creatures! Enaixí com totes les 

sements e tots los animals de qué hom pren vida covenen enans ésser en mortificament 

que la vegetable no pusca donar vida al cors humá, enaixí se cové que cascun hom 

mortifíc en si mateix la sua poténcia sensual, per tal que pusca amar més vós que son 

ésser mateix, e per tal que pusca aitant amar son prolsme com si. mateix (40,13).

La sensitiva ha d'ubicar-se dones en el lloc que li correspon en el pía diví 
que m arca l'ordenació correcta de les poténcies. El no seguim ent d 'aquest 
ordre implica l'aparició del pecat. Heus ací exposada quina ha de ser l'actuació 
correcta de cada poténcia:

Gloriós Senyor, beneit siats vós, qui essencialment havets volgut que ránima 

racional sia una substáncia; mas en quant acció de poténcies en lo cors humá, havets 

volgut que usen les unes poténcies enans que les altres: e beneit siats vós, sényer Déus, 

qui havets avertuats los hómens justs sobre los pecadors, en usar ordonadament de les 

poténcies de ránima.

Car los hómens justs, Sényer, enans que usen de la poténcia motiva en lurs fets e en 

lurs obres, volen usar primerament de la poténcia sensitiva, e enaprés usen de la 

imaginativa, e puixes de la racional, e puixes de la motiva; e per aqo avenen en tot 

go que fan, per raó de l'ordonament en qué usen en les poténcies de ránima. Mas los 

hómens pecadors no ho fan enaixí, car enans que pervenguen a la imaginativa, usen 

de la sensitiva e de la motiva, o de la imaginativa e de la motiva; e per aquest 

desordonament en qué usen, esdevenen desordonats en tot £o que fan ni dien (41,11- 

12).

Queden clares tres coses:

19. Aquesta mateixa idea és repetida i ampliada més endavant (142, 1-2) en fer referéncia a la 

«cobeea» i a l'enveja.
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-Hi ha un  ordre corréete per al funcionament de les poténcies en  l'ésser 
hum á, un  ordre establert per la saviesa divina. Aquest ordre és: sensitiva- 
im aginativa-racional-m otiva.

-L'home just segueix aquell ordre, pero el pecador el transgredeix. El pecat 
és dones conseqüéncia de l'ús desordenat de les poténcies.

-Aquest ús desordenat que mena al pecat s'esdevé quan hom  prescindeix 
de la racional, i hom  passa de la sensitiva a la motiva o de la imaginativa a la 
m otiva, sense el mitjancer necessari de la racional, la missió principal de la 
qual és de discernir entre el bé i el mal, de manera que l'home puga disposar 
del seu lliure albir per elegir l'un o l'altre.20

D'aquesta manera, assistim a una fonamentació psicológica de la moral. El 
fet s'adiu plenament amb la intenció de Llull al llarg del LC: oferir un  métode 
científic, en el sentit d ’universal i infal.lible, que mene l'home cap al bé i cap a 
la veritat. Hi ha un  ordre diví que afecta la constitució psico-física de l’ésser 
hum á, criatura cimera de la creació. Si, conseqüéncia del lliure albir, l’hom e 
transgredeix aqueix ordre, el resultat té unes implicacions que van més enllá 
del terreny puram ent psicológic, i afecten la seua vida moral: cau en el pecat. 
El pecat queda així definit com un desordre contrari ais designis divins, idea 
aquesta que será recurrent al LC i, encara, a tota la producció del beat, en 
prendre el capgirament de les dues intencions un paper central en el discurs 
lul.liá general.

2.3. Memoria i passió: fonament psicológic de la virtut.

Si el desordre contrari ais designis divins és introduít peí pecat, fruit del 
lliure albir hum á, la reinstauració de l'ordre prim er será possible grácies a

20. La racional, al seu tom, está composta de memoria, enteniment i voluntat. La memoria és el 

pont que connecta la imaginativa, fonja relacionada amb ella, amb les altres dues. Les imatges 

reproduides a la memória són considerades per l'enteniment, i totes dues, memoria i enteniment, 

condueixen cap a la voluntat, qui finalment estima o desestima l'objecte aportat per la 

imaginativa, de manera que passa o no a la motiva.
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l'ajut de la gracia divina, que mitiga la feblesa de la criatura pecadora. La 
suprem a manifestado de l'amor diví envers l'home fou la redem pdó operada 
a través de l'encamació i de la passió i mort de Jesucrist, que llavá la taca del 
pecat original. Aquest és el punt de referencia per a tot cristiá, la garantía de la 
seua salvació.

Pero és ciar que el pecat continua existint, ja que també existeix el lliure 
albir. La natura hum ana, des del pecat deis prim ers pares, té una tendencia 
natural a la transgressió de l'ordre; la presencia de l'encamació i de la passió 
de Jesucrist, pero, proporciona el contrapés necessari, m arca la direcció 
correcta. L'home pot accedir-hi a través d 'una de les poténcies de l'ánim a 
racional: la memoria.

La memoria és un element importantíssim en la psicología medieval. Una 
cultura que basa la seua transmissió en la par aula, pero que té uns mitjans 
d'escriptura tan precaris, necessita reivindicar al máxim el paper de la retenció 
m em orística. Ja l'an tigu ita t clássica havia desenvolupat d iverses artes 
memoriae, aplicades especialment a la retórica; l'edat mitjana les hereta, tot 
introduint-ne una nova vessant: la moral. Importa recordar els discursos, pero 
també les virtuts i els vicis.21

Al segle XIII es desenvolupará una esp iritua lita t cen trada  en la 
reivindicado deis aspectes humans de Jesucrist, que esdevé model de vida per 
a una série de grups cristians, tant clergues com laics, que cerquen la perfecció 
a través de la im itado del Salvador. Déu s'acosta a l'home a través del seu fill. 
A la Corona d'Aragó tingueren un especial ressó grups com els beguins, laics 
que feien vot de pobresa i que es dedicaven especialment a l'assisténcia a les 
classes més desprotegides de les ciutats. D'arrel clarament franciscana, aquesta 
espiritualitat reivindicava la pobresa evangélica com camí de perfecció que pot 
acostar l'home a Déu.

Les iniciatives deis beguins es materialitzaren, entre altres coses, en la 
creació de centres assitencials per ais pobres i malalts, com ara els hospitals,

21Sobre la funció de la memoria en la societat medieval, veg. l’interessant monografia de 

CARRUTHERS (1990). Peí que fa a les arts de la memoria, són encara imprescindibles les obres 

de ROSSI (1960), i YATES (1966 a), les quals contenen, a més, importants referéncies a Ramón 

Llull.
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fru it de donacions de rics burgesos adietes a la nova causa, així com en la 
creació d 'una literatura religiosa en vulgar per a ús de laics.22 En Ramón Llull 
trobarem  referéncies a aqüestes tendéncies espirituals, amb les quals comulga 
en  bona m esura. Al LC hi ha passatges com aquest, que m anifesten el 
cristocentrisme del seu autor:

Per les grans angoixes, Sényer, e per los grans treballs que.ls hómens veen que vós 

sostengués per ells, edifiquen espitáis ais pobres, e van en romeries, e fan oracions e 

dejunis, e turmenten lur cors nit e dia, e fan moltes coses per amor de vós que no farien 

si no.n prenien exemple en la vostra passió (55,23).

La passió de Crist és r«exemple» que cal seguir, el motor de les actuacions 
deis cristians. Per imitar-lo haurem  de reactualitzar contínuam ent els seus 
patim ents i la seua mort, máxima manifestació de la seua hum ilitat i amor. I 
ací és on entra en joc la memoria. Recordar la passió del Salvador és u n  
exercici espiritual que ens acosta al conreu de les virtuts:

Mas per 9 0  car en la vostra passió, Sényer, veem tantes de dolors e tantes d'hontes 

que vós soferís e portás per amor de nós, per a^ó los hómens rics donen ais hómens 

pobres, e los reís s’humilien ais vostres serfs, e besen aquells lurs mans e lurs peus, e 

per amor de vós són esdevenguts molts hómens mártirs, e.n són molts quiji desigen a 

prendre martiri (55, 24).

Les pagines més belles i enceses del LC són, sense cap mena de dubte, les 
dedicades a la contemplació de la passió de Crist. Serán una constant tot al 
llarg de l'obra, pero al prim er volum tindran  ja un  conreu especial. De

22Sobre el ressó que aquesta mena d'espiritualitat tingué a la Corona d'Aragó, veg. l’important 

treball de POU Y MARTÍ (1930). A Valencia, els beguins posseien un deis centres més actius, i 

realitzaven la seua tasca al voltant de l'hospital (RUBIO VELA i RODRIGO LIZONDO, 1984; 

HAUF, 1994). Peí que fa a l’altre aspecte de l'activitat beguina, el literari, la seua producció se 

centrava en una série d'obres en vulgar la intenció de les quals era acostar ais laics la nova 

espiritualitat basada en la imitació de Crist. Proliferen dones a la baixa edat mitjana, a les 

nostres terres, tot un seguit de vides de Crist que apunten en la mateixa línia de franciscanisme 

més o menys radical. Per a un estudi del contingut d’aquestes Vitae Christi catalanes, i de la 

relació que mantenen amb els textos europeus de semblant factura i contingut, veg. HAUF (1990: 

cap. 8 , "Teología i fantasía: la Vita Christi de Sor Isabel de Villena i la tradició de les 'Vitae 

Christi' medievals", 323-397).
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vegades trobarem  passatges ben explícito, on la descripció deis tunnento del 
crucificat inclou detalls que pretenen moure a la devoció. H eus ací alguns 
exemples de la presencia de la memoria de la passió ais capítols del segon 
llibre del LC:

En durment, Sényer, ni en vetlant, ni en estant ni en anant, lo meu cor no sia ni estia en 

nulla altra cosa sinó en remembrar la vostra passió e la vostra bonea; e no sien, 

Sényer, los meus desigs en nulla altra cosa sinó en donar gloria e laor de vós, qui sóts 

nostre senyor Déus (55,30).

Com la figura de la crou demostra, Sényer, lo vostre cors nuu, e assotat, e clavellat, e 

nafrat e mort, demostra tanta de misericórdia, que més no.n poria demostrar com 

que.n demostra. On, com en la crou se demostra tanta de misericórdia, bé és malas truc 

aquell ni aquella qui de la vostra misericórdia se desespera (96, 27).^3

D'aquesta manera, els feto de moral tenen, un  cop més, una consideració 
psicológica en Llull: l'ús de la memoria, aplicada a la passió del redem ptor, ens 
proporciona la clau de les virtuts que el seu sacrifici representa en grau 
summe. El seguim ent de Crist que se'n deriva ubica el nostre autor en els 
corrents espirituals d 'arrel franciscana ám pliam ent difosos per les nostres 
terres ais segles Xm i XIV.

2.4. Bé vs mal: valúa epistemológica del mal i del pecat (el «coneixement per 
la negativa»).

Les relacions entre el bé i el mal, dos conceptes clau en la doctrina 
lul.liana, ocupen bona part de la temática present al primer volum del LC. La 
im portancia d ’aquest tractam ent és múltiple, ja que, a més de les evidents 
implicacions moráis, se'n deriven d'altres epistemológiques, imprescindibles 
per al bastiment del métode heurístic que abocará en l'Art. A més, el tema pot 
ser considerat una derivació més del nucli prim ari que engloba la práctica 
totalitat deis continguts del LC: l'oposició entre l'ordre diví i el desordre 
introduit peí pecat.

23E1 capítol 123, "Com hom veu en la creu l'esclau de nostre senyor Jesucrist", ja al llibre següent, 

será un deis més significatius en aquest sentit: estará tot ell dedicat a la contemplació de la 

imatge de la creu com a guia de virtuts. Hi trobarem imatges a voltes dramátiques referides a la 

passió de Jesús.

6 4



En efecte: el desordre en qué ha caigut la natura  hum ana im pedeix un  
discem im ent corréete entre el que és el bé i el que és el mal. A questa és la 
premissa de la qual parteix el tractament del tema al LC:

Reí gloriós, vertuós sobre totes vertuts! A vós laors e grades, com havets ordonat que 

hom pusca apercebre go qui és bé e 5 0  qui és mal, car en 5 0 , Sényer, car lo bé és cosa 

vertuosa e cosa noble, e lo mal és cosa viciosa e cosa mesquina e defallent, per agó és 

conegut qual cosa és bona ni qual cosa és mala.

Mas car nosaltres, Sényer, som mesquines coses, e coses sens tot ordonament e sens tota 

saviea, és-nos semblant que aquelles coses qui són bones e vertuoses que sien coses 

ávols e vicioses; e les coses qui són ávols e vicioses nos semblen que sien bones e 

vertuoses.

Qn aquesta desconeixenga cau en home, Sényer, per 5 0  car s'ix de rordonament en qué 

vós lliavets posat, car nuil hom desordonat per pecat no ha coneixenga qué s’és bé ni 

qué s'és mal, enans ho mésela tot en sa coneixenga, e és-li vijares que en tot sia mal e 

bé (49, 25-27).

Donada la feblesa humana, conseqüéncia de la caiguda deis prim ers pares, 
caldrá un  esforg per tal de discernir el mal del bé. És perfectam ent possible 
aconseguir-ho, ja que tots dos elements es troben a la m áxim a distancia 
ontológica entre si. Llull guiará el lector del LC en aquesta recerca, adoctrinant- 
lo sobre l'exacta relació entre els dos contraris i sobre llurs diverses formes de 
manifestació. La saviesa será el resultat de la capacitat de discem im ent entre el 
bé i el mal:

Qui bé vol ésser savi, cové que faga departiment enfre bé e mal, e que faga 

comparado de major bé a menor e de major mal a menor, e cové que leix lo mal e que 

preña lo bé, e que preña enans lo major bé que.l menor, e.l menor mal que.l major. Mas 

de totes estes coses he jo fet, Sényer, lo contrari; per qué só foll sobre tots los folls e 

neci sobre totes altres neciees (69, 24).

Un prim er discemiment és l'operat entre el major o menor bé i el major o 
m enor mal. Pero Llull encara ens oferirá altres taxonom ies, orientades a 
exhaurir les possibles relacions entre els termes, i que ens poden ajudar a 
ubicar cada element en el seu lloc. La més im portant será la diferéncia 
establerta entre el mal de culpa i el mal de pena: «abundós Senyor, on és tota 
misericórdia, vós sots aquell qui havets ordonat hom e enfre mal de pena e
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mal de culpa e de pecat» (49,16). El primer no és volgut per la divinitat, i té el 
seu origen en la fallida humana; el segon sí és desitjat per Déu, i fá referencia 
al turm ent que pateixen els pecadors com a conseqüéncia de llur transgressió:

Car, Sényer, per la pena infernal será coneguda la vostra bonea e será coneguda la 

desconeixenga e la deslealtat deis pecadors, e sens lo mal de pena no pogren ésser 

conegudes negunes d'estes coses.

On, beneita sia, Sényer, la vostra sancta volentat acabada, car enaixí com seria leja 

cosa e viciosa al vostre voler que en ell caigués mal de culpa e de pecat, enaixí hi 

seria leja cosa e viciosa si no hi era volentat com mal de pena fos en los hómens 

damnats, pus que la mereixien (64,14-15).

L'existéncia del mal de pena es justifica dones per dos m otius: un, per 
m anten ir fora de to t qüestionam ent la justicia d iv ina, im possible de 
manifestar-se sense el punim ent deis pecadors; l'altre, per donar coneixement 
del bé de qué gaudeixen els benaventurats que no han pecat. El mal de pena 
m ostra, per contrast, la bondat del creador. Ací entrem  en la vessant 
epistemológica de la qüestió: el coneixement per la negativa.

La fretura de realitat óntica que pateix el mal en la teologia católica es veu 
com pensada per la seua valúa epistemológica, tot afavorint el coneixement 
d 'uns contraris pels altres. Així es veu justificada la preséncia del mal, tot i ser 
un  element alié a la creació divina:

A vós laors e grades, sényer Déus qui ressusdtats los morts e vivifícats los vius, car 

vós havets volgut que enaixí com la primera entenció és pus noble que la segona, que 

enaixí, bé sia pus noblement esdevengut en ésser que lo mal; car enaixí com la segona 

entenció és en ésser per tal que la primera sia en ésser, enaixí lo mal és esdevengut en 

ésser per tal que.l bé sia conegut; e.l bé no és esdevengut en ésser per tal que.l mal sia 

esdevengut (45,10).

Al llarg de tot el LC trobarem la preséncia d 'aquest m étode d'accés al 
coneixement, com plem entan de l'analógic; és per aixó que la dialéctica de 
term es contraris tindrá una preséncia tan forta a l'obra. H eus ací alguns 
passatges del prim er volum  que manifesten la preocupado lul.liana per la 
qüestió del coneixement per la negativa:
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Gloriós Senyor, los béns deis benauirats qui són coneguts per la pena deis pecadors 

damnats, tots los devem grair al vostre voler, car lo vostre voler vol damnar aquells 

qni.n són dignes, per tal que en la pena d’aquells se conega la glória deis justs (63,15).

On, com convenga, Sényer, ésser ordonat que les bones obres sien conegudes per les 

males, per agó, si bé mal de culpa, 9 0  és pecat, és en ésser, per tot agó no.s segueix que 

pecat sia volgut en vostre voler ne hi sia amat; enans havets leixat esdevenir pecat 

accidentalment, per 5 0  car pecat és subject per lo qual és conegut son contrari (64,18).

La vostra saviea, Sényer, ha ordonat que.l mal qui és en los demonis sia ocasió ais 

ángels de gran glória e de gran bé, car on pus los demonis són turmentats, e pus los 

ángels coneixen lur glória e l'amor que.ls havets feta (71,2).

Senyor forts, Senyor gran, Senyor alt, beneita sia la vostra gran saviea e tot quant de 

vós és, car tan és gran la vostra saviea, que deis greus pecats que nosaltres pecadors 

fem, neix coneixenga e plaer ais benauirats en glória, en conéixer la glória e la 

benedicció que vós lur havets donada (71,4).

De les penes, Sényer, que.ls pecadors sostenen en infem, d'aquelles han glória los 

sants de paraís, car per aquelles penes que ells saben que los pecadors sostenen, 

coneixen los sants de paraís la gran glória que ells posseeixen (99,12).

Ais següents volum s de l'obra, el beat plantejará el tem a amb més 
detenim ent, com ho manifesten capítols tan significatius com el 199, "Com 
hom  ha apercebiment e coneixenga per los uns contraris en los altres". De nou 
els continguts del prim er volum actúen a tall de presentació introductoria del 
que serán els tópics més reiterats del LC.
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II - ANÁLISI DEL SEGON VOLUM.

El segon volum del LC está ocupat íntegrament peí llibre tercer. Conté 124 
capítols (des del 103 fins al 226), repartits en deu distincions, implícitam ent 
dividides en dos blocs, tot i que aquesta divisió no apareix a les rúbriques 
iniciáis de l'obra: cinc distincions están dedicades ais cinc senys corporals 
(vista, oída, olfacte, gust i tacte —o «sentiment», com diu Llull—), i les altres 
cinc distincions tracten sobre els cinc senys espirituals (cogitado, apercebiment, 
consciencia, subtilea i coratgia o fervor). Així dones, el segon volum  del LC 
conté dues parts clarament diferendades, cadascuna de les quals presenta un  
deis dos elements que formen el compost hum á a nivell psico-físic: el eos i 
Tánima, la sensualitat i la intel.lectualitat.

De fet, l'oposició 'sensualitat vs. intel.lectualitat' és el centre d 'aquestes 
deu distincions, i s'estableix dins de cada capítol, des del primer fins al darrer, i 
no tan sois entre els dos grups de distincions. En realitat, estem davant una 
am plificació de l'oposició básica del volum  prim er, 'im m anéncia vs. 
transcendencia', focalitzada ara en l'ésser humá. Aquest punt de vista hum á 
és ben palés en els títols deis capítols: gairebé tots comencen amb la fórmula 
«com hom...», cosa que manifesta que l'eix del LC es trasllada cap a l'home i la 
seua estructura psico-física. És per aixó que tam bé en aquest llibre tercer 
trobarem uns primers passos cap a la consecució d 'un métode heurístic basat 
en l'oposició 'sensualitat vs. intel.lectualitat', amb les tres «virtuts» o 
poténcies de Tánima racional com a eina epistemológica.

M algrat que el punt de parten^a deis argum ents es troba ara en l'ésser 
hum á, la referéncia a la divinitat no desapareix en absolut; ans al contrari, l'ús 
desordenat deis senys humans serveix per a destacar la importancia d'adregar- 
se a Déu a través del seguiment de la primera intenció. Auténtica enciclopédia 
mística, el LC convergeix, en tots els seus temes, en un mateix punt: la 
divinitat.



ESTRUCTURA DEL LLIBRE TERCER: ORDENACIÓ DELS CONTINGUTS.

Deu distincions, des de la XXm fins a la XXXII, ocupen to t el tercer llibre. 
Com ja hem dit, cada distinció está dedicada a un  sentit o «seny», cinc de físics 
i cinc d 'espirituals, en un  procés d ’ascensió cognoscitiva des de  les dades 
sensibles a les intel.ligibles. Aquests són els títols que les rúbriques del LC 
donen a cada distinció:

"De la XXm distinció, qui tracta de veer". Capítols 103-124.
"De la XXIV distinció, qui tracta d'oiment". Capítols 125-127.
"De la XXV distinció, qui tracta d'odorament". Capítol 128.
"De la XXVI distinció, qui tracta de gustar". Capítol 129.
"De la XXVÜ distinció, qui tracta de sentiment humá". Capítols 130-148.

"De la XXVIII distinció, qui tracta de cogitació, qui és seny esp iritual 
entel.lectual en home". Capítols 149-168.
"De la XXIX distinció, qui tracta en qual manera hom ha apercebiment d 'haver 
coneixenga d'aquelles coses que vol entendre e conéixer". Capítols 169-206.
"De la XXX distinció, de consciencia". Capítols 207-213.
"De la XXXI distinció, de subtilea". Capítols 214-219.
"De la XXXII distinció, de la coratgia o de la fervor qui és en home". Capítols 
220-226.

Podem comprovar que hi ha una desigual repartició deis capítols en les 
distincions; en conjunt, les de la segona part del llibre, que tracten sobre els 
senys espirituals, contenen més capítols que les de la prim era part, que tracten 
sobre els senys físics. I és que, en el métode de coneixement que está bastint, 
Llull se mostra més interessat per la intel.lectualitat que per la sensualitat, tot i 
que aquesta segona constitueix una base física i analógica ben important.

Dins de cadascuna de les dues parts també hi ha una distribució de capítols 
interessada: al prim er bloc de cinc distincions, les que tracten sobre la vista i 
sobre el sentim ent (=tacte) són les que tenen més capítols, m entre que els 
altres sentits tenen només tres o fins i tot un sol capítol en tota la distinció. En 
el cas de la vista, Llull aprofitará la distinció per fer un  interessant recorregut 
per la societat de la seua época, mentre que el sentim ent li proporciona



matéria per a parlar sobre els vicis. L'oída, l'olfacte i el gust són tractats molt 
lleugeram ent.

Al segon bloc de cinc distincions, les dedicades ais senys espirituals, 
destaquen també dues amb un major nombre de capítols: les que tracten de 
cogitació i d 'apercebim ent. Són les distincions que tenen els títols més 
extensos i complexos, i els seus capítols també están encapgalats per títols ben 
llargs en alguns casos (especialment a la distinció XXIX, que tracta sobre 
l'apercebim ent o coneixenga). Consciencia, subtilea i coratgia resten més a 
banda. És predsam ent al llarg de les distincions XXVIII i XXIX, tot en parlar de 
la cogitació i l'apercebiment, quan Llull comenga a donar una form a m olt 
concreta a un  métode («art e manera», dirá ell) de coneixement de les realitats 
divines i humanes, basat en l'ús de les dignitats divines i de les tres virtuts de 
rán im a racional, a través d 'uns prim ers indicis clars de com binació de 
determináis principis. Es tracta d 'una «art e manera» de conéixer i entendre 
alió que hom vol saber: Llull s'acosta així cada vegada més a l'Art.

Els continguts del tercer llibre s'organitzen d'acord amb aquesta estructura 
externa de deu distincions dividides en dues parts. Fins ací l'evidéncia més 
immediata. Q uan hom  intenta fer una distribució lógica deis continguts més 
enllá de l'adscripció d 'un  capítol a una o altra distinció (és a dir, a un  o altre 
seny físic o espiritual), la cosa ja resulta més difícil. Sembla com si dins de cada 
distinció l'autor afegira diversos capítols segons li vénen al cap, de forma 
arbitrária. Ho sembla, pero no és així. Vejam com están estructurades les 
distincions, i com els respectius capítols que les conformen están organitzats 
amb un  cert ordre basat en la lógica deis continguts que volen transmetre.

Proposem  la següen t ordenació  del llibre  tercer, o rdenació  que 
comentarem tot seguit:

Primera part: seny corporals.

1. Distinció XXIII: Vista.
1.1. Capítols introductoris: 103 (introducció al llibre tercer).

104-105 (introducció a la distinció XXIII).
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1.2. M ón natural: 106-109.
1.3. Món social humá: 110-122.
1.4. Divinitat: 123.
1.5. Conclusió: 124.

2. Distincions XXIV, XXV, XXVI: Oída, olfacte i gust: 125-129.

3. Distinció XXVII: Tacte.
3.1. Conceptes oposats: 130-137.
3.2. Vicis: 138-146.
3.3. Conclusió: 147-148.

Segona part: senys espirituals.

4. Distinció XXVIII: Cogitació.
4.1. Les sis «dreceres» o objectes de la cogitació humana: 149-153.
4.2. Conceptes oposats: 154-160.
4.3. Eines psicológiques per a la recerca:

4.3.1. Les tres virtuts de ránima: 161-165.
4.3.2. Relacions entre sensualitats i intel.lectualitats: 166-167.

4.4. Conclusió: 168.

5. Distinció XXIX: Apercebiment i coneixenga.
5.1. Objectes i métode del coneixement:

5.1.1. Métode: de les sensualitats a les intel.lectualitats: 169-170.
5.1.2. Objectes i límits del coneixement: 171-172.
5.1.3. Casos concrets previs a la recerca: 173-175.

5.2. Recerca sobre la divinitat ad intra: 176-185.
5.3. Apologética: 186-188.
5.4. Salvació o condemnació: 189-194.
5.5. Temes de disputa analitzats ad extra: 195-197.
5.6. Conceptes oposats: 198-205.
5.7. Conclusió: 206.

6. Distinció XXX: Consciencia.



6.1. Eines de treball: 207-209.
6.2 . Conceptes oposats: 210-212.
6.3. Conclusió: 213.

7. Distincions XXXI  i XXXII: Subtilea i coratgia o fervor: 214-226.

Distinció XXIII.  Tracta sobre la vista, prim er deis sentits corporals de 
l'home. L'home és, dones, el centre de la distinció, com és també el centre de 
to t el tercer llibre que ara comenga. El prim er capítol, el 103, lógicam ent, 
presenta la visió lul.liana d'aquesta criatura que oscil.la entre sensualitat i 
intel.lectualitat, to t operant una mena d 'introducció al conjunt del llibre: 
"Com hom  se pren  guarda de l'entrament e de l'eiximent que hom  fa en est 
món". Parla dones del naixement i de la mort, del rápid viatge de l'hom e a 
través d 'aquest món. Ais següents capítols d'aquesta mateixa distinció veurem  
amb detalls diversos aspectes d'aquest periple.

Els capítols 104 i 105 formen una unitat, i actúen amb l’anterior com a 
introducció ais que vénen després. Pero si el capítol 103 pot ésser considerat 
una introducció general a tot el llibre, aquestos dos capítols següents 
introdueixen la distinció que tracta sobre la vista; són una mena d'avís, un  toe 
d'atenció sobre els enganys ais quals resta sotmés qui es fia sense m assa 
qüestionam ent de les dades proporcionades per la vista: capítol 104, "Com 
hom se pren guarda en est món quals coses són belles ni quals coses són 
leges"; capítol 105, "Com hom  se pren guarda en l'alteració e en lo cam iam ent 
que fa en les coses mundanes". El que sembla bell ais ulls no sem pre ho és en 
realitat: cal obrir els ulls espirituals, interiors, i posar-los per davant deis físics. 
Aquesta és la prem issa de la qual parteix tota la distinció; podem  ja endinsar- 
nos-hi.

La distinció segueix un  curs ascendent, des del món natural al m ón de 
l'home (al qual dedica la major part deis capítols), per finalitzar en la divinitat. 
Sí que hi ha dones un  ordre lógic en la successió aparentm ent caótica de 
capítols. Distingirem  quatre apartats (a banda de l'introductori form at pels 
capítols 103-105): un  dedicat al món natural, amb quatre capítols (núm eros 
106-109); un  dedicat al m ón social humá, amb tretze capítols (núm eros 110-
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122); un dedicat a la divinitat (capítol 123) i un  capítol conclusiu, a  m anera de 
resum  (capítol 124).

Distincions XXIV,  X X V  i XXVI  (oída, olfacte i gust). Contenen només cinc 
capítols entre les tres, de manera que formen un  breu paréntesi entre la 
prim era i la darrera distinció d'aquesta part, les dues on Llull centra la major 
part del contingut.

Distinció XXVII,  sobre el tacte o «sentiment». Pot ser dividida en tres parts: 
una primera que tracta sobre parelles de conceptes oposats, parelles sobre les 
quals hom aplica l’oposició básica del llibre tercer, 'eos vs. ánima', to t establint 
d 'aquesta manera una mena de «dobles oposicions». Abasta els capítols 130- 
137. Una segona p a rt tracta sobre diversos vicis hum ans, alguns d 'ells 
identificables amb els pecats capitals (en concret, considera vergonya, gelosia, 
vanagloria, orgull, cobejanga-enveja, luxúria, ira, glotonía i paor); abasta els 
capítols 138-146.1, finalment, dos capítols conclusius, els 147 i 148, que tanquen 
aquesta prim era p a rt alhora que avancen les cinc distincions següents. La 
unitat d'aquest prim er grup de cinc distincions dedicades ais senys corporals 
resta palesa peí fet que el final del capítol 148 clou el conjunt de forma circular, 
és a dir, de la m ateixa m anera que el capítol 103 l'obria, tractan t sobre 
«l'entrament e l'eiximent» de l'home en aquest món.

Distinció XXVIII,  de cogitació. Podem dividir aquesta distinció en tres parts 
seguides d 'un capítol conclusiu. Una primera, des del capítol 149 al 153, tracta 
sobre les «sis dreceres» o objectes dins deis quals pot operar la cogitació 
humana: la divinitat (considerant-hi la natura hum ana de Jesucrist i les obres 
divines), les obres naturals, els ángels, els dimonis, els animals irracionals i els 
an im als racionáis —l'ésser hum á—. És una escala descenden t que, 
básicament, constitueix el nueli temátic al voltant del qual gira tot el LC.24

24Aquestes sis «dreceres» varíen la seua presentació al llarg del llibre tercer. Llull pretén 

establir un paral.lelisme amb les sis dreceres que limiten la vista humana: davant, d arrere, 

dreta, esquerra, dalt i baix; per aixó el nombre de sis, de vegades, sembla forqat. De fet, el llistat 

pateix petites variacions: Déu, la natura, els ángels, els dimonis, els animals irracionals i 

l’home (153, 20 i 168, 1); l’esséncia divina, les obres de Déu, els ángels, els dimonis, la natura i 

les criatures inanimades (174, 1); Déu, els ángels, els dimonis, la natura i els animals (193, 7: ací 

el nombre es redueix a cinc). Básicament, pero, identifiquem sempre els mateixos elements de la 

scala creaturarum.
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La segona part, del capítol 154 al 160, tracta de nou sobre diverses parelles 
de conceptes oposats (el mateix s'esdevenia al prim er apartat de la distinció 
anterior). Acaba amb un  capítol, el 160, dedicat a la mort, element que unifica 
els oposats i els transcendeix en posar fi a la dialéctica de contraris en qué es 
veu subm ergit l'home durant la vida terrenal.

La tercera p art tracta sobre les eines psicológiques de treball que, a la 
distinció següent, perm etran bastir un  métode de coneixement de la veritat: 
les tres v irtu ts de ránim a racional aplicades a les coses sensuals i a les 
intel.lectuals; aquesta será la base del métode lul.liá, ciar antecedent de la 
forma de funcionament de l'Art. Els capítols 161-165 tocaran el tema de les tres 
virtuts de ránim a, mentre que els números 166 i 167 tractaran sobre la relació 
entre  les coses sensuals i les intel.lectuals. Finalment, com ocorre a cada 
distinció, un capítol conclusiu (el 168) tanca la série en tractar sobre els límits 
de la cogitació humana.

Distinció XXIX,  apercebiment i coneixenga. Complexa distinció que, com 
indica al seu títol, assaja una «manera» (és a dir, un  métode) de coneixement. 
Enllaga amb la distinció anterior des deis inicis, ja que la base d'aquest m étode 
era presentada ais capítols 161-167. En una prim era part, trobem  ara uns 
capítols dedicats a plantejar el métode de coneixement i els seus objectes: qué 
podem  conéixer i com arribar-hi. Són els capítols 169-175, els quals consideren 
els següents punts: ascensió de les sensualitats a les intel.lectualitats com a 
base del métode (169 i 170); objectes i límits del coneixement (171 i 172); casos 
concrets previs a la recerca i que poden condicionar-la —dubte, possibilitat o 
impossibilitat d ’un  fet, coses ocultes a l’enteniment— (173-175).

Una segona part enceta un camí de recerca sobre les realitats superiors: tota 
aquesta distinció té una estructura descendent, des d'una consideració ad intra 
del coneixement aplicat a la divinitat, fins a una consideració ad extra que 
parteix de conceptes físics i naturals aplicats al coneixement tant de la divinitat 
com de la realitat humana. Els capítols 176-186 empren les virtuts o dignitats 
divines com a centre d'una recerca aplicada a Déu, la trinitat i l'encamació. 
Són els tres temes que més interessen a 1'apologética lul.liana, de manera que 
desembocaran lógicament en un estudi sobre la disputa amb els infidels i les 
m illors táctiques per a convéncer-los (capítols 187 i 188, anunciats ja al capítol
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186, on es feia una comparació entre la llei del cristians, m usulm ans i jueus 
per desembocar en l'encamació).

A partir d'ací, la resta de capítols que conformen aquesta distinció semblen 
teñir una distribució més aleatoria, pero tots ells posseeixen en com ú la 
consideració de diversos aspectes des del pu n t de vista de la psicologia 
hum ana, amb una especial atenció al procés cognitiu desenvolupat per les tres 
v irtu ts de rán im a racional (memoria, enteniment i voluntat). El centre és ara 
l'hom e i la seua estructura psíquica, mentre que abans era Déu i les seues 
v irtu ts essencials. En efecte: si ais capítols im m ediatam ent anteriors l'autor 
tractava sobre qüestions apologétiques, preocupat com está per la disputa amb 
els infidels, al núm ero 189 toca la qüestió de la salvado o la condem nació 
eterna, conseqüéncia de la comparació feta abans entre les tres religions. La 
pregunta que hom  intenta respondre és: com podem  saber si estem en el camí 
de la salvado o en el de condemnació?, pregunta que Llull formula no només 
ais seus correligionaris, sinó especialment ais no cristians. Els capítols 190 i 191 
vénen a com pletar el contingut de l'anterior, en tractar sobre qué és la 
tem ptació i el pecat, dos elem ents que ens col.loquen en la via de la 
condemnació eterna. I, encara, els tres capítols següents amplíen el tema en 
donar la clau per a conéixer quin és el major bé i el major mal (capítol 192), 
quines coses són vertaderes (capítol 193) i com hom  po t canviar el 
com portam ent m oral i passar de teñir costums dolents a teñir bons costums 
(capítol 194).

Llull opera dones una continua amplificació a partir d 'un tema original; 
pero es tracta d 'una amplificació lógica que va bastint una cadena on cada 
bau la  genera la im m ediatam ent posterior. H em  vist com des de la 
consideració de la divinitat ad intra, tot treballant amb les virtuts divines com 
a eines dem ostratives, tocava la qüestió de la trinitat i l'encamació; aquest 
punt germinal el m ena a tractar sobre la disputa amb els infidels per tal de fer- 
los atorgar la veritat sobre aquests punts (capítols 187 i 188); la seua salvació o 
condemnació etem es depenen de la seua acceptació de la veritat (capítol 189). 
Com podem  saber la veritat sobre un punt, i com podem  saber si una cosa és 
pecat i fugir de la temptació: aquest és el següent pas necessari, i conseqüéncia 
directa d'alló tractat fins ara (capítols 190-193). Des de l'esséncia divina hem 
passat ja a qüestions moráis que afecten el comportament humá més quotidiá: 
Llull ofereix un  «art e m anera per la qual home se pot m udar de males
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costumes e de mals nodrim ents a bones costumes e a bons nodrim ents» 
(capítol 194).

És el moment de presentar de bell nou temes problemátics en el diáleg 
amb els no cristians. Després del llarg paréntesi deis capítols dedicats al pecat i 
a les qüestions moráis, el capítol 195 enllaga amb els de l’apartat dedicat al 
tractam ent de l'esséncia divina, incloent-hi la trinitat i 1’encamació. U n cop 
més parlará  sobre l'encam ació, pero si abans ho havia fet des de la 
consideració de les v irtu ts divines ad intra, ara seguirá el camí invers, i 
d em ostrará  ad extra, amb argum ents analogies i ascendint des de les 
sensualitats a les intel.lectualitats, que l'esséncia divina no es corrom p si 
s'uneix amb la cam  hum ana. Encara afegirá un capítol contra l’e tem itat del 
món (número 196) i un  altre per a demostrar la resurrecció final deis cossos 
(número 197). L’inici i la fi del món.

Finalment, els darrers capítols d 'aquesta distinció XXIX s’obrin amb un 
títol ben expressiu: "Com hom ha apercebiment e coneixenga d ’aquelles coses 
qui esdevenen a hom e per son bé e per son profit, e hom  se cuida que 
esdevenguen per mal e per son dan" (capítol 198). Tornem  al m ón deis 
contraris, del qual, no obstant, mai no hem arribat a eixir. En una m ostra del 
que podríem  anom enar el «relativisme» (molt entre cometes) de Ram ón 
Llull, trobem que no sempre el que considerem dolent ho és, i que de vegades 
el blanc i el negre són més a prop l'un de l’altre del que sembla. En definitiva, 
la proximitat entre els contraris rau en la significació que els uns donen deis 
altres: el capítol 199 presenta el métode del «coneixement per la negativa», ben 
explicitat al títol, "Com hom  ha apercebiment e coneixenga per los uns 
contraris en los altres". Des del capítol 200 al 205, recorren els títols parelles de 
conceptes oposats: plaer-desplaer, saviesa-ignoráncia, amor-desamor, lleialtat- 
falsia, guerra-pau, acabament-defalliment. El capítol 206 tanca la distinció com 
ho fan tots els capítols conclusius de distinció, parlant de la «termenació», en 
aquest cas, de «l'apercebiment e la coneixenga».

Al llarg de tota la distinció, Llull ha anat bastint un m étode d'accés al 
coneixement (una «art e m anera d'haver apercebiment e coneixenga») basat 
en les dignitats divines, quan es tracta d'accedir a l'ésser de Déu, i en l'ascens 
de les sensualitats a les intel.lectualitats a través de la memoria, l'entenim ent i 
la voluntat, completat amb el coneixement per la negativa que manifesten els 
contraris. I tot orientat cap al nueli essencial de l'obra: la conversió deis
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infidels, la qual només és possible a través del seu convenciment de la veritat 
de la fe católica. El métode d'accés a la veritat que proposa Llull és exactament 
aixó: un  intent apologétic de m ostrar a través de «raons necessáries» els 
dogmes de fe. Aquesta distinció és una fita importantíssima en el camí encetat 
en el LC cap a aquest objectiu; encara resten, pero, moltes coses a dir.

Distinció XXX, de consciencia. Set capítols formen aquesta distinció; els tres 
prim ers analitzen aquest seny espiritual des de les eines psicológiques ja 
conegudes, i que són el centre d'aquest tercer llibre: els cinc senys corporals 
(capítol 207), els cinc senys espirituals (capítol 208) i les tres virtuts de ránim a 
(capítol 209). Els tres capítols següents están organitzats, un cop més, al voltant 
de parelles de contraris: parlar i callar (capítol 210), donar i prendre (capítol 
211) i certificació i dubte (capítol 212). Són conceptes que afecten la vida moral 
de l'individu, i per aixó són tractats en l'apartat dedicat a la consciencia. El 
capítol 213 tanca la distinció, com sempre, parlant sobre els lím its de la 
consciencia hum ana.

Distinció XXXI ,  de subtilea. Interessant distinció, on Llull fa una  
aproximado a un deis aspectes més polémics del seu pensament: la possibilitat 
que tots els homes entenen per igual les raons necessáries. Per al nostre autor, 
hi ha homes que són subtils i d'enginy agut de m anera natural i innata; 
d'altres, pero, no tenen la complexió física ni psíquica adient, de m anera que 
només amb prou feines poden adquirir un cert grau de subtilesa per a 
comprendre les realitats espirituals. La fe cega, sense qüestionam ent, queda 
reservada a aqüestes persones; els altres, els que són subtils de manera natural, 
han d'ajudar-se de la raó per assegurar les seues creences.

El capítol 214 obri aquesta distinció amb la consideració de la diferencia 
que, de fet, existeix entre l'enginy natural i accidental. El següent capítol (215) 
dcna algunes normes per tal d'«assubtilar» (en paraules del beat) l'enginy en 
les coses sensuals i en les intel.lectuals, normes adregades a aquells que no 
posseeixen un enginy subtil per naturalesa. Els números 216 i 217 van a parar, 
una vegada més, al terreny de l'apologética: com «assubtilar l'enginy de 
l'adversari en la disputa». Llull hi mostra certes regles per a qué l'home subtil 
i que té la veritat siga capa<¿ de despertar l'enginy del seu adversari (qui, 
naturalm ent, está en error); un cop aconseguit l'objectiu, aquest no podrá 
deixar de reconéixer la veritat, la qual s'imposa de necessitat a qualsevol 
esperit que estiga disposat a rebre-la obertament. Un capítol contra els
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averanys (218) completa la distinció, la qual es tanca amb el conegut tema deis 
límits de l'objecte d'estudi deis capítols precedents —en aquest cas, deis límits 
de la «subtilea» hum ana— (capítol 219).

Distinció XXXII,  de coratgia o fervor. És la darrera distinció del llibre. Els 
set capítols que la form en tenen un contingut m és m ístic: la recerca 
epistemológica duta a term e en les distincions anteriors desem boca en el 
fervor místic de l'amor a Déu. Conéixer Déu és estimar-lo. Els capítols 220-226, 
que formen el conjunt de la distinció, tracten de m anera unitaria sobre el 
fervor i Testima a Déu, amb un métode per a mortificar o vivificar el fervor 
(capítol 221) i un  tractam ent apologétic de la qüestió: com el fervor deis 
cristians és major en estimar Déu que el deis no cristians (capítol 226). També 
ací les pretensions de Llull resulten clares i diáfanes: bastir un  m étode per a 
convéncer els infidels. Al següent llibre encara avanzará u n  pas m és en 
aquesta línia, la línia clau del LC.

En definitiva, Llull ens ofereix tot al llarg del llibre tercer básicament un  
m étode d'accés al coneixement de les realitats hum anes i divines basat en 
l'ascens de les sensualitats a les intel.lectualitats, amb les tres v irtu ts de 
rán im a com a instrum ents que operen la recerca; quan es tracta d'aspectes 
espirituals més elevats, hom pot prescindir de les sensualitats i operar una 
recerca ad intra, tenint en compte la congruéncia de les v irtu ts divines: un 
prim er métode de coneixement de les realitats divines —amb especial interés 
en la trin ita t i l'encarnació— se'ns ofereix en aqüestes d istinc ions 
(especialment a la núm ero XXIX), basat en les dignitats de Déu. Pero les virtuts 
de Tánima (agent de la recerca), el material sensible o intel.ligible i les virtuts 
divines (eines de la recerca) no ofereixen tan sois un  m étode epistemológic; 
aquest desemboca, autom áticam ent, en un  m étode apologétic. No nom és 
serveixen per a qué el cristiá certifique la seua fe, sinó per a qué puga 
eixamplar-la donant demostració de la seua veritat ais infidels.

Coneixement i demostració de la veritat: aquestos són els objectius centráis 
del LC i que troben en aquest llibre tercer una prim era formulació ordenada. 
En l'A rt arribará Llull finalment a un establim ent més o m enys definitiu 
d'aquestes qüestions formulades ja a la primera obra im portant sorgida de la 
seua ploma; de fet, tota la llarga producció de Llull, des deis seus inicis —on 
ara ens trobem—, considera els mateixos aspectes: com trobar la veritat i com 
donar-la a conéixer ais errats. En aquesta fórmula es pot resum ir tot Llull.
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II. 1. PRIMERA PART. ELS SENYS SENSUALS.

1. DISTINCIÓ XXHI: LA VISTA.

1.1. Capítols introductoris.

El capítol 103 inicia el llibre tercer, amb el títol "Com hom se pren guarda 
de l'entram ent e l'eiximent que hom  fa en aquest món". Dues dim ensions 
són dones considerades: l'entram ent i l'eiximent de l'home en la vida, el seu 
naixement i la seua m ort. De l'un a l'altra, tot el periple hum a está pie de 
miséries i de dolor: el capítol expressa una visió auténticament medieval de la 
vida, una concepció negativa de l'home que només és dignificada a través de 
la gracia divina. La natura hum ana per se, a causa del pecat, és feble i incapag 
de cap acte noble o heroic.

Hem dit que el capítol tracta sobre el naixement i sobre la m ort de l'home, 
objecte d'aquest tercer llibre del LC. Tota la criatura hum ana és resum ida en 
unes frases con tundents, col.locades significativam ent a Tinici de les 
distincions que estudiaran la constitució psíquica d 'aquest ésser mesquí, per tal 
que no oblidem que, sense Déu, ben poca cosa pot el rei de la creació. Des del 
prim er versicle fins al núm ero dotze, l'au tor analitza l’«entram ent» de 
l'home en aquest món, en quines condicions som llangats a la vida. Unes 
condicions, d ’antuvi, ben poc prometedores: el nostre origen es troba en la 
materia vil i bruta que ix del eos del másele i de la fembra en el m oment de la 
procreació; el nostre eos, dones, en el moment de náixer, surt del lloc més vil 
de la dona, i ho fa tot pie de porquería, amb plors i dolor.

Així dones, el nadó és un ésser completament desvalgut, nu, incapaz de 
cercar aliment o recer per ell mateix: fins i tot les bésties o les aus naixen ja 
vestides amb pél o amb plomes, i són capaces de trobar la mare i el lloc on és 
l'aliment; per contra, l'home moriría si no li posaren la mamella en la boca. 
A més, les criatures naixen totes lliures de pecat, excepte l’home: tan vil és, 
que des del mateix moment de la seua entrada en aquest món ja ho fa tacat peí 
pecat original deis seus prim ers pares. En resum , la visió lul.liana del
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naixem ent de l'hom e és ben  pessimista: «l'entram ent que nosaltres fem, 
Sényer, en est món, tot lo veig pie de fam e de set, e de cald e de  fred, e to t lo 
veig pie de defalliments, e tot lo veig pie de malalties, e d ’ígnoráncies, e de 
peguees e de mesquinees» (103, S).25

Els anys d ’infantesa i de creixement tampoc no ofereixen una perspectiva 
millor. L'infant perd  el seu temps en coses vanes i sense profít, seguint la seua 
sensualitat i no fent cas de la raó, cosa que el mena directament cap al pecat. 
Així va creixent l'hom e, i a partir deis quaranta anys la seua naturalesa  
com enta a declinar i el eos a envellir, fins que tom a a la térra d ’on tingué 
l'origen. Al versicle núm ero dotze trobem la frontissa que divideix el capítol 
en dues parts: si fins ara havia tractat sobre el naixement i el creixem ent de 
l'home, passará a considerar el seu «eiximent» d'aquest món, el camí que el 
condueix cap a la mort:

Nós veem, Sényer, que.ls hómens d'aquest món, que d'entró a vint-e-dnc anys creix e 

multiplica lur edat e lur natura. Mas de quaranta anys a amunt, comenta hom a 

declinar e a envellir e a tomar lo cors a la térra. On, enaixí com veem, Sényer, que 

pujam per joventut, enaixí veem que caem per vellea e que.ns baixam per vellea (103, 

12).

Des del versicle tretze fins a la fi del capítol, el tema a tractar és la m ort. La 
visió no és menys pessim ista que la del naixement: si venim  al m ón amb 
plors i dolors, de la mateixa m anera l’abandonem. El eos, abans jove, es 
podreix i hom ha de soterrar-lo per tal que no fa^a fástig ais vius. Aquestos, 
poc després del funeral, obliden el difunt i tornen ais seus afers, i si el m ort 
tornas a la vida, els seus familiars i amics ja no el coneixerien ni el rebrien. El 
eos, la materia, és vil, i ens indica que no hem de teñir cura de riqueses ni 
d'honraments, ja que Túnica veritat certa és que hem de ser menjats pels cues:

¿Qual cosa poria, Sényer, esdevenir en major viltat ni en major mesquinea que.l cors 

de l'home, qui toma tot en legea e en pudor, e no.s mou ni.s mena, enans está a 

semblanza de cosa despoderada e corrompuda e podrida?

25En aquests mots, com al llarg de tot el capítol, sentim el ressó del De contemptu mundi de 

Lotari, obra cabdal per a capir la concepció medieval de l’home.
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¿Qué val, Sényer, a l’home mort son paratge ne sa riquea ni son honrament, pus que 

son cors se compodreix e perd ses faigons e entra dejús la térra, e és menjat de vérmens 

e de cues? (103,20-21).^

Aquests versicles tan  realistes, amb unes interrogacions retoriques ben 
expressives, m anifesten la visió medieval del eos com a m ateria vil que es 
corrom p i es descom pon després de la m ort. El eos, pero , té una altra 
considerado im portant a l'edat mitjana, consideració que no és aliena a Llull; 
com  a p a r t  in te g ran t del com post hum a de eos m és án im a, va 
inseperablement vineulat a l'home, i té també un  paper en la salvado. Front a 
la brutícia i la descomposició del eos en la mort, está el dogma de la resurrecció 
de la cam , i l'ánim a ateny el seu destí només mitjangant el eos.

Finalment, tan  sois la grácia per part de Déu i la penitencia per part nostra 
p o t alleujar aquesta viltat del ser humá i convertir els patiments d'aquest m ón 
en  una eterna benauranga després de la nostra partida  d 'aquesta valí de 
llágrimes:

Tots aquells e aquelles, Sényer Déus, qui ixen d'aquest món en estament de grácia e de 

penitencia, són bonauirats e bonauirades; car jassia $o que l’entrament e l'eiximent 

que fan en est món sia vil e dolorós, l'entrament que fan en l'altre segle és molt beneit 

e molt gloriós (103, 29).

Dues parts, dones, en aquest capítol: una dedicada a l'«entrament» en 
aquest m ón (103,1-12) i una altra dedicada a l'«eiximent» (103, 13-30), amb una 
visió pessimista del ser hum á sensa la grácia divina, visió per altra banda molt 
m edieval. Així com enta el llibre tercer i la distinció dedicada a la vista 
corporal; no podem  oblidar que ens trobem ja en l'ám bit del prim er deis 
sentits físics, ja que Llull ens ho recorda a cada versicle: prácticam ent tots 
contenen el verb «veure», amb formules com ara «jo veig...» o «nós veem...». 
Ho hem  pogut com provar ais versicles transcrits més am unt (veg., per 
exemple, 103, 12): Llull es mou en el terreny de la vista; pero ja no és tan sois 
la vista sensual: «veure», en Llull, significa adonar-se, prendre consciencia de 
la realitat més im m ediata i també d'alló que aquesta realitat amaga. La 
dicotomia entre vista sensual i vista intel.lectual, entre els ulls del eos i els de 
l'ánima, recorrerá la distinció XXIII, des del primer capítol:

26La mateixa idea reapareixerá de vegades ais capítols següents. Vegeu, per exemple, 127, 25-27 

i 148, 27.
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A vos, sényer Déus, sia donada laor e glória e benedicdó, e nosalíres siam coneguts 

per ésser coses vils e mesquines e pobres; car enaixí com nosaltres, Sényer, som vists 

ésser vils per lo vil entrament e eiximent que fem en lo món, enaixí los nostres ulls de 

ránima veen vós ésser noble e honrat, per qo car sóts senyor etemal, gloriós, sens 

nulla corrupció (103,25).

Els dos capítols següents desenvolupen aquesta d istin tió  tan  im portan t 
entre els ulls corporals i els espirituals, distintió básica a tot el llibre que estem  
estudiant, ja que en el discemiment entre alió sensual i alió inteLlectual, i en 
la significació que el prim er dóna del segon, po t hom  bastir u n  m étode 
epistemológic. Vejam, dones, qué és el que veu Llull.

El capítol 104 té el títol "Com hom se pren guarda en est m ón quals coses 
són belles ne quals són leges". El primer versicle és una excel.lent introducció 
al contingut de tot el capítol:

Ah Déus gloriós, amorós! A vós, Sényer, sia feta reverencia e honor per tots temps, 

qui havets ordenat e endre^at en tal ordenado e en tal disposidó home, que pusca 

veer ab ulls corporals e espirituals les bellees e les legees d'aquest món (104,1).

La distinció básica de tot el llibre tercer (sentits corporals vs. sentits 
espirituals) és ací ampliada amb el tema del capítol, l'oposició entre la bellesa i 
la lletgesa. El resultat d'aquesta doble oposició és una casuística recolzada en la 
combinatoria deis quatre principis que entren en joc, a saber:

— Coses belles corporalment i espiritualment (versicle 3).
— Coses belles corporalment pero lletges espiritualment (versicle 4).
— Coses lletges corporalment pero belles espiritualment (versicle 5).
— Coses lletges corporalment i espiritualment (versicle 6).

El prim er cas está exemplificat amb les flors, els rius, l'alba i altres 
elements de la natura, bells a la vista corporal, igual que les virtuts hum anes 
són belles per a la vista espiritual. El segon cas ve representat per la dona bella 
i ben vestida, plaent per ais ulls corporals, pero lletja per ais espirituals si 
aquestos perceben viltat i males obres en la seua ánima. El tercer cas, contrari 
de l'anterior, presenta l'home pobre, mal vestit, plorós i m agre, im atge 
desagradable ais ulls corporals pero molt bella per ais espirituals, que perceben 
per dessota d'aquesta aparenta la causa: l'amor i el servei a Déu. El darrer cas
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está exemplificat per les «sutzetats» i les «coses lletges» que fan l'hom e i la 
dona ensems «per los loes sutzes que han», espectacle lleig p e r a la vista 
corporal (sempre segons la visió de Llull), igual que ho és per a l'espiritual la 
visió deis pecats i deis vicis.

El tema del capítol podria dones ser enunciat de la següent m anera: «les 
aparences enganyen». Per no deixar-se enganyar per les aparences físiques cal 
obrir els ulls interiors, els ulls de l'ánim a, que són els que en darrer term e 
poden donar coneixement de la veritat. A90 condiciona la peculiar teoria 
estética de Llull, teoria anunciada en aquest capítol i que desenvolupará més 
endavant en el mateix LC i en obres posteriors, com al capítol 93 del Llibre de 
meravelles o a la seua Rethorica nova. Els ulls espirituals són superiors ais 
corporals, de m anera que la inform ado aportada pels prim ers será m és certa 
que l'aportada pels segons, en cas de contradicció entre les dades respectives. 
Aquesta regla du  conseqüéncies tan contundents com la que mostra la següent 
afirmació:

Humil Senyor obe’it per tots los pobles, benvolgut per totes gents, molt és pus bella 

cosa de veer los fems en l'hort que la mala fembra en l'esgleia, jassia 9 0  que los fems 

sien cosa de leja figura e la fembra sia de bella figura; e a9 0  és, Sényer, per 9 0  car de 

femoral qui és en l'hort isquen fulles e flors e fruits de diverses colors e de belles 

odors e de bones sabors, e de mala fembra, per bé que sia aomada, no n'ix sinó pecat e 

pudor e sutzetat (104,10).

La prim ada concedida a la realitat espiritual sobre la sensual condiciona la 
teoria estética lul.liana en el sentit d 'u ltrapassar les aparences m eram ent 
físiques i cercar més enllá la bellesa interior. Al capítol 120 del mateix LC, de 
títol "Com hom se pren guarda de 90 que fan los pintors", Llull tom a sobre el 
tema estétic. La seua visió de les arts plástiques és més aviat negativa: els 
pintors pinten belleses falses, buides, sense contingut. Cal cercar figures que 
mostren bellesa interior, i en aqueix sentit no hi ha figura més bella que la de 
la creu. Tots els pintors haurien de pintar només creus, figura més bella per 
dins que per fora.27

27E1 tema de les idees estétiques de Llull ha estat for<;a tractat per diversos estudiosos, que han 

remarcat sempre la visió transcendental de la bellesa al nostre autor. Podem dir que la seua és 

una estética de «primera intenció». Veg. SUREDA BLANES (1944) i, més recentment, PUIG 

(1992). La qüestió afecta de pie a la retórica lul.liana, on la bellesa de les paraules ve definida
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Una mica més endavant, al capítol 123, "Com hom  veu en la crou l'escláu 
de nostre senyor Jesucrist", repeteix la mateixa idea; la bellesa de la creu ve 
donada per les nafres, plors, dolors i angoixes que representa. Evidentm ent, 
aquesta concepció estética tan curiosa, que considera bells la sang i els plors, 
nom és es po t com prendre si es té en com pte la diferencia clau en tre  
sensualitat i intel.lectualitat, a través de les semblances que els fets sensuals 
m anifesten.

Al final d'aquest capítol 104, Llull ja mostra la seua predilecdó per la creu 
com a objecte que marca el criteri de bellesa de les realitats que hom  posa a 
consideració davant la significació de la imatge de Crist sacrifícat, una altra 
m anifestació del cristocentrism e m ilitan t de L lu ll.28 La darrera  tríada 
considera la creu com a mirall on hom po t percebre les propies belleses i 
lletgeses:

Senyor amat, Senyor servit, Senyor honrat, enaixí com la dona qui.s mira en lo 

mirall pot veer en lo mirall la bellea o la legea de sa cara ni de ses faigons, enaixí, 

Sényer, lo vostre servidor com guarda en la creu, totes ses bellees e totes ses legees 

veu e apercep en si mateix.

Si tant és, Sényer, que jo dementre guard en la creu, que mos ulls sien plens de 

lágremes e mon cor sia píen d’amor e de devoció e de remembraments de la vostra 

sancta passió, adoncs los meus ulls espirituals me veen e.m saben molt bell e molt 

nedeu.

Mas si tant s'és, Sényer, que jo dementre que estaré denant lo vostre gloriós altar e 

denant la sancta figura de la sancta creu jo no.m veig ab los ulls espirituals mos ulls 

en plor, mon cor en amor e en devoció e en remembrament de la vostra passió e de la 

vostra vertut, adoncs los meus ulls espirituals, Sényer, me veuran molt vil e molt 

sutze e molt enllegeit, per qo car mos pensaments no són en la bellea ne en la noblea de 

la vostra gloriosa deitat (104, 28-30).

peí seu significat i les evocacions mentáis que desvetllen referides a la realitat superior i divina 

(BADIA, 1988 b: 81-83; RUBIÓI BALAGUER, 1946; 1957: 280-283; 1961:310).

28Veg. les consideracions fetes a l'exposició del primer volum relatives a la memoria de la 

passió com a fonament psicológic de la virtut. La figura de Crist com a centre (especialment de 

Crist crucificat) és una altra mostra de les «vel.leitats» franciscanes del beat. Sobre el seu 

cristocentrisme, present a tot el LC, veg. NICOLAU (1958) RUBÍ (1959) i LONGPRÉ (1969).
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D'aquesta m anera, l'oscil.lació continua entre bellesa o lletgesa física i 
espiritual assoleix al final u n  criteri precís; el joc de «relativísme» a qué havia 
sotmés al lector, presentant-li la bellesa com a lletgesa i viceversa, és resolt a la 
darrera tríada amb el mirall de la creu com a element que estableix el criteri 
definitiu per a copsar qué és bell i qué no ho és. La visió física de Crist 
crucificat m ostra ais ulls espirituals la reacció anímica del contem plador, i 
aquesta no pot enganyar: tota bellesa vertadera naix de l'amor a  Déu, un  amor 
semblant al que Eli manifesté per la seua criatura en prendre cam  i m ort física. 
El que els ulls físics capten com a bellesa o lletgesa és secundar!, de la mateixa 
m anera que la primera intenció va per davant de la segona.

El capítol 105 encara completa la introducció a tota la distinció en plantejar 
els canvis constants a qué están sotmeses les coses d ’aquest món: "Com hom  
se p ren  guarda en l'alteració e en lo cam iam ent qui.s fan en les coses 
mundanes". L'autor tracta sobre les «coses mundanes» en general, mentre qua 
ais capítols següents ja concretará tota una llista d'elements d estudi sobre la 
qual, capítol a capítol, aplicará la seua vista.

El contingut del present capítol es presta a la presentació de parelles de 
term es oposats, ja que el canvi sempre s'esdevé quan passem d 'un  lloc al seu 
contrari:

Humil Senyor, pie de pietat e de mercé, en lo qual són tots nostres acabaments, nós 

veem, Sényer, que los hómens s’alteregen de joventut a vellea, e de riquea a pobrea, e 

de sanitat a malautia, e de saviea a follia e d'alegre en tristor (105, 7).

El capítol 105 és un  bon exemple de l'organització dual del cosmos lul.liá, 
la qual es manifesta en una visió de la realitat im m anent bastida sobre el 
continu contrast de contraris; l'home es troba enmig de dues opcions, entre les 
quals ha d'elegir-ne una: és el lliure albir qui, en aquest cas, justifica els canvis 
constants a qué es veuen sotmeses les coses d 'aquest món, ja que la seua 
natura consisteix en triar ja siga l’element positiu, ja siga el negatiu. En l'altre 
món, el de la transcendéncia, no hi ha canvis, ja que el lliure albir deixa de 
teñir sentit:

Per qo, Sényer, com és aquest món loe en lo qual pot hom triar e eléger vulla's mal 

vulla’s bé, per aqo, Sényer, cové per fina for â que aquest món sia en camiaments e en 

mudaments e en alteracions. E qo per qué l’altre segle no.s cové que sia alterant ne
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mudable, sí és per 5 0  car no és loe on hom pusca eléger ne triar sa salvació o sa 

damnadó (105, 23).

Relacionada amb aquesta, Llull planteja una altra explicado, aquest cop de 
caire psicológic, per al canvi constant a qué es veuen sotmeses les coses 
d ’aquest món. L'home és un  ser imperfecte, igual que les coses que l'envolten; 
desitja tenir-les, pero la propia imperfecció fa que el desig no siga m ai 
plenam ent satisfet, de m anera que quan ha aconseguit una cosa desitjada la 
seua inconstancia li fa desitjar una altra diferent. D 'aquesta manera, el m ón es 
troba en un  continu canvi, en una inestabilitat que oscil.la perpétuam ent 
entre els contraris, sense trobar mai l'equilibri:

Per qo car no podem atrobar compliment en les coses mundanes, per a^ó, Sényer, com 

havem les unes, sempre ne volem haver altres; e dementre que som ujats de les unes, 

sempre.n desijam haver altres: e enaixí, enfre ujament e desig, no podem estar segurs 

en un estament, e no fem sinó bascar e treballar d'un estament en altre (105,26).

1.2. El món natural.

El capítol 106, "Com hom se pren guarda de les diferencies qui són en les 
creatures", enceta la llista de capítols que passaran revista a les diverses 
criatures del món físic i, en arribar a l'home, ais diversos estaments socials i 
oficis. Com indica el mateix títol, hom ressalta les diferencies, i especialment 
les diferencies entre les obres de les criatures, en una concepció eminentm ent 
activa de la realitat, una realitat dominada peí continu moviment. Els títols 
deis capítols que form en aquesta distinció en són significatius, ja que 
repeteixen la fórmula «com hom se pren guarda de qo que fan...»: totes les 
criatures són presentades en el seu aspecte actiu, el que interessa a Llull és 
estudiar la seua acció, el que fan .29

29«Tout est subordonné a l’action dans la pensée lullienne; absolument tout, que ce soit dans la 

sphére de l’éthique ou dans celle de l'ontologie, voire de la théosophie» (SALA-MOLINS, 1974: 

33). Qualificat de «filósof de l'acció» per LLINARÉS (1963), la importancia de Yagentia en el 

pensament del beat va més enllá, per a Sala-Molins, del seu vagabundeig incessant reflectit a la 

biografia; en Ramón Llull s'identificarien el ser i Yagentia, essent el no-ser la conseqüéncia 

trágica del no-fer. Per a Sala-Molins, aquest és el postulat capital de la filosofía lul.liana, i la

9 2



Un altre aspecte interessant és avangat en aquest capítol: la consideració de 
les relacions entre les criatures condueix cap a l'establim ent d ’un s principis 
relatius que donen compte de les connexions que m antenen les unes amb les 
altres; aquestos principis relatius tindran una im portancia capital en  l'A rt 
(Llull en considerará quinze en una primera etapa, i reduirá el nom bre a nou 
en la segona). Dones bé: en aquest capítol trobem ja enunciats explícitament sis 
d'aquestos principis relatius que, en l'Art, formaran la figura T; són principi, 
m itjá i fi al versicle dotze, diferéncia i co n co rd ab a  al versicle quinze, i 
contrarietat al versicle divuit. De fet, el principi de diferéncia ja está enunciat 
al títol del capítol, ja que n'és la base.

A partir d ’ací, cada capítol concreta un element, se centra en un  genere, en 
una especie o e n u n  individu determinat. El camí és ascendent, i va des deis 
vegetáis fins a l'ésser humá, que té més capítols dedicats i ocupa el centre de la 
distinció. Els tres capítols previs al tractament deis diversos estam ents socials 
del món hum á están dedicats, respectivament, ais vegetáis, a les bésties i a les 
aus. Tots tres presenten una mateixa característica: no tracten directam ent 
sobre les criatures esm entades, sinó sobre les semblances que aqüestes 
m anifesten.

Llull va desgranant interessants comparacions on, per exemple, les fulles 
de l'arbre són senyals de bona vida, les flors representen les bones obres i els 
fruits el profit que se'n segueix (107, 1-3). La naturalesa és un  mirall, o bé un 
llibre, on tot és significatiu i simbólic: cada elem ent té una raó de ser 
transcendent. El que interessa a Llul és no tan t l'arbre en si, sinó les 
semblances que aquest arbre pot donar sobre la vida interior de l'home. Així, 
de la visió d 'un  aspecte físic de la natura, n'extreu un ensenyament étic. Si les 
fulles, les flors i els fruits d 'un arbre signifiquen aspectes moráis, igual ocorre 
amb els animals: les banyes, les dents i les ungles de les bésties remeten a altres 
tants referents de la vida del cristiá:

Sényer ver Déus, qui prometets e atenets gloria e benedicció ais benauirats; nosaltres 

veem que les bésties se combaten e.s defenen ab coms e ab dents e ab ungles; e a^ó és 

exempli a nosaltres que enaixí com les bésties se defenen ab los coms que porten en lo

seua aportació més original al pensament de l’edat mitjana occidental i cristiana (ibid.). Veg. 

també SALA-MOLINS (1986).
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cap, que enaixí nosaltres nos defenam de temptacions ab vera fe, qui és cap de totes 

altres vertuts. E enaixí com les bésties se defenen ab les dents, enaixí nosautres nos 

deuríem defendre de mesonegues ab veritats. E enaixí com les bésties se defenen ab 

les ungles, enaixí nosautres nos deuríem defendre de cobeea ab eixamplament de 

mans donants almoines ais pobres (108,4).

Podem  dir que el LC és una enciclopedia mística en el sentit que el que 
interessa realm ent són les significacions transcendents de les coses, no les 
coses en si: Déu és el punt inicial i el final de tot el trajéete, i totes les etapes 
intermedies apunten cap al mateix objectiu. Llull veu les criatures amb la seua 
constitució: els arbres tenen fulles, flors i fruits, i les bésties banyes, dents i 
ungles per defensar-se deis atacs deis enemics. Pero la vista inteLlectual li fa 
anar més enllá, treure un  ensenyament moral d 'un  fet natural. N o interessa 
el perqué de la constitució física de les criatures; en qualsevol cas, la raó de ser 
de la natura és ben palesa per a un  inteLlectual cristiá del segle Xffl: donar 
significado del seu creador, actuar com a llibre on s'amaga la saviesa del seu 
a u to r .30 La física aristotélica, que ara comenga a im pactar la m entalita t 
occidental, suposará un  canvi substancial des del m om ent que plantejará la 
necessitat de l'estudi immanent de la natura (GILSON, 1952: 320).

1.3. El món social humá.

I arribem  així ais capítols dedicats al eos social amb els seus diferents 
membres. Llull ens presenta tota una rica galeria de tipus hum ans que fa 
d'aquesta part del LC una de les més interessants i amenes de llegir. Des deis 
clergues i els reis i princeps, estaments superiors, fins ais pastors, llauradors i 
menestrals, passa revista a tot un seguit de personatges que ens transporten al 
m ón urbá i rural del segle Xffl. Hi ha passatges descriptius interessants per a 
reconstruir la societat a l'época; hi ha també passatges de forta crítica social; 
pero sobretot continua predom inant l'al.legoria, la presentació del fet social 
com un altre element més que dóna significado de les realitats superiors.

30La metáfora de la natura com a llibre va recorrer la literatura i la filosofía medievals, i 

encara s'eixamplá més enllá del segle XVI. Les seues fites més importants están recollides a 

CURTIUS (1948: 448-457).
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Llull passeja la seua vista peí eos social de la seua época, u n  eos social 
inamovible i perfectam ent organitzat, establert per la divinitat. Llull h i m ira 
amb els ulls físics, i també amb els ulls interiors, i el que veu és, abans de tot, 
activitat i m ovim ent. Així ho palesen els títols deis capítols: "com hom  se 
pren  guarda de qo que fan...". Clergues, reis, cavallers, m etges, pelegrins, 
pintors, llauradors, ... tots realitzen una activitat, tots fan alguna cosa, i aixó 
que fan ho fan bé si segueixen la prim era intenció per la qual Déu ordena el 
seu ofici, o ho fan m al si segueixen la segona intenció i obliden el vertader 
m otiu i la finalitat de l'activitat que realitzen. Aquesta activitat palesa el seu 
origen diví quan, amb els ulls espirituals, hom  percep la seua profunda 
significado, tot rem etent a algún aspecte de la divinitat que ha ordenat la seua 
existencia.

L'ordre de presentació deis estaments és descendent: des deis superiors ais 
inferiors. El prim er que Llull deixa a la considerado de la nostra vista és el deis 
clergues (capítol 110), col.locat per davant del deis reis i princeps (capítol 111). 
No estem  au toritzats a inferir cap teoria política d 'aquest fet; tan  sois 
manifesta la prioritat que en Llull tenen les coses espirituals.31 Segueixen els 
cavallers (capítol 112), homes d'arm es que guarden fidelitat al príncep, i els 
pelegrins i rom eus (capítol 113), laics que, almenys durant una tem porada, 
manifesten la seua espiritualitat acostant-se ais llocs sagrats on m oren els 
servidors de Déu. Altres tipus ens m enen per l'am bient urbá i cortesa de 
l'época: jutges i advocats (capítol 114) i metges (capítol 115), representants de

31Com tindrem ocasió de comprovar tot seguit, l’interés de Llull en aquests capítols, on fa una 

presentació del eos social, no és oferir cap tractat de «regiment» de la comunitat o de la cosa 

pública; a diferéncia d’Eiximenis, molt més «pragmátic» en aquest sentit, el beat pretén 

senzillament mostrar quina és la intenció per qué Déu ha instituit cada estament o ofici. Importa 

dones no tant la relació que cada membre del eos social manté amb la resta com la que manté amb 

la divinitat. Amb tot i aixó, és ciar que la presentació deis estaments en Llull és decididament 

medieval, distingint-se els tres ordes: oratores, bellatores i laboratores. La comparació entre 

aqüestes pagines del LC i el Regiment de la cosa pública d'Eiximenis, ciar exemple d’agustinisme 

polític medieval, podría ser un exercici interessant. En el cas del frare gironí, les seues fonts són 

més fácilment resseguibles (com ha demostrat Hauf: básicament Joan de Salisbury, que li arriba 

a través del Communiloquium de Joan de Gal.les: HAUF, 1990: 125-149); en l'autor mallorquí, 

peró, la «crítica hidráulica» amb prou feines pot donar un resultat satisfactori. Pero al marge de 

les fonts literáries directes, el pensament polític de Llull segueix també una línia agustiniana 

(OUVER, 1976).
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les professions liberáis; mercaders (capítol 116) i mariners (capítol 117), motors 
de l'incipient economía capitalista; joglars (capítol 118), personatges nóm ades 
assidus de les corts, i que haurien de teñir un paper tan im portant com el deis 
clergues si seguiren la intenció per la qual Déu ordena el seu ofici. Segueixen 
els pastors (capítol 119), els pintors (capítol 120), ofici més artesanal que artístic 
a l'época, els llauradors (capítol 121), ofici no suficientment valorat donada la 
seua importancia vital per al sosteniment de tot el eos social, i, finalment, els 
m enestrals (capítol 122), la petita burgesia urbana que tant ha tingut a dir en 
les nostres ciutats a la baixa edat mitjana.32

1.3.1. La creu i l'espasa: en la cimera de la pirámide social.

L'ull del beat escrutará cadascun deis estaments i oficis presentáis, i ho fará 
amb un  sentit crític. La base de la crítica: Déu ha establert l'existéncia de l'ofici 
amb una intenció molt concreta, la primera intenció, a saber, ser conegut, lloat 
i estimat. Tot aquell que s'allunye d'aquesta intenció usa mal del seu ofici, i 
será perseguit sense treva per la crítica de Llull. Tant se val que siga Papa o rei: 
l'o rdenam ent éstablert per Déu está molt per dam unt, i u n  rei que no 
compleix amb el que períoca no és un  vertader rei. Més encara: si Déu ha 
col.locat un  individu en un  estament superior, aixó significa sim plem ent que 
li ha conferit una major responsabilitat envers el m anteniment de l'ordenació 
correcta del eos social i la supremacía de la primera intenció. Té, dones, major 
treball que un  simple camperol, i també té més comptes que retre al creador el 
dia del judici. És la parábola del talents. Si la seua responsabilitat era major, 
aixó implica que la seua culpa també ho será en el cas que no haja estat capag 
de complir amb aqueixa responsabilitat.

En el cas deis clergues aquesta situació és especialm ent m anifesta. El 
capítol 110 está dedicat a "go que fan los clergues"; preguen, prediquen, 
confessen, fan bones obres, i, sobretot, es dediquen a l'estudi de les sagrades 
escriptures per tal de ser savis. Des del diaca al bisbe, tots manifesten amb la

32Llull tomará en moltes obres posteriors sobre la qüestió deis oficis. En general, trobem una 

consideració positiva envers les arts mecániques i els oficis manuals. Per a una descripció deis 

presents capítols del LC que tracten el tema, així com l'evolució del mateix a les diferents etapes 

de la producció lul.liana, veg. LLINARÉS (1987).
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seua mera existencia la bondat de la fe católica, ja que una fe que done el fruit 
de tants bons homes ha de ser per forqa vertadera. Ara bé: la fallida d 'un  
clergue im plica una taca im portan t, m és lletja quan t m ajor és la 
responsabilitat del cárrec sobre el qual ha caigut:

Honrat Senyor, pie de mercé, nós veem que com cau una leja taca en un drap daurat o 

de seda, que pits está que com cau en una flassada o en un vil drap. On, com nós vejam, 

Sényer, que los uns clergues són en est món pus honrats que.ls altres, aitant com són en 

major dignitat, aitant lur está pits com fan pecat (110,18).

La qualitat és més desitjable que la quantitat. Pocs clergues, pero de bons 
costums, són més valuosos que molts clergues pecadors. Les bones obres són el 
criteri que marca la bondat deis clergues; en aquest sentit, Llull m ostra una 
m arcada predilecció per dos tipus de religiosos: les ordes m endicants, 
in troductores d 'una  revolució espiritual m olt im portan t a lep o ca , i els 
ermitans, dedicats a la pura vida contemplativa. Predicació i oració són els dos 
papers més im portants assignats a cadascun; treball en la v ida  activa, 
compromís amb la realitat més immediata per una banda, i contacte directe 
amb Déu en la solitud del boscatge per altra: Llull assatjá to tes dues 
possibilitats complementarles; no pogué, finalm ént, en trar en l'o rde  deis 
predicadors, i va m antenir estrets contactes amb la deis frares m enors (potser 
fou terciari francisca);33 el seu anhel de ser ermita tampoc no pogué acomplir- 
se, ocupat com es trobá en una frenética activitat missionera. Aquests versicles 
del LC, ja mostren, pero, la simpatía envers els dos tipus d 'espiritualitat que 
més marcaren la seua trajectoria:

Virtuós Senyor, los hómens religiosos, los quals són de senta vida, ^o és a saber, 

frares menors e preicadors e d’altres religioses, aquells veig, Sényer, qui van tot dia 

afaenats en los nostres defalliments e en los nostres pecats; car nit e dia s'esforcen

33E1 passatge de la Vida coetánia que descriu la «crisi psicológica de Génova» presenta el beat 

demanant l'hábit de totes dues ordes mendicants, alhora que mostra l'especial relació que l'unia 

ais franciscans («los frares menors havien pus acceptable l’Art que nostro Senyor li havia 

inspirada»). En ambdós casos hom li nega l’entrada en l'orde al.legant diverses excuses. Veg. 

Vida coetánia, §§ 21-23 (OE I, pág. 43, i OS I, pág. 32). Sobre la relació de Llull amb les ordes 

mendicants, veg., entre altres, OLIVER (1965-69), TUSQUETS (1977) i, més recentment, 

DOMÍNGUEZ REBOIRAS (1995).
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preícant com nos facen fer bones obres e com nos traguen de pecat; e com facen ésser 

amics e benvolents los uns deis altres (110,24).

Los ermitans veem, Sényer, que fugen a la vanitat d’aquest món, e van-se'n ais munts 

e ais loes inhabitables, e menuguen les herbes e desemparen totes les benanances 

d’aquest món, e tota lur vida és en vós a amar e a beneir e a pregar, contemplant en la 

vostra bonea e en la vostra sanctetat (110,26).

Pero encara no és suficient. Els religiosos han d'assum ir un  altre paper, a 
m és d'aquestos dos, per tal d'acomplir plenament la intenció per la qual Déu 
ordena el seu ofici: la conversió deis infidels, fins arribar al m artiri si és 
necessari. Llull sap  que hi ha molts bons religiosos; pero no se'ls acut la 
possibilitat d 'aprendre les llengües deis infidels i anar a convertir-los a la fe 
católica amb el fervor amb qué predicaven els prim ers apóstols. Llull dóna 
aquest pas, i convida els religiosos a seguir-lo. M iramar i el m artiri són els 
seus objectius més immediats, units a l'escriptura del «millor llibre del món» 
contra Terror deis infidels, el LC:

Com en lo nostre temps vejam, Sényer, que sien molts hómens religiosos, los quals són 

hómens de sancta vida e són hómens de gran saviea, prec-vos, Sényer, que vós en mon 

temps me fagats veer que ells ordenen e tracten com aprenen diverses lenguatges e que 

vagen preicar los infeels, e que sien mártirs per la vostra amor (110, 29).

En resum, la consideració de Llull envers els religiosos és ben positiva; són 
els m illors hom es, ja que están més a p rop  de Déu. Ara bé: la seua 
responsabilitat és especialment greu, ja que el pecat és en ells més lleig que en 
els altres homes. No trobem en els versicles d'aquest capítol una crítica forta al 
clergat; al capítol següent, dedicat ais reis i princeps, sí que trobarem una major 
incidencia en els aspectes de crítica social; és com si Llull considerara que, de 
fet, els princeps actúen pitjor que els religiosos, i están més allunyats del seu 
paper real.34

34Posteriorment, Llull dedicará una de les seues obres més conegudes a l'actuació ideal de la 

clerecia (SOLER, 1990). D'acord amb la tesi d'Albert Soler, el Blaquerna és una novel.la 

centrada en l'estament eclesiástic, oposat ais laics. Les consideracions presents al LC són dones 

ampliades a la novel.la, on l'autor es mostrará més crític amb l'estament deis oratores. Peí que 

fa a les seues relacions amb els princeps i cavallers, els bella tores, és de destacar que al 

Blaquerna la divisió social tripartita es veu substituida per una dual que oposa simplement els
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La divinitat ha instaurat l'ordre social existent; en aquest o rdre, els 
princeps tenen la missió de garantir la pau i exercir la justicia, prem isses 
imprescindibles per a que l'home puga aconseguir la finalitat transcendent a 
qué está cridat en aquest món: conéixer i estimar Déu, és a dir, la prim era 
intenció. Quan els poderosos no s’afanyen en la consecució d 'aquest objectiu, 
la crítica de Llull cau sobre ells inexorablement:

Vós, sényer Déus, havets posats los reis e.ls princeps sobre els pobles, per teñir 

justicia e per confondre los injurioses e.ls mentiders. Qn veem, Senyer, d’agó tot lo 

contrari en los de més princeps d’aquest món; car els injuriosos acorren e ajuden, e ais 

hómens vertaders, de bona vida, són enemics e malvolents (1 1 1 ,5).

Llull no té por en criticar l'actitud deis poderosos, crítica que trobem  no 
només al LC, sinó al llarg de tota la seua producció.35 Hi ha una m ena de déria 
especial quan deis princeps es tracta; sembla que es po t explicar per dos fets: 
primerament, Llull devia de conéixer bé la vida deis palaus, en form ar part de 
l'aristocrácia cortesana abans de la seua conversió. Les festes i la cacera eren 
m és im portants que la tasca que vertaderam ent calia efectuar: im partir 
justicia, m antenir la pau. Per altra banda, ja en el seu paper missioner, Llull 
no es cansa mai de visitar les corts reials per tal de fer conéixer ais m onarques 
els seus projectes de conversió deis infidels. El resultat fou ben negatiu: els reis 
no fan cas deis homes «vertaders, de bona vida» que arriben a la cort, i la seua 
preocupació és més aviat l'especulació i l'extorsió deis súbdits.

Pero la crítica ve de lluny, i no és exclusiva del nostre autor. Els durs 
passatges que trobem al LC contra l'actuació deis poderosos poden relacionar
se més aviat amb posicions polítiques defensades per nombrosos tractadistes 
polítics (entre nosaltres, de nou, Eiximenis) que, fent-se ressó de la reforma de

laics ais clergues, d'acord amb el criteri d'«activitat sexual vs. castedat» (SOLER, 1990: 271). 

Políticament, hi subjau una certa filiado gregoriana (ibid: 268), encara no explicitada amb 

claredat al LC, tot i que, com veurem tot seguit, la crítica ais princeps col.loca Llull en una 

posició política próxima a les reivindicacions papals.

35En una nota al passatge transcrit, Miquel Arbona ja assenyala aquesta llibertat lul.liana en la 

crítica ais govemants, i fa referéncia a altres obres on també fa acte d’aparició: el Félix, el 

Llibre d'intenció, i l'Arbre imperial de Y Arbre de ciencia, així com el capítol 304 el mateix LC 

(OE II: 1263, n. 111).
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Gregori VE, col.loquen el poder temporal per davall de l'Església. Al capítol 
111 hi ha dibuixat un panorama desencoratjador pie de corrupdó, referit ais 
reis i ais princeps. Afirma Llull que és més fácil trobar bons religiosos que bons 
princeps (per aixó al capítol anterior la crítica ais religiosos no havia estat tan  
forta com ho és ara ais princeps). Haurien de ser serfs del seu carree, pero peí 
contrari es dediquen a afers mundanals, tot descurant les obligadons que els 
imposa el seu status. En definitiva, no difereixen gaire de la resta del homes, ja 
que básicament están sotmesos a les mateixes passions i al mateix final:

Los princeps, Sényer, jassia que sien honrats en est món, aitambé com los altres 

hómens veig que han fam e set, e cald e fred, e que són irats e trists e pensius e 

paorosos e malautes e despagats; e així com los autres hómens veig, Senyer, que 

moren e que hom los met sots la térra, e així com altres hómens veig que puden e que 

podreixen (1 1 1 , 26).3Í>

El fet que Déu els haja honrat en aquest món no significa, pero, que en 
l'altre m ón continúen amb les seues prerrogatives; després de la m ort, la 
justicia divina opera sobre ells, ja que Déu sí és un  jutge perfecte i vertader:

Los princeps e.ls grans barons, Sényer, se cuiden que vós los honrets en l'altre segle 

així com los havets honrats en est món. Mas no será enaixí, Sényer, com ells se 

cuiden; car en est món los honrats vós, sens que ells no ho mereixen; mas en l'altre 

segle negú no deu ésser honrat ni n'és digne, si dones no fa en est món bones obres (1 1 1 , 

23).

Més forta encara és la crítica que Llull dedica ais cavallers al capítol 112.37
. El prim er versicle deixa ben ciar quin ha de ser el paper deis cavallers: 

«encalgadors e prenedors deis mals hómens qui són traidors, e hom eiers, e

36En aquests mots trobem un ressó de les conegudes danses macabres en les quals hom representava 

iconográficament els reis i els papes ballant, amb la resta de mortals, al mateix so que marcava 

l'esquelet. L'afecció medieval per aquest tema dona importants fruits plástics i literaris, 

fortament potenciats a la baixa edat mitjana. Veg. HUIZINGA (1993: 194-212).

37Fer a una exhaustiva descripció deis continguts d'aquest capítol i de la visió lul.liana de la 

cavalleria, veg. SOLER (1989) i HAUF (1992: 13-22). L'«esperit cavalleresc» en sentit ampli 

impregna tota la producció lul.liana, més enllá d'aquestes obres concretes dedicades al tema des 

de a  vessant social. Per a Tomás Carreras i Artau, és present fins i tot a l'Art (CARRERAS, 

1934). Veg. també SANCHIS GUARNER (1958).
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ladres, e enganadors e desobedients a lur príncep». Fidelitat al príncep i ajuda 
en la seua tasca de m anteniment de la justicia i la pau. La situado real era ben 
diferent, i Llull n 'és conscient:

Mas par-me, Senyer, que los cavallers han presa altra manera, la qual és contrária a 

l'ofici per lo qual són en orde de cavalleria; car ab les armes ab qué deurien destruir 

los mals hómens, ab aquelles veem que aucien e destrueixen los hómens justs e.ls 

hómens qui amen més pau que guerra (1 1 2 , 2 ).

D'acord amb la l'oposició básica del LC, LLull distingirá dos tipus de 
cavallers: els «cavallers d 'aquest món» o cavallers m undans, i els «cavallers 
de l'altre segle» o cavallers celestials. Els primers responen a la realitat social i 
histórica de l'época; els segons, al projecte utópic lul.liá d 'una societat on cada 
estament es regesca per la primera intenció.

Els cavallers celestials actúen dones d 'acord amb la prim era intenció. 
Tenen uns objectius espirituals ben clars, i per tal d'assolir-los necessiten 
quelcom més que la for^a física: virtuts i saviesa. Igual que els dergues, han de 
teñir una formació m ínima, un coneixement de quin és el seu ofici, la seua 
finalitat i la forma correcta de dur-lo a terme. Llull redacta el Llibre de l'orde 
de cavalleria amb aquest objectiu de donar a conéixer la doctrina básica que es 
correspon amb l'ofici de cavaller. La im portáncia atorgada a l ’orde de 
cavalleria feia necessária la iniciativa; aquesta importáncia es veu palesada en 
les continúes referéncies a la proximitat entre clergues i cavallers: «offici de 
clergue e offici de cavaller se covénen» (ORL I: 232); «tots los pus nobles, los 
pus honrats, los pus acostats dos officis qui sien en est mon, es offici de clergue 
e offici de cavaller» (ibid.: 213); «si falliment no fos en clergues ni en cavallers, 
quax apenes fóra falliment en les altres gents: car per los clergues hagra hom 
devoció e amor a Deu, e per los cavallers ternera hom injuriar son proisme» 
{ibid.: 211).

Ara bé: tot i la responsabilitat comuna que comparteixen els dos ordes, hi 
ha diferencies p rofundes peí que fa ais m étodes per aconseguir els seus 
objectius. Per exemple, si l'ideal del clergue és la pobresa i la renúncia ais béns 
materials, en el cas del cavaller és el contrari:

Guamiments de cavall deffenen cavall, e per los guamiments es feta significarla 

quel cavaller deu gordar e costoir sos bens e ses riqueses, per tal que pusque bastar al
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offici de cavalleria. Car enaixí con cavall no poría esser deffés de colps ni de nafres 

sens guamiments, enaixí cavaller sens aquests bens temporáis no poría mantenir la 

honor de cavalleria, ni no poría esser deffés a malvats pensaments; car pobretat fa 

hom cogitar engans e traydons (ORI 1:235).

Tomant al LC, un  aspecte de la crítica que Llull llanca contra els cavallers 
rau, precisament, en el fet que es troben massa preocupáis en percatar fama i 
riqueses; el seu desig d'acum ular béns temporals, que després no podran  dur- 
se a 1'infem, els fa ser lladres. Les victimes, un cop més, son els pobres. En un 
ram pell molt proper a Tespiritualitat més radical, Llull es col.loca al costat deis 
pobres, i pren la paraula per ells, ja que la violencia deis seus opressors els 
impedeix parlar:

Los cavallers veig, Senyer, que són saigs del diable; car nulls hómens no veig qui sien 

tan aparellats a fer mal com cavallers. E si és negú qui d'agó.m desmenta e diga que 

jo no dic ver, en la consdéncia sua porá trobar que jo dic ver, e en la boca deis hómens 

pobres, qui són lurs sotmeses, trobaran veritat de qo que jo dic, sol que dir-ho gosen 

(1 1 2 , 18).

El repertori d'epítets que dedica ais cavallers no pot ser més negatiu:

Senyor complit, acabat, virtuós, savi, coneixent; qui vol veer hómens ergulloses, 

vanaglorioses, injurioses, escamidors, malmetedors e destruidors, guard, Senyor, los 

cavallers; car en l’ofici de cavalleria ha més, Sényer, d'aitals hómens que en altre 

ofici (1 1 2 , 16).

Ni tan sois considera en aquesta obra que el paper de la cavalleria siga 
im portant en la conquesta de Terra Santa: els cavallers ja han  m ostrat a 
bastan^a la seua ineptitud en l'empresa, la qual sois pot ser ser duta a terme 
per religiosos disposats a arribar al martiri:

Gloriós Senyor, piados, humil, doug, simple e suau, molts cavallers veig que van en 

la sancta térra d'outramar e cuiden aquella conquerré per forga d'armes. On, com ve a 

la fi tots s'hi consumen sens que no vénen a fi de go que.s cuiden. On par-me, Sényer, 

que lo conqueriment d'aquella sancta térra no.s deja conquerir sinó per la manera on 

la conquesés vós e.ls vostres apóstols, qui la conquerís ab amor e ab oracions e ab 

escampament de lágremes e de sang (1 1 2 , 1 0 ).
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Llull defensará una altra opinió més favorable a l'ús de les arm es en obres 
posteriors, cap a la fi de la seua producció.38 Tot i que el paper principal en la 
recuperació deis llocs sagrats d 'orient correspon a una croada esp iritual 
im pulsada per u n  exércit de m ártirs, al capdavall els cavallers tenen  una 
missió interior de defensa de la fe católica, entre les obligacions de  la qual hom 
inclou la lluita arm ada contra els seus enemics, els infidels:

Los cavallers, Sényer, se combaten ab los infeels e ab los heretges qui volen destruir 

la sancta fe romana. On, benauirats són tots los cavallers qui són obedients a la 

sancta Gsgleia; car enaixí, Sényer, com los clergues han ofici de vós a loar e a pregar 

per lo poblé, enaixí los cavallers han ofici que.s combaten per la fe romana (112,29).

Aquest és l'únic tret positiu referit ais cavallers que presenta Llull to t al 
llarg del capítol: a la darrera tríada, després del panoram a negatiu dibuixat en 
totes les anteriors, m ostra la seua lloanga per a aquells cavallers que sí 
segueixen l'orde segons ha estat establert per la divinitat, és a dir, els que 
ajuden el príncep a m antenir la justicia i la pau i defensen l'Església de Roma. 
Si hem  de creure el que ha dit fins ara, pocs cavallers d ’aquesta m ena 
trobaríem  a l'época de Llull; al LC es dóna aquesta com binado entre relitat i 
idealitat, entre la inversió deis valors auténtics manifestada en la sodetat real i 
la situado correcta i desitjable que Llull no s'está de plantejar sempre al costat 
de l'anterior, en un  compromís continu de denúncia i de crítica des deis 
postulats teológics d 'una predicació peí retorn al seguim ent de la prim era 
intenció.

38Així, la unió de les ordes del Temple i de l'Hospital en una sola orde militar és un deis factors 

decisius en la reconquesta del Sant Sepulcre, la qual s'ha d’efectuar des d’una estratégia no 

només missionológica, sinó també militar. Veg. Quomodo térra sancta recuperan potest, (ROL 

III: 96-98). Pero ja al Blaquerna trobem, al capítol 80, la conjunció de les dues estratégies 

representades en un sol personatge, meitat cavaller, meitat prevere, que utilitza tant les armes 

com els arguments. Sobre els projectes lul.lians de creuada, veg. SUGRANYES (1960). La seua 

defensa d'una creuada espiritual el col.loca en un corrent de pensament que, iniciat en Pere el 

Venerable i el seu Líber contra sectam saracenorum, tingué un fort ressó a la Corona d'Aragó 

(DANIEL, 1969). L'evolució de l’estratégia lul.liana passa per projectes missionals com ara la 

conversió deis tártars, per a la qual es fa necessari un diáleg previ amb els cristians orientáis 

(SOLER, 1992 a).
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Els tres prim ers capítols dedicats a la visió deis estam ents han  estat 
protagonitzats pels grups socials més importants en la pirám ide medieval, els 
oratores i els bellatores. És significatiu el grau de crítica que Llull els dedica, 
molt més fort que en el cas deis laboratores una mica més endavant. Aixó no 
vol d ir que el doctor il.lum inat siga una especie de revolucionan  amb 
intencions de capgirar l'ordre social considerat inamovible. En absolut. Ans al 
contrari, Llull deixa ben ciar en tot moment que l'ordre social em ana de la 
vo lun tat divina, i si la crítica s'adrega contra les classes superio rs és, 
precisament, perqué tenen una major responsabilitat atorgada p er la seua 
posició superio r, en cap m om ent qüestionada. Si u n  pagés actúa 
incorrectament, les conseqüéncies de la seua fallida no son ni de  bon tros tan 
catastrófiques com si Terror el comet un  clergue; sois per aixó és m és 
disculpable el pecat en el prim er que en el segon, i sois per aixó Llull no 
s'entreté tant en criticar l'estament inferior.

Ara bé: dintre d 'aquests tres prim ers capítols, podem  distingir tam bé 
diferents graus de crítica peí que fa ais motius i a la virulencia amb qué és 
presentada. Queda ben palés que les majors sim paties lul.lianes són per ais 
clergues, no gaire criticáis si els comparem amb els reis i els cavallers. Són els 
millors homes, dedicats a la predicado o a l'oració, tot i que alguns comenten 
pecats, i en aquest cas esdevenen els pitjors pecadors. Són, pero, excepcions a la 
regla. Una altra cosa s'esdevé quan passem ais reis i ais princeps, ais poderosos 
políticam ent i m ilitarm ent. Si ais religiosos Llull dedicava poca crítica, 
aquestos són bastant més criticáis, i ho son sobretot peí bé que podien fer i no 
fan. Els religiosos fan bé amb les seues oracions i amb el seu exemple; els reis 
no fan el bé que haurien de fer quan en lloc d'adm inistrar justíria es dediquen 
a altres feines com ara la cacera, tot deixant els afers del govem  en m ans 
ambicioses i sense escrúpols.

Si els princeps són criticats peí bé que deixen de fer, amb els cavallers 
avancem un grau més, i la crítica s'orienta cap al mal que efectivament fan. Ja 
no es tracta de criticar una omissió, com en el cas anterior, sinó una acció 
d'alló més punible. Són, dones, els més criticats deis tres grups privilegiáis. 
Són destructors, lladres, assassins, violadors... Aquesta no és, pero, la tasca que 
els ha estat encomanada. Quelcom no marxa bé. És l'oblit de la prim era 
intenció, la justificado teológica de la cavalleria, el que propicia aquesta 
situado errónia. Llull no podia admetre la situado real de preponderancia de 
les motivacions económiques i polítiques sobre les ideológiques en el mateix
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naixement de l'orde de cavalleria, un  orde no establert per la  d iv in itat sinó 
pels interessos feudals.

1.3.2. Els pelegrins.

Resta encara tota una galería de tipus que serán sotmesos a l’ull crític de 
mestre Ramón. Al capítol 113 la vista de l'autor se centrará en les accions deis 
pelegrins i rom eus, m anifestacions de l'hom e a la recerca de D éu, 
personificacions del tópic de Yhomo viator, tema que en Llull arribará a cotes 
literáries magistrals amb personatges com Félix, cercador de meravelles, o el 
gentil que deixa la seua pátria per tal de trobar un  Déu am agat sota les 
significacions de les coses naturals. No oblidem pas que el m ateix Llull, 
després de la seua conversió, sentí la necessitat d'iniciar la seua búsqueda amb 
un viatge físic, gairebé iniciátic, amb una peregrinació a santuaris on trobar 
resposta a les seues noves inquietuds. Així ho manifesta ell mateix a la Vida 
coetánia, on afirma que peregriná a Sant Jaume de Compostela i al santuari de 
Rocam ador.39 Hauria d'esperar, pero, a l'ascensió a Randa per tal de trobar la 
via, la clau de volta de la seua activitat ja imparable: l'Art de trobar veritat.

Al LC podem  entreveure una mica els resultáis d'aquelles peregrinacions 
primeres del nou Ramón Llull. La Vida coetánia no ens informa massa, pero 
és significatiu que aquest capítol de la seua prim era gran obra continga 
manifestacions com aquesta:

Honrat Senyor, servit per tots los pobles, nós veem que.ls pelegrins e.ls romeus vos 

van cercant luny, e vós sóts prop; car cascun home vos pot trobar, si.s vol, en son 

alberg e en sa casa, tan sóts prop. E dones, Sényer, ¿per qué són molts hómens tan 

neds, que us van cercant luny, e porten lo demoni a lur coll, adoncs com van carregats 

de pecats? (113, 7).

39Diu la Vida coetánia: «E de fet, leixada certa part de béns per sustentació de la muller e 

infants, aná-se’n a l'església de sent Jacme e a nostra Dona de Rocatallada, e a diversos loes 

sants» (§ 9, OE I: 37). El Pare Batllori indica en nota a peu de página Terror del traductor catalá, 

que confon Sancta Maria de Ruppis Amatore (Santa María de Rocamador) amb «Rocatallada», 

possiblement peí record del francisca Joan de Rocatallada.
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Llull sembla anul.lar l'efecte de les romeries: no cal anar fora a cercar Déu, 
un  Déu m olt m és proper del que sembla. L'afirmació no está exem pta d ’una 
mica d ’iconoclástia, com hom pot comprovar més endavant:

Ah Senyor amant! Ah Senyor benvolent per tots los vostres benvolents! Les coses que 

hom vol atrobar, Sényer, diligentment fan a cercar, e en aquelles coses les deu hom 

cercar on hom les pot atrobar. On, si los pelegrins e.ls romeus vos volen atrobar, 

Sényer, diligentment vos deuen cercar; e no.us deuen cercar en les figures ni en los 

entallaments ni en les pintures de les esgleies, enans vos deuen cercar en los coratges 

deis sants hómens e deis sants religioses, en los quals vós estats de nit e de dia (113, 

16).

Implícitament, trobem  algún ressó biografíe en aqüestes línies, ja que entre 
la de conversió de Llull en  la seua cambra i el inici del seu període 
d 'aprenentatge a Mallorca hi hagué dos episodis que el van em pényer cap a 
l’acció: un  sermó el dia de Sant Francesc i les peregrinacions ais santuaris. El 
prim er dona peu al segon, ja que després d ’escoltar la predicació del bisbe sobre 
la vida del sant d'Assís va decidir vendre totes les seues possesions i deixar la 
seua patria per a sem pre. Toma després de la peregrinació, potser perqué el 
que buscava ja ho va trobar aquell quatre d'octubre en la boca del bisbe. Les 
imatges de l’apostol Jaume o de la verge Maria no li digueren res nou; per aixó 
afirma que no cal buscar Déu en les imatges, sinó en les boques deis homes 
religiosos:

Remembrat Senyor, reclamat, colt e beneit e servit; aquells qui us van cercar, Sényer, 

si us volen atrobar, vagen vós cercar en les boques deis hómens religioses empobrits 

per la vostra amor, car aquí vos poran atrobar; car los sants religioses nit e dia vos 

nomenen, e us aoren, e us preguen, e us loen e us beneeixen (113,10).

Així dones, ni les romeries escapen a la crítica de Llull. I els argum ents per 
a aquesta crítica no són només de tipus religiós, com hem vist fins ara; també 
n 'h i ha de tipus social, els quals ens m ostren una vegada m és el pregón 
coneixement de Llull peí que fa a la realitat del seu temps. El següent versicle 
potser m anifesta una situació viscuda peí beat en les seues peregrinacions, 
unes circumstáncies realment vistes per ell en el camí cap a Compostela. Llull 
escriu possiblement amb pie coneixement de causa:



En los loes que vós havets, Sényer, elets e triats on se demostren los vostres miracles, 

en aquells loes veem que us van cercar los pelegrins e.ls romeus; mas car los hómens 

pecadors han gran cobeea d'ajustar diners, veem que fan ais romeus molts d'engans e 

moltes de falsies (113, 8 ).

La realitat més crua és evident per al nostre autor, més enllá de la idealitat 
que configura l'arrel del seu missatge. La seua crítica és ben conscient, i está 
fonam entada en una experiencia personal viscuda, una experiencia de presa 
de contacte amb l'estranya -«m eravellosa», diria ell— inversió de l'o rdre  
social corréete, que duu  conseqüéncies tan curioses com un resultat negatiu  
d 'un  fet que, per principi, hauria de ser positiu. En aquest cas, el pelegrí que 
viatja ais santuaris m ogut per un  desig espiritual positiu, retom a a la seua 
pátria en un estat moral pitjor del que tenia en sortir:

Tan són, Sényer, los pelegrins e.ls romeus enganats e decebuts per los falsos hómens 

que atroben en los hostals e en les esgleies, que alcuns d'ells, com són tomats a lur 

alberg, veem que molt pijors són que no eren abans que anassen en romería (113,9).

La conclusió no po t ésser més clara: el viatge cap a Déu és u n  viatge 
interior, d 'arrel psicológica, amb les tres v irtuts de l'ánim a racional com a 
estacions del trajéete. No cal cap altre pelegrinatge. La fórmula per a trobar Déu 
está en el seguim ent de la prim era intenció, és a dir, en l'«ordenam ent» de 
l'hom e segons els plans divins, auténtic leitmotiv lul.liá no només del LC, 
sinó de tota la seua producció sencera:

La manera e la carrera, Sényer, per qué hom vos pot atrobar, tota está en 

l'ordenament de l’home, car membrar, e amar, e honrar e servir vós, e cogitar en les 

vostres grans noblees e en los nostres grans defalliments, totes aqüestes coses són 

ocasions e vies e maneres per qué hom vos pot atrobar, si així vos encerca, e us 

demana (113, 21).

Altres llocs del mateix LC confirmen el que acabem d'exposar: Llull escriu 
la seua crítica a les pelegrinacions des de la seua experiencia de convers, des de 
la seua trobada amb Déu dins del seu propi ésser. Passatges com el següent 
podrien ajudar a ubicar el LC en l'etapa inicial de la producció del beat, si no 
tinguérem  noticia de la seua data de composició, ja que m ostren claram ent 
l'opció deis anys d 'aprenentatge a Mallorca: després de la seua conversió, 
decideix marxar lluny, cercar a Déu en els santuaris i preparar-se en les aules
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de París per comunicar la seua trobada; el consell de Ramón de Penyafort -  
potser unit a la seua propia experiencia de pelegrí?— el m ena de nou  cap a 
Mallorca, on escriu el LC després deis nou anys d 'aprenentatge en la seua 
térra. En aquest context es pot comprendre una afirm ado com aquesta:

¡Ah Rei del món, per lo qual los vostres servidors ploren e sospiren e treballen de tots 

los poders e de totes les forces de lur ánima! Nós veem que moltes de mercaderies són 

en qué hom no pot guanyar, si dones hom no la va cercar e portar en longues terres e en 

longs viatges. Mas qui vol guanyar, Sényer, no.l cal lunyar ni estranyar de sa térra ni 

de sos parents ni de sos amics; car prop vós pot trobar, e en son alberg mateix pot en 

vós guanyar (116,13).

Passatges com aquest mostren la riquesa del LC també a l'hora d 'extreure'n 
dades per a l’estudi de la situado vital del seu autor en els anys de la seua 
composició. En efecte: Ramón Llull es trobava en el seu alberg, amb la seua 
famüia i amb els seus amics, en el moment d'escriure la vasta obra. S ituado 
que raram ent tom ará a donar-se en les obres posteriors. I és que, sense haver 
trobat fora el que buscava, en la seua ciutat natal pogué almenys trobar la base 
per a llangar-se al m ón després de la il.lum inació de Randa, una base 
inteLlectual necessária per a que aqueixa il.luminació s'esdevingués. A partir 
d'aquell moment, Llull pot tom ar a viatjar, pero ja no a cercar, sinó a donar a 
conéixer el que adquirí en la ciutat i en les m untanyes de la seua illa nadiua, 
on Déu, aqueix mateix Déu que els pelegrins cerquen en teres llunyanes, li va 
comunicar la clau per a assolir els tres objectius que dom inaven la seua acció 
des del moment de la conversió.

L'opció de Llull és una opció interior, una opció per la interiorització i la 
reflexió conscient;40 per aixó la seua insiténcia en la superioritat deis senys 
espirituals sobre els sensuals, ja que els primers són interiors. La visió exterior 
ha de conduir sempre cap a una interiorització reflexiva, si hom vol arribar al 
coneixement de Déu. La creu, per exemple, impressiona els sentits físics d 'una 
manera molt especial, ja que fa cogitar en la passió de Crist, en el seu amor cap

40És la mateixa via agustiniana d’accés a la divinitat, una via interior. El versicle suara 

transcrit té ressons agustinians: també el bisbe d'Hipona trobava Déu massa gran per ser enclós en 

cap element extern de la natura; per arribar a la seua preséncia, li calia cercar-lo no ja en el seu 

«alberg», sinó en el seu propi cor, en les potencies anímiques —i, més concretament, en la 

memória—.
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a la hum anitat, i en l'exemple que ens proposa; els sentits interiors no  poden 
deixar de veure tot a^ó, incitats per la visió física del crucifix. En el cas de les 
pelegrinacions s'esdevé el mateix: poc serveix la visió física del san tuari o de 
la im atge venerada si no l'acom panyem  de la cogitació esp iritua l. La 
peregrinació a terrra  santa és secundaria: hi ha coses m és im portan ts i 
efectives per al cristiá que vol seguir a Déu. Potser, amb aquesta afirm ado, 
Llull tam bé es desm arca de la im portáncia a torgada p e r l ’Islam  a la 
pelegrinació a la Meca, deure inexcusable per ais sarrains:

Aquelles cogitacions són, Sényer, bonauirades, qui són en la vostra beneita 

humanitat, car més veu hom la bonea e la noblea de la cosa enteLlectualment que 

sensualment. On, molt mellor cosa és a home cogitar en vós, jassia que no sia en lo loe 

on vós presés mort e passió, que si era en Jerusalem veent lo sant sepiliere e que sa 

cogitació no fos en vós (150,14).

El versicle que acabem de transcriure correspon a la prim era de les 
distincions que tracten sobre els senys espirituals, en concret la referida a la 
cogitació. És notable el paral.lelisme establert entre aquesta i la referida a la 
vista, que ara estem considerant: Llull no deixa de remetre a la visió, pero ara 
fa referencia a la visió interior, espiritual, superior a la física. Cosa que, per 
altra banda, ja ha deixat ben ciar en el capítol 113 en referir-se a les imatges de 
les esglésies: la coherénda de Llull és máxima, parteix d'unes normes básiques 
i qualsevol fet de la realitat ha de ser considerat d'acord amb elles. Els casos 
d 'aparent contradicció es resolen quan hom considera que tot té un  aspecte 
d'exterior i un altre d'intrerior; així, després de tota la crítica vessada contra les 
rom eries, encara trobem  un  passatge on, de passada, Llull afirm a la seua 
bondat:

Ah Sényer! ¡E tan mala diligéncia és aquella que hom ha de menjar bones viandes e 

de boure nobles vins e de vestir nobles draps e d'haver vans delits! ¡E tan beneita 

diligéncia és aquella que hom ha de fer almoina, e de fer dejunis e vigílies e 

romeries, e d'estar en oració e en peniténcia! (135, 9).

Les romeries apareixen ací dins d 'un context que les relaciona amb altres 
práctiques de l'ascetisme, context que garanteix la bondat de les romeries fetes 
amb un sentit de recerca interior. L'almoina, els dejunis, i sobretot l'oració i la 
peniténcia són els elements importants; la romería és un complement positiu  
si va acompanyat d'aquest estat d ’ánim espiritual. Peí contrari, si hom segueix
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exclusivam ent l’aspecte exterior del pelegrinatge, una sim ple v isita  a un  
santuari que és contemplat amb la vista física, sense reacció espiritual interior, 
paga més la pena no sortir de casa.

1.3.3. Jutges, metges, mercaders i mariners.

Llull continua amb el repás a la societat de la seua época, i segueix amb el 
to de crítica que, a poc a poc, esdevé cada vegada més pessimista. Ara li toca el 
torn ais jutges i advocats, al capítol 114, "Com hom se pren  guarda de qo que 
fan los jutges e.ls advocats e.ls testimonis". El prim er versicle ja ens resum eix 
significativament el que será el capítol sencer:

Oh Déus, sant deis sants, gloriós sobre totes glories, savi sobre totes saviees! Nós 

veem, Sényer, que vós havets donats jutges en térra, per tal que donen a cascun home 

qo que li tany e que mereix e <¿o qui seu és. Mas de tot aqo veem que los malvats jutges 

fan lo contrari; car a aquells qui mereixen pena donen repós, e a aquells qui no 

mereixen pena donen pena, e a aquells a qui deurien tolre, ells lur donen, e tolen a 

aquells a qui deurien retre (114,1).

El versicle planteja una clara inversió de l'ordre corréete d'actuació del 
jutges. Aquesta inversió dominará el capítol sencer, i donará peu una vegada 
més a la meravella, a l'estranyament de l'autor, i a un  cert pessimisme nascut 
d'aquest crit desgarrat llangat per aquell que és capag de veure per davall de les 
aparences el capgiram ent de la realitat. El tema fonamental d ’aquest capítol 
será la inversió del lloc corresponent a dos term es m olt im portants en el 
sistema lul.liá, la veritat i la falsedat. Tots dos tindran, en l’Art, sengles figures 
especiáis, representades respectivament per les lletres Y i Z. En aquest capítol, 
la preocupació de Llull se centra en llur capgirament, quan un  apareix en el 
lloc que li correspondria  a l'altre, resu lta t de la m ala actuació deis 
administradors de la justicia, els qual haurien de vetllar per la clara separació 
entre la veritat i la falsedat, mentre que en realitat el subom  els fa oblidar la 
seua obligado:

En tot lo món, Sényer, no veig negun ofici tan vil ni tan ávol com és ofici de jutge e 

d'advocació; car la franca volentat que han, aquella venen, e lurs paraules e lurs 

pensaments veem, Sényer, que venen, e cogitaments e remembraments e tota lur
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discreció venen per diners; e per aqó, com a béstia ligada que hom mena lia on se vol, 

així, Sényer, los fa hom dir tot qo que.s vol, e.ls mena hom lia on se vol (114,11).

El capítol está pie de comparacions colpidores, com aquesta de  la béstia 
lligada, que representa la voluntat del jutges lligada peí subom . Pero hi ha  un  
recurs que dom inará especialm ent, i que té a veure am b el tem a ací 
desenvolupat; la inversió de dos elements oposats té una  m an ifes tad o  
estilística en el recurs al quiasme. Veritat i falsedat intercanvien els seus 
respectius llocs, una apareix en l'espai corresponent a l'altra, tot operant-se un  
joc especular d ’inversions de la imatge correcta:41

Tot dia veem, Sényer, que los jutge e.ls advocats enemics de veritat, de <;o qui és fals 

volen fer ver, e de qo qui és ver volen fer fals. On, aquesta és la pus néda obra que 

ésser pusca, car impossívol cosa és, Sényer, que cosa vera pusca ésser falsa ni cosa 

falsa pusca ésser vera (114,15).

Continuant amb el repás ais oficis arribem ais metges (capítol 115). El to de 
crítica m antingut ais capítols anteriors continua almenys fins a la m eitat del 
present capítol, amb una denúncia de les actuacions deis metges dolents. A 
partir del versicle dinou, pero, el centre el constitueix no la crítica, sinó la 
comparació establerta entre les malalties del eos i les de 1'ánima, és a dir, la 
utilització de l'ofici com a excusa per a tractar temes moráis i metafísics.

La prim era tríada ja planteja l'oposició entre metges del eos i m etges de 
l'ánima, oposició básica del capítol:

Divinal Senyor amorós, a vós sia laor e gloria e honor, qui havets ordenat e volgut 

que nosaltres hajam metges al cors e a l'ánima; car així com nós veem que 

emmalautim en cors e en ánima, enaixí veem que havem metges qui.ns sanen e.ns 

guareixen en cors e en ánima (115,1).

Els dos versicles següents, que completen la prim era tríada, recullen 
cadascun deis dos elements: el segon presenta el paper deis metges del eos, i el 
tercer fa el mateix amb els metges de l'ánima. A partir d'ací, en gairebé totes 
les tríades trobarem  la com paració entre tots dos tipus de m edicina; 
prim eram ent, la comparació s'establirá entre la bondat deis metges de l'ánima

41Ho veurem amb més deteniment a la part final, dedicada a l’estudi formal deis versicles.
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i la m aldat deis metges del eos; en la segona part del capítol, acabada já  la 
crítica, la m edicina física donará peu a parlar d 'algun aspecte de  Tánima, a 
través de comparacions de vegades for^a interessants.42

La crítica vessada contra els metges és semblant a la llan^ada contra els 
altres oficis: els m etges no fan la seua tasca com correspondida a la intenció 
ordenada, sinó que es m ostren més preocupáis pels diners i per la vanagloria. 
Un tret els caracteritza per dam unt de tot: la ignoráncia. Ignoren la m alaltia 
que tracten i els remeis per a guarir-la; no obstant aixó, fan ostentació d ’un  
gran coneixem ent de l'a rt m édica, i donen al pobre pacient qualsevol 
medicina que encara empitjora el seu estat. A més, tenen la gosadia de culpar 
el pacient deis errors que ells mateixos han comés. La crítica és una m ostra de 
l'interés de Llull per la medicina, ciencia que intentará reformar amb els seus 
Principis de medicina', en resum , el versicle que clou la prim era p art del 
capítol mostra els dos aspectes que Llull critica ais metges del eos: ignoráncia i 
desordenada intenció.

L'ocasió, Sényer, per qué l'art de medicina se corromp pus fort e s’afolla, és per dues 

coses: la primera, per ignoráncia deis metges que la malautia no coneixen, ne les coses 

qui són necessáries a curar la malautia no saben, ne no saben atemprar les quantitats 

de les qualitas contraríes; l’autra ocasió és per 5 0  car los metges no han ordenada 

entenció a usar de l’art de medicina; car la primera entenció que ells han a usar de 

l’art de medicina, és per ta que ajusten riquees e que sien tenguts per bons metges (115, 

18).

A partir del versicle següent, Fautor abandona el to de crítica i passa a les 
comparacions entre la m edicina del eos i la de l’ánima, comparacions que 
serv irán  d ’excusa per a in trodu ir tem es de contingut m oral i m ístic. 
Consegüentm ent, en aquesta part del capítol predom inaran els versicles 
paral.lelístics, amb dues parts contrastades dedicada cadascuna a un deis dos 
tipus de metge:

42Per a les idees médiques de Ramón Llull vessades al LC, veg. LLINARÉS (1992). El mateix 

autor ubica les idees médiques del beat dins la tradició occidental a la introducció deis Principes 

de médicine (LLULL, 1992: 7-36), traducció francesa de l’obra lul.liana més directament 

relacionada amb la medicina.
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Fort Senyor sobre totes forces, poderos sobre tots poders; les quatre complexions del 

malaute veig, Sényer, que són rails en qué.l fisicia cové que haja coneixen^a; car sens 

la coneixen^a d'aquelles no sabría curar lo malaute. On, en semblant manera ha 

mester, Sényer, lo tealog, qui és metge de les animes, que preña coneixenga de quatre 

coses, les quals són los dos moviments e les dues entencions qui són en home; car sens 

aqüestes quatre coses no poria hom haver coneixenqa de pecat (115,25).

La medicina física també dóna significado de la salvació del genere hum a 
operada per Jesucrist, el qual és presentat com el metge de tota la hum anitat. El 
pecat és la malaltia, i Crist el seu metge; aquesta relació apareix explicitada amb 
imatges ben colpidores, on Crist és el metge de l'ánima que, m etafóricament, 
opera la mateixa cura que el metge del eos, pero amb un sentit salvífic:

Lo drurgiá veig, Sényer, que ajusta de les herbes e que.n fa empastres e pólvores, e 

puixes posa-les en les nafres deis malautes. On, semblant manera feés vós a la nafra 

per qué tuit eren nafrats e emmalaltits, en qo que ajustas natura divina e natura 

humana en nostra dona sancta María; e puixes la vostra deltat, Sényer, féu empastre 

e pólvora de la vostra humanitat, la qual posé en la nafra per qué tota la natura 

humana era corrompuda (115, 2 1 ) 3̂

El següent capítol, "Com hom se pren guarda de qo que fan los mercaders", 
com enta igualm ent amb símils i metáfores preses de l'ofici i referides a la 
divinitat; Llull deixa de banda la crítica i se centra en el contrast entre la 
realitat social d 'aquest m ón i la semblanza que m anifesta d 'una  realitat 
metafísica de l'altre món;44 només a partir del versicle vint-i-dos trobem  una 
crítica ais mercaders dolents, sense deixar, pero, de veure-hi un  reflex —ara 
invertit— de la divinitat: les accions deis mercaders dolents tam bé m ostren, 
per contrast, un coneixement de la bondat de Déu.

Oh Senyor amat! Oh Senyor vertuós! Oh Senyor, font e flum de saviea e de bonea! 

En totes quantes mercaderies veem en est segle, en totes veem que ha engans e 

maestries e decebiments de gents per raó de los falsos mercaders qui les tracten e les

43Aquest tipus de comparacions serán posteriorment emprades amb freqüéncia en les poesies 

religioses de certamen.

44La mercadería com a metáfora referida al món de la divinitat es troba ja ais Evangelis (veg., 

per exemple, Mt. 13, 45); la parábola deis talents desenvolupa clarament una referéncia 

metafórica del món de l'economia envers la salvació en el regne de Déu: veg. Mt. 25,14-30.
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menegen e les falsegen. On, tot est engan se fa per qo car volen comprar a bon mercat e 

volen vendre a carestía. E dones, Sényer, beneit siats vós e tot qo qui de vos és; car per 

qo car vós volgués fer de la vostra santa humanitat bo mercat e volgués comprar los 

vostres pobles a gran carestía, per aqó s'esdevé que en neguna mercadería que hom 

faqa en vós ni vós faqats en hom, no pot haver negun engan ni neguna falsía ni neguna 

re on dan se'n seguesca (116,25).

El mateix ocorre amb el capítol 117, "Com hom  se pren guarda de qo que 
fan los mariners": excepte la tríada 117, 4-5, dedicada a la crítica ais corsaris, la 
resta del capíto l desenvolupa sem blances i com paracions am b el jo 
autobiográfic com a protagonista principal: el eos de Llull és la  ñau, els 
malvats mariners que la guien són la potencia sensitiva i els v ids, els quals la 
duen cap a la tem pesta del pecat, mentre que sois la gracia divina podrá 
conduir-la al bon port de la gloria perdurable.45

Des de la m eitat aproximadament del capítol 115, dedicat ais metges, la 
crítica al grup social considerat és barrejada amb la considerado simbólica de 
l'ofici: si ais prim ers capítols d 'aquesta part, dedicats ais estam ents m és 
poderosos, Llull es mostrava especialment interessat en la forta crítica a la 
dolenta actuado deis seus representants, ara sembla que l'interés principal 
s'adreqa cap a les significacions transcendents que donen les semblances deis 
oficis tractats. És una manifestació més del nueli d 'aquest volum  segon, 
l'oposició entre intel.lectualitat i sensualitat, entre alió ocult, interior, i alió 
manifest i exterior, dues dimensions connectades a través de les significacions 
de les coses físiques, significacions sempre transcendents.

1.3.4. Els joglars, o la «literaturització» de la doctrina.

És significatiu, pero, que al capítol 118 reprena la forta crítica per dam unt 
de les consideracions simbóliques; i és que estem tractant ara amb els joglars. 
Tan sois al vers vint-i-dos trobem una comparació entre un  aspecte de la 
jog.aria i un altre de la divinitat; la resta del capítol se centra en la crítica a un 
ofid que hauria de comptar-se entre els més nobles i consideráis, al costat de

45Una descripció d’aquest capítol, amb les seues «metáfores marineres», es troba a CARRERAS I 
PÉRA (1982).
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l'ofici de clerecía, peró que per raó de la intenció desordenada deis seus 
conreadors ha caigut en l'estat més vil.

La im portancia atorgada a la crítica en aquest capítol m ostra tam bé 
1'espedal interés de Ramón Llull pels joglars, un  interés que arrenca de la seua 
vida cortesana abans de la conversió. La Vida coetania ens m ostra un  Llull 
conreador de la lírica trobadoresca, un  Llull que escrivia una  cangó en el 
m om ent de l'aparició de Crist crucificat a la seua cambra.46 La conversió 
suposá un  trontollam ent de les seues expectatives vitáis m antingudes fins al 
moment, i un adonar-se sobtat de la inversió deis valors reais que dom inava 
la seua existéncia. Si cantava l'amor mundanal, serf del pecat, passará a cantar 
l'am or diví, com pany de les virtuts. Aquest és el paper que hau rien  de 
complir els joglars: cantar la divinitat, escampar per les corts i per les places la 
llaor de Déu. El joglar, el vertader joglar que segueix la prim era intenció, és un  
predicador, i el predicador també ha de ser un joglar, un  joglar de Déu, un  
ioculator Dei a la m anera del poverello d'Assís:

¡Oh vós, sényer ver Déus, qui enluminats los coratges deis feels crestians de vera fe e 

de bones obres! Volria veer, Sényer, joglars qui anassen per les places e per les corts 

deis princeps e deis alts barons, e que anassen dient la proprietat qui és en los dos 

moviments e en les dues entencions, e la proprietat e la natura qui és en los cinc senys 

corporals e los cinc espirituals, e que dixessen totes les proprietats qui són en les cinc 

poténcies de l'ánima (118,19).

Pero de nou la realitat s'oposa amb evidencia insistent ais dictats de 
l'ordenació divina. Els joglars no actúen d'acord amb la intenció de donar 
coneixen^a i llaor de Déu, sinó amb la intenció de lloar els nobles i els seus 
vicis per tal d'aconseguir-ne diners. Aquest sembla que ha estat sem pre el 
paper real deis joglars; una actuario tan noible no pot mai comptar amb el vist 
i plau de Llull. Peró, en lloc de propugnar la desaparició de l'ofici, incita a la 
seua reconversió. L 'argum ent és el següent: existeixen els joglars dins del eos 
social; res no té una existéncia gratuita a la societat, ja que Déu ha establert 
ordenadam ent tots i cadascun deis estaments i deis oficis; ergo els joglars no 
poden desaparéixer, ja que són entre nosaltres per voluntat divina. Aixó sí: 
Déu no ha establert l'ofici de joglaria per lloar els vicis, sinó per ser lloat Eli 
mateix. De m anera que actúen erradam ent, han oblidat la raó per la qual

46Vida coetania, § 2 (OE I: 34-35; OS I: 12).
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ocupen u n  lloc en el perfecte engranatge social. H an oblidat la  prim era 
intenció.47

Aquest és el centre de la crítica de Llull ais joglars, crítica que, com ja hem  
dit, recorre to t el capítol 118. La seua elevada responsabilitat —gairebé 
equiparable a la deis clergues i predicadors— no es veu corresposta per la seua 
actuació. Una característica destaca entre les malifetes deis m alvats joglars: la 
seua capacitat de posar guerra allá on hi havia pau, a més de corrom pre tot 
alió pu r que troben en el seu camí:

Etemal Senyor en lo qual són acabades totes les glories e totes les noblees e totes 

vertuts; nós veem que per qo que.ls joglars fan e dien, que són contenqons e guerres e 

baralles enfre.ls princeps e.ls cavallers e.ls pobles. E per los joglars són dones 

desmaridades, e poncelles corrompudes e ensutzades; e per los joglars són hómens 

altius e ergulloses, e desconeixents e deslleials (118, 7).

A més a més, són mentiders, ja que diuen que és bo alió que és dolent, i 
viceversa:

¡Ah sényer Déus, qui guardats e salvats e beneficiats los vostres pobles! Nós veem 

que los joglars han presa art e manera de mentir, car aquelles coses qui no són dignes 

d'ésser loades e qui deurien ésser avilades e menyspreades, aquelles dien que són 

bones e veres e nobles; e aquelles coses qui són veres e dignes d'ésser loades, aquelles 

són per los joglars represes e escamides, e maldites e menyspreades (118,10).

Bona part de la culpa d'aquest comportament, peró, rau en l'actitud deis 
poderosos, que són els que inciten el joglar a allunyar-se del seu paper ideal de 
nunci de la veritat:

Tota l'ocasió per que.ls joglars, Sényer, són mentiders e reprenen qo que faria a loar e 

loen qo que faria a rependre, esdevé per raó deis malvats princeps e deis necis rics 

hómens qui amen ^o qui és fals e han en oi qo qui és ver; car per esta mala manera 

que.ls joglars coneixen en los princeps e en los grans senyors prenen manera de mentir e 

van per aquella manera que.ls princeps e.ls grans hómens amen ni volen (118,12).

47També Francesc Eiximenis distingirá entre els bons joglars i els dolents. Veg. el capítol 912 del 

Terg del Crestiá, intitulat "Com los joglars no són tots en perill de damnació" (EIXIMENIS, 1983: 
164-165).
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No queden ja joglars vertaders en aquest món; l'obra de Llull, pero, pretén 
revifar-los, m ostrar-los de nou el camí que han de seguir per tal d 'actuar 
d 'acord amb els plans de la divinitat. L'obra que tenim entre les m ans es 
presenta així com una fita im portant en aquest procés de revitalització de la 
joglaria espiritual, d 'acord  amb el qual s'obri una via literaria per a la 
transm issió doctrinal, encam ada finalment al Blaquerna en el persontage del 
«Joglar de Valor»:

Aquells qui volen ésser joglars vertaders, en vós a loar e a honrar e a amar e a servir, 

venguen, Sényer, e vagen per aquesta Art de contemplado, car en ella atrobaran 

moltes de novelles raons e moltes de belles paraules per les quals vos poran loar e 

amar e servir, car tota aquesta obra, Sényer, és comentada e feta per donar laor de 

vós, e per enamorar en vós e per honrar vós (118,2 1 ) 48

1.3.5. La base de la pirámide.

Q uatre oficis resten encara per considerar a l'atenta m irada de Llull: 
pastors, pintors, llauradors i menestrals. El to de crítica se suavitza, o gairebé 
desapareix, m entre que les referéncies metafóriques tom en a ocupar el centre 
deis capítols. En el cas deis pastors, només una tríada (119, 10-12) s'ocupa de 
criticar els m als pasto rs que no guarden bé el bestiar que els ha estat 
encomanat; la resta del capítol 119 desenvolupa semblances amb els pastors i 
els animals com a centre, d 'un  alt valor metafóric, ja que de vegades l'autor 
no explícita el terme real. Així, el bestiar pot representar la potencia sensitiva, 
que ha de ser guiada peí pastor, la potencia racional (119, 1-3); trobem, pero, 
situacions ridícules com quan ens adonem que el bestiar és qui guarda el 
pastor, és a dir, la poténcia sensitiva és ama de la racional (119, 5).

Hi ha d'altres analogies esperables, com la de clergue-pastor que guia el 
ram at deis fidels-ovelles. Crist és el bon pastor per excel.léncia, que arriba a 
donar la seua vida per salvar el ramat que li ha estat encomanat. Molts pastors 
haurien de seguir el seu exemple, i llan^ar-se a recollir les ovelles que están

48Més endavant, a la part final dedicada ais aspectes formáis, tomarem sobre la qüestió de la 

funció de la literatura en l'obra lul.liana.
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escampades peí m ón sense pastor que les guie pels camins seguís, en  una clara 
referéncia ais infidels que moren i van a l'infem  per no haver pogu t conéixer 
la fe vertadera:

Ah Sényer! E tantes ovelles veig que són sens negú bon pastor, qui hauiien ops pastor! 

E tantes ovelles veig morir de fam e de set, per 9 0  car no han pastor quLls mostré les 

pastures ni les aigües per qué hom viu en glória! E tants bons pastors veig, Sényer, qui 

són ajustats a guardar poques ovelles, que ab menys de pastors ponen ésser 

guardades, salvades e aministrades! (119, 26).

El capítol 120, "Com hom  se pren guarda de qo que fan los pintors", 
tam poc no conté crítica social, i sí una amplia gama de semblances al voltant 
de la pintura. Al capdavall, qué és una pintura, sinó una sem blanza que 
represen ta  una realitat? Des del versicle quatre fins al quinze, ten im  
desenvolupades comparacions entre el pintor i Crist: Crist és el p in to r que 
pinta la creu utilitzant els colors de la seua propia sang, mentre que els pintors 
m undans utilitzen or i pedres precioses. Són uns versicles plens de forga 
expressiva, d'emoció i de bellesa al voltant de la passió de Crist, on s ’oposa el 
m ester deis pintors m undans a la «pintura» o significació que la passió de 
Crist ens mostra:

Ah Sényer! E tants pintors veem que pinten los draps de qué hom fa vestidures, los 

quals draps veem tints en colors vermelles, e grogues, e verds, e blancs, e negres, e 

morades e de moltes altres colors! Mas la vestedura que vós vestíets en la creu, 

aquella no fo tinta sinó en color vermella; car la sang qui del vostre cors eixia, 

Sényer, aquella pintá la superficie del vostre cors, la qual era vostra gonella e 

vostre mantell (1 2 0 , 1 2 ).

La creu és, dones, la més bella imatge que hom  pot pintar; Llull es 
pregunta per qué llavors els pintors pinten altres coses, i no es dediquen a 
pintar només creus. El capítol és una mostra més del cristocentrisme del seu 
autor: sois Crist justifica la pintura, com qualsevol altra activitat hum ana. 
Totes les pintures que no tinguen a veure amb Crist i la creu, per molt belles 
que ens semblen, es corrom pen amb el tem ps i esdevenen lletges; la visió 
transmesa per Llull no pot ésser més medieval:

No és, Sényer, neguna cara ni neguna faigó qui sia en home ni en fembra, per blanca ni 

vermella que sia, que la malaltia e la vellea e la mort no la tom de leja figura e que
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no la faga ésser pudenta e vermenosa e podrida; ni no és negun drap de lana ni de 

seda ni d’aur ni d'argent, per bé pintat ni acolorat que sia, que veDea no.l despint e 

no.l descolor e no.l podresca e no.l rompa (120,18).

No hi ha, dones, en aquest capítol una crítica ais mals pintors, to t i que 
Llull sembla considerar que l'ofici només té una raó de ser si serveix per a 
m ostrar visualm ent la passió de Crist, és a dir, bastir un  conjunt d ’imatges que 
ens ajuden a recordar els patim ents del salvador.49 Segons agó, els pintors 
només haurien de p in tar creus; lluny, peró, es mostra Llull del fetitxisme: les 
creus no són per ser adorades, sinó per recordar-nos el vertader objecte de la 
nostra adoració. Altres passatges abans comentáis ens m ostren un  Llull m és 
iconoclasta, potser amb la intenció de establir un  pont de com unicado amb 
l'esp iritualita t m usulm ana i jueva;50 Crist, peró, és el centre de  la vivencia 
cristiana, i ho és a través deis seus patiments humans, els quals, segons Llull, 
sem pre han  d 'estar presents al nostre esperit per tal d'inflamar-lo d 'am or a la 
divinitat. La creu és un  objecte que ajuda a assolir aquesta finalitat.

Els llauradors són els próxims en la llista. El capítol 121, que els está 
dedicat, tam bé desenvolupa diverses semblances referides al seu ofici, i que 
sovint recorden passatges evangélics, com ara és el cas de la parábola de la 
cugula, que cal separar del blat;51 de fet, el mecanisme literari de la semblanza 
té el seu origen en els evangelis:

49La memoria de la passió de Jesucrist fonamenta en bona mesura la vida moral de l'individu, 

d'acord amb el que hem exposat en fer la descripció delprimer volum. En aquest sentit, l'ús 

d'imatges visuals percusives (en la línia de les «arts de la memória» clássiques descrites per 

YATES, 1966 a) es revela com una ajuda inestimable per al contemplador.

50Ho hem vist al versicle 113, 16, trancrit més amunt, on incitava els romeus a cercar Déu en el 

seu propi interior, i no en les imatges deis santuaris. Al capítol 84 del Blaquema trobarem un 

curios personatge encara més radical: es tracta, precisament, d'un pelegrí, pero que es dedica a 

destruir les imatges entallades deis santuaris en lloc d'adorar-les, ja que són semblants a ídols, 

«e los sarrains e los jueus reprenen nós altres, crestians, com adoram les imatges».

51Veg. Mt. 13, 24-30. Un poc més endavant la parábola és explicada: el sembrador és Crist; el 

camp, el món; la bona llavor són els ciutadans del Regne, i la cugula els partidaris del Maligne. 

La sega és la fi del món: la cugula, com els pecadors, va a parar al foc, mentre que els bons van al 

regne del Pare. Els llauradors que operen la tria són els ángels, enviats per Déu (Mt. 13, 36-43).
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Senyor dreturer, los lauradors veem que com han segat lo blai, que.1 baten, e com 

l'han batut venten-lo, per tal que.l vent triu la palla del gra; veem que estogen lo 

blat en lurs graners e en lurs siges, e leixen la palla defora. On tot aqp és semblanza e 

demostrado a nosaltres, que al dia de la mort, com aquest segle, qui és vent, ha 

departida l'ánima del cors, adoncs vós, Sényer, prenets les animes deis hómens justs 

e metets-les en la vostra glória; e les ánimes deis hómens pecadors qui no són dignes 

d’ésser en glória, aquelles leixats turmentar en foc perdurable (1 2 1 ,  8 ).

A partir del versicle tretze fa acte de presencia la vessant social del capítol. 
Tan sois trobem  una crítica adregada contra els llauradors que no es 
conformen amb el que Déu disposa; la resta del capítol elogia obertam ent el 
grup deis labor atores, amb una defensa social clara que m ostra una gran 
simpatia de Llull pels conreadors de la térra. La crítica social arriba en alguns 
moments a ser quasi revolucionaria, en queixar-se peí m altracte que els 
camperols reben deis nobles:

¡Oh vós, sényer Déus, qui donats plaers e sospirs e amors a vostres servidors, e ais 

ulls d'aquells donats lágremes e plors! Nós veem que los lauradors aren e caven e 

treballen e traen mal; e veem, Sényer, que del treball e del maltret que.ls lauradors 

soferen, han los reís e.ls barons e.ls hómens rics benanances, e remeís, e delitaments e 

sojoms. E on los princeps e.ls hómens rics més han de delits e de benanances, los 

lauradors veem que han més de mals e de treballs, per les grans injuries que prenen 

per los princeps e per los cavallers e per los hómens qui viuen de lurs maltrets (1 2 1 , 

16).

Els defectes deis llauradors resten així justificáis a causa de les injustícies 
que han  de sofrir, de m anera que la crítica es veu m itigada per aquest 
atenuant, ja que per natura són els millors homes del món:

Si los lauradors, Sényer, haguessen paciéncia en lur art, e que no fossen hómens 

envejoses, los mellors hómens foren de tot lo món. Mas per raó deis grans torts que 

hom lur fa, e per raó del gran menyspreament en qué són venguts ab les gents, per a qo 

són tots plens quaix de mala volentat e d'impaciéncia; e per raó de la gran pobrea e 

fretura que sostenen, quaix tots són plens d'enveja e de cobeea (121,26).

Precisament a causa del fet que tenen més m otius per a ser impacients, 
guanyen també més m érit si desenvolupen la paciéncia. Són els homes que 
més amen la pau, i la sim patia de Llull arriba fins a l'extrem de com parar
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l'ofici deis llauradors amb la passió de Crist, ja que tenen en comú el ser l'ofici 
més m enyspreat i, alhora, el més necessari:

Ah Jesucrist, Sényer! Beneit siats vós e tot quant de vós és, car enaixí com l'art de 

lauro és pus avilada e pus ahontada que neguna altra art, enaixí, Sényer, la vostra 

greu passió e la vostra angoixosa mort fo la pus avilada mort e la pus ahontada que 

neguna altra mort; e enaixí com l'art deis lauradors és la pus profítosa art a vida 

temporal, enaixí la santa passió que vós sostengués en la creu, fo pus profitosa a la 

celestial vida, que neguna altra passió ne mort (1 2 1 , 2 0 ).

La defensa i la justificado de Llull envers els llauradors deixa ben ciar que 
a l'época era un  ofici poc considerat, i els seus conreadors tinguts per homes 
vils i próxims a les bésties.52 El propi Llull manifesta que, dissortadam ent, és 
l'ofici més avilat de tots. L'originalitat del beat rau  en el fet d'adonar-se de la 
vertadera im portancia deis laboratores, cosa que ens mostra una vegada més 
que estem davant un  autor intel.ligent i fi observador de la realitat social i 
económ ica del seu  tem ps. En efecte, per dam u n t de consideracions 
ideológiques, hi ha un  fet pragmátic ineLludible: si la collita anual no és bona i 
els llauradors perden el fruit del seu treball, tota la pirám ide sodal que es troba 
per dam unt es veurá afectada per aquest fet, ja que tots m engen g rades a 
aquest treball tan menyspreat:

Senyor honrat, Senyor amat, Senyor volgut en tots bons pensaments e en tots bons 

desigs e en totes forces; nós veem que com los lauradors han mal any e són fallats lurs 

esplets, que tots los altres oficis e mesters ne valen menys e se n’afollen; e com los 

lauradors han bon temps e bon any, tots los altres oficis e mesters ne valen més. E 

dones, Sényer, pus per ells se melloren o s’afollen totes les altres arts e.ls altres

52«Un filón muy característico y notable de la literatura europea está constituido por la sátira 

anticampesina (...). La sátira pone de relieve a menudo (...) una especie de ferocidad en el 

campesino, que parece a veces colocarlo casi en un nivel intermedio entre las bestias y los 

hombres. Las fuentes de las que hablábamos y una lectura atenta y a contra luz de esta misma 

sátira muestran por contra que el campesino europeo (...) no era en modo alguno un bruto 

desprovisto de idealidad y de aspiraciones» (CHERUBINI, 1987: 143). Tenim en les nostres 

lletres una bona mostra del tópic del camperol bestial en l'obra del francisca Francesc Eiximenis 

(veg., per exemple, els capítols 103 i 104 del Terg del Crestid, EIXIMENIS, 1983: 114-116). Els 

furibunds atacs del framenor contra els pagesos contrasten amb la visió positiva deis llauradors 

oferida per Llull al LC.
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oficis, ¿com poden totes gents ésser contraris o enemics de lauradors, ni per qué són 

menyspreats per totes gents? (121,19).

Amb el darrer ofici considerat per Llull en aquesta série de capítols tom em  
a la vida urbana; al capítol 122, "Com hom se pren guarda de qo que fan los 
maestrals", presenta to t un  seguit d'oficis m anuals que ens condueixen cap a 
la vida en les ciutats de la baixa edat mitjana: sastres, pellissers, sabaters, 
cam issers, v idriers, fom ers, ... Cada versicle presenta un  ofici d iferent, 
acom panyat sem pre d ’una analogía referida, en la major part deis casos, a la 
passió de Crist. Estem dones de nou davant d 'un  capítol exem pt de crítica 
social. I és que Llull, igual que és conscient de la importancia deis llauradors 
per al conjunt de la societat, també mostra en diversos llocs de  la seua obra 
una consideració positiva envers els oficis manuals, oficis práctics sense els 
quals no se sostindrien els estaments superiors. El m enyspreu de les clases 
m és elevades no está justificat per a Llull, qui amb el seu taranná práctic 
recomana al seu fill en la Doctrina pueril l'aprenentatge d 'algun d 'aquestos 
oficis, igual que fan els sarrains.53

Nom és trobem , com ja és habitual tam bé en els capítols diguem -ne 
«analógics», un  petit apunt de crítica, sense deixar peró d'inscriure's en una 
analogía negativa, de m anera que Tactuació dolenta deis indiv idus dóna 
significado negativa de la bondat divina:

¡Oh sényer Déus, qui guardats e defenets los vostres benvolents de les mans de lurs 

mortals enemics! Nós veem que.ls falses argenters e.ls falsos moneders, que fan

53Veg. el capítol 79 de la Doctrina Pueril, «De les Arts mecániques», on Llull defineix les arts 

manuals de la següent manera: «Art mecánica es sciencia lucrativa manual per donar sustentado 

a vida corporal» (ORL I: 146). L'autor recomana l'aprenentatge d'alguna art mecánica per tal de 

teñir uns ingressos assegurats: «Pus segura riquea es enriquir son fill per alcun mester, que jaquirli 

possessions: car tota altra riquea desempara hom, de mester en fora. On per assó, fill, yo t consell 

que tu aprengues alcun mester, per lo qual poguesses viure, si mester era» (ibid.: 147). Aquesta 

consideració positiva del treball manual está fortament extesa entre els autors franciscans, i 

mostra el taranná pragmátic que sembla ja caracteritzava els nostres avantpassats; una obra que 

tanta influencia ha tingut durant generacions en la formado deis joves catalans, com ara el 

Llibre deis bons amonestaments de Turmeda, reitera el consell: «si tu est pobre e haurás /  molts 

filis, a tots heretarás /  alguna art, los mostrarás /  passar llur vida» (METGE-TURMEDA, 1927: 

152). Sobre les arts mecániques en Llull, veg. LLINARÉS (1987).
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encamerament en l'argent e en l'aur, e mesden coure i lauto, e donen-los color e forma 

d'aur e d'argent, per tal que pusquen engañar la gent. On, beneit síats vós, Sényer, qui 

en la vostra passió no feés falsia ni engan, car la vostra humanitat se mostra així 

verament en ésser humá com és ver que vós sóts home; e la vostra deítat se mostra en 

los miracles que vós faiets així verament com és ver que vós sóts vera deitat (1 2 2 , 
4 ) 54

Els versicles, com podem  com provar, contenen interessant inform ació 
sobre el com portam ent deis m enestrals a l’época; aquesta inform ació, 
presentada en prim er lloc, desemboca en una segona part del versicle en una 
analogia referida a la divinitat. Tots ells tenen la mateixa estructura: des d ’un 
fet exterior, físic, cap a un fet espiritul i interior. La visió física deis oficis 
desvetlla la v ista intel.lectual. El prim er versicle del capítol ja explicita 
claram ent el mecanisme, alhora que em pra per prim era vegada la fórm ula 
«podem  veer e apercebre ab sensualitats les intel.lectuitats» per tal de fer 
referencia a l'analogia. Llull va perfilant el métode en aquests capítols dedicats 
ais oficis, un  m étode ascendent que teoritzará i exem plificará m olt més 
ám pliam ent en les següents distincions, especialment en les dedicades ais 
senys espirituals. Comparem si no la fórmula transcrita amb el títol del capítol 
169, "Com hom  apercep ab les coses sensuals quals coses són les coses 
entel.lectuals".

És interessant observar fins a quin punt la frase del capítol 122 anuncia el 
títol del 169. En el prim er cas, ens trobem en la distinció dedicada a la vista, 
seny físic; el capítol 169 correspon a la distinció dedicada a l'apercebiment, seny 
espiritual. Tornem  a la frase prim era: Llull afirma que «podem  veer e

54Si en aquest capítol no trobem explicitada cap altra crítica a l'actuació deis menestrals, 

haurem d’esperar al llibre cinqué per veure més concretada la visió lul.liana deis enganys 

comesos per drapers, pellissers i altres oficis. En concret, a la darrera tríada del capítol 309 hi 

ha una descripció crítica de la manca d'amor que els menestrals es tenen els uns ais altres: «De'im 

que sensualment sentim i entel.lectualment entenem que los maestrals se fan engans e falsies los 

uns ais altres (...). Si la un maestral amava acabadament l'autre, lo pellisser no faria nuil engan 

en la pell ni.l draper en lo drap» (309, 28). I no només al LC trobem la preocupació lul.liana peí 

frau en el treball deis gremis; un altre passatge significatiu en aquest sentit el tenim al 

Blaquema, concretament al capítol 76, on el canonge de persecució, acompanyat d'una colla de 

goliards, vigila estretament els oficiáis de la ciutat per tal que no cometen cap falsia en el seu 

mester.

123



apercebre ab sensualitats les intel.lectuitats»; és a dir: la visió física (veer) 
apareix ja relacionada amb el sentit espiritual de l'apercebiment (apercebre), 
concepte clau de l’ascensió de les sensualitats a les intel.lectualitats, com palesa 
el títol del capítol 169. Sembla que la vista intel.lectual, els «ulls intel.lectuals» 
a qué tan t es refereix Llull, poden ser identificats amb l'apercebiment com a 
seny espiritual, segons manifesten altres passatges al llarg d'aquest llibre: «Car 
com los ulls corporals defallen a veer les coses espirituals, en la demostració 
que los ulls corporals fan ais espirituals, los ulls espirituals veen e aperceben 
en les sensualitats les coses intel.lectuals» (124, 6). Difícil trobar un  resum  més 
ciar del m ecanisme de l'analogia en Llull, un mecanisme que dom inará bona 
part del present llibre tercer.

1.4. La divinitat.

El capítol 122 pren els menestrals com a motiu per a manifesta el fervor de 
Llull envers la creu; el m ateix tema continuará al capítol 123, finalitzat ja 
l'in teressant recorregut pels oficis i pels estaments socials. El títol és ben 
significatiu, i resumeix les ánalogies básiques presentades en 1’anterior bloc de 
capítols: "Com hom  veu en la crou l'esclau de nostre senyor Jesucrist". El 
cristocentrisme manifestat per Llull tot al llarg de les analogies sobre la passió 
té el seu colofó final en aquest capítol on el mirall de la creu ens m ostra el 
m odel de comportam ent étic que cal seguir. Tot convergeix, en definitiva, cap 
a Crist, centre i m odel d'actuació per a l'home, no importa l'estam ent social 
que ocupe. És dones significatiu que aquest capítol cloga la serie dedicada ais 
grups socials.

Estem encara en l'ámbit d'influéncia de la vista corporal, de manera que el 
capítol contempla la creu amb els ulls físics. Com sempre, pero, aquesta visió 
sensual amaga darrere una visió més interior: la dicotomía ulls corporals-ulls 
espirituals ha estat present tot al llarg de la distinció. Ací, Llull manifesta una 
vegada més la necessitat d 'anar més enllá de les imatges físiques: la creu com a 
objecte no és im portant en si, sinó que el seu valor rau en la capacitat de 
desvetllar la memoria de la passió que Crist va sostenir per nosaltres:

¡Oh vós, sényer Déus, qui pacificats e concordats los hómens confiants en la vostra

ajuda! Vós havets leixat l’esclau de la vostra passió en les creus escampades per lo
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món, per qo que com veurem ab los ulls corporals la vostra image, que veiam ab los 

ulls de l'ánima la vostra passió. Mas nosaltres, Sényer, fem d’aqd tot lo contrari, en 

qo que ab los ulls corporals guardam en la crou, e ab los ulls de ránima guardam a les 

vanitats d'aquest món (123,10).

El resultat final de la contemplació de la creu i la memoria de la passió que 
hi va associada ha de ser, per lógica, la imitació del m odel que Crist ens 
proposa fins a les Ultimes conseqüéncies: el m artiri. Les pagines on Llull 
mostra el seu éxtasi davant la creu i el seu desig de morir per amor a Crist són 
de les més dram átiques de tota la seua producció, i de les més belles de tota la 
literatura mística:

Tan m'és, Sényer, douq e plaent a veer l'esclau de la vostra passió, que ja mon cor no 

será sadollat d'amar ni mos ulls de plorar, tro que tota la mía sang haja escampada 

per amor de vós, e tota la humiditat de mon cors haja escampada e versada en suor e 

en plors e en lágremes, per donar laor del meu senyor Jesucrist (123,30).

1.5. Conclusió.

I arribem  al darrer capítol d'aquesta primera distinció del llibre tercer, el 
124, "Com la vista corporal de l'home és fenida e termenada". És un  capítol 
conclusiu i que resum eix la idea básica de la distinció: la dicotom ia ulls 
corporals-ulls espirituals, i la subordinació deis prim ers ais segons. Suposa, 
dones, un  tancam ent circular de la distinció, la qual s'obria amb la mateixa 
dualitat. A més, avanza les següents distincions des del m oment que planteja 
que a través de les sensualitats podem  passar a apercebre les intel.lectualitats 
(ho hem vist a 124, 6). Igual que al capítol anterior la creu era presentada com 
un mirall, ací és la natura sencera la que té aqueixa consideració, ja que les 
creatures reflecteixen l'acció del seu creador:

¡Oh vós, sényer Déus, qui guardats e salvats los bonauirats de les mans de lurs 

enemics! Enaixí com los ulls corporals veen en la superficients del mirall les figures 

qui están davant lo mirall, enaixí, Sényer, los ulls espirituals veen en les creatures 

lur senyor e lur faedor e lur creador (124,7).
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El darrer versicle expressa l'agraiment de Fautor a la divinitat per haver 
dut a terme la distinció, una distinció de les m és interessant del LC per al 
lector actual, tant per la informació que ens dona sobre la societat a 1'época de 
Llull com per la bellesa i passió deis seus versicles dedicats a la visió de Crist 
crucificat. No oblidem, peró, que la intenció de Llull no era fer la crónica de la 
seua época, ni deixar constancia per a les generacions futures de la situado  
social del seu temps; la crítica que trobem va adregada obsessivament cap a la 
denúncia del no seguim ent de la prim era intenció, amb una finalitat de 
reforma m oral de la societat real en qué vivia. A més, sovint la presen tado  
deis oficis és tan  sois una excusa per a desgranar una série de bellíssimes 
analogies que connecten la realitat social amb la transcendencia, veritable 
centre d'atenció del LC. La genialitat de l'obra, i del seu autor, rau  peró, 
precisament, en el fet que está oberta a diverses lectures: cada lector pot fer la 
seua d'acord amb els propis interessos.

2. DISTINCIONS XXIV, XXV i XXVI. L'OÍDA, L'OLFACTE I EL GUST.

I entrem ja en la distinció XXIV, "Qui tracta d'oíment". Canviem dones de 
sentit, encara que continua la mateixa consideració dual referida ara a l'oída: 
Llull planteja des deis inicis la dicotomia orelles del cos-orelles espirituals. I és 
que la base de tot el llibre tercer és aquesta dialéctica entre les coses sensuals i 
les espirituals.

El prim er capítol deis tres que formen la distinció, el 125, té el títol "Com 
hom ou veus e paraules". Des del principi ja deixa ciar Fautor que tractará 
sobre els dos tipus d'oíment, ja que el que l'interessa són les significacions 
intel.lectuals que podem  extreure de la informació sensual aportada pels senys 
físics:

Com a les nostres orelles corporals sia, Sényer, cosa propia oir veus, e paraules, e 

crits, e sons e brogits, per aquesta sensualitat que nós havem en oir totes aqüestes 

coses sensuals, cové que nosaltres nos mudem a oir ab les orelles del cor, cogitant, e 

remembrant, e apercebent, e imagenant e entenent la gran bonea e la gran noblea que 

és en vós, la qual nos és significada per l'oiment que o'im ab les orelles corporals (125, 

2 ).
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Les orelles del cor s'identifiquen ací amb els sentits espirituals, com ocorria 
abans amb els u lls de Tánima: Llull cita explícitam ent la  cog itad o  i 
l'apercebiment, sentits que tindran les seues respectives distindons a la segona 
part del llibre, les més interessants per a resseguir la creado  del m étode 
epistemológic lul.liá.

Aquesta diferenciado entre alió exterior i alió interior condueix de nou a 
la presentació d 'analogies, a través de les quals els sons físics donen 
significado a l'esperit de realitats amagades ais senys corporals:

Senyor amat, Senyor honrat, Senyor temut per tots los pobles, enaixí com los metalls 

donen diverses vous e diverses sons a nostres orelles, en qo que l'argent fa un so, e l'aur 

ne fa altre, e lo ferre ne fa altre, e lo coure ne fa altre, e la un so no és semblant ab 

l'autre, enaixí, Sényer, les potencies de l'ánima donen diverses significáis a les 

orelles del cor; car 1'ánima entén la potencia vegetable en una guisa, e en altra la 

poténcia imaginativa e en altra la poténcia racional. On, per aqüestes diferencies 

i que l’enteniment entén de les potencies, apercep e entén los significats segons lur

natura e lurs proprietats (125, 7).

El capítol m ostra tam bé una de les preocupacions centráis de Llull: la 
com unicado.55 El seu interés per obrir ponts comunicatius entre les persones 
i entre les creences es manifesta en la reiterado del tema al llarg de tot el LC; 
així, aquest capítol pot ser relacionat amb el 155, "Com hom cogita en les 
concordances e les contrarietats qui són enfre entenim ent e paraula". La 
paraula és alió físic, está constituida per la materialitat del so; el seu significat 
és interior, i ha de ser captat per l'enteniment lliure de prejudicis i alerta, ja 
que sovint el que manifesta el so no es correspon amb el sentit esperable. En 
diversos llocs expressa l'autor aquest tall entre el so, la m aterialitat de la 
paraula, i el sentit, el seu significat interior:

Amorós Senyor, així com l'oiment sensual és ordenat e aparellat a oir les veus e les 

paraules segons la natura e les proprietats d'aquelles creatures en qué.s fan los 

brogits e les veus e les paraules, enaixí 1'oiment espiritual és aparellat a oir per 

intel.ligéncia los significats que les veus e les paraules signifiquen; car enaixí com

55Sobre la preocupació lul.liana peí llenguatge i el diáleg interconfessional, veg. COURCELLES 

(1993), TRIAS MERCANT (1993) i TUSQUETS (1993).
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l'oiment de les sensualitats está en les orelles, enaixí l'oiment que Tánima entén está 

en l'enteniment de l'home (125,8).

En altre  lloc deixa ben  ciar que l'aspecte interessant és 1'interior, el 
significat, i que cal passar per dam unt del so material per tal d 'arribar a gaudir 
del sentit de les paraules:

Amorós Senyor, molt major plaer sent l'ánima com contempla en la vostra bonea 

segons la manera d'aquest libre, que no ha com hom és ligent o parlant les paraules 

d'aquest libre; car lo líger e.l parlar són sensualitats qui embarguen los plaers de 

l'ánima, los quals hom sent en l'ánima com imagena e cogita e remembra les paraules 

que havia lestes e oides (134,14).

A questa consideració condiciona la filosofía del llenguatge en Llull, i més 
encara, la seua retórica. En altre lloc (118, 21) havia explicitat que el LC está 
construí! a base de «novelles raons e belles paraules»; és a dir, la retórica és un 
element im portant en l'apologética lul.liana, ja que els argum ents van sempre 
acom panyats d 'un  treball d'elaboració formal ben conscient i orientat cap a la 
finalitat de fer més assequible el contingut. Cal, pero, considerar la concepció 
lul.liana de la bellesa per a no caure en contradiccions: d 'acord amb el que 
s'expressa a la Retórica nova, la bellesa deis mots ve fornida no per la seua 
eufonia, sinó precisament peí seu significat. El que fa, per a Llull, que un  mot 
siga bell, no és la m aterialitat del seu so, sinó el seu significat i les evocacions 
que desvetlla en la ment.56

És en aquest sentit que Llull parla de «belles paraules», de m anera que no 
hi ha cap contradicció quan rebutja el plaer proporcionat per l'audició deis 
sons en detrim ent del significat. De tota manera, encara que la conseqüéncia 
d'agó siga un  predom ini de les anomenades «figures de pensam ent» front a 
les «figures de dicció» en la retórica lul.liana, no hi ha dubte que el resultat

56Diu Llull a la Rhetorica nova: «Dicitur enim pulcrum vocabulum vel dictio pulcra cum 

habuerit pulcram formam, quomodo pulcra omnia infrascripta vocabula decorantur pulcraque 

redduntur. Hec autem sunt «deus», «ángelus», «homo», «bonitas», «magnitudo», «eternitas», 

«potentia», «rex», «regina», «domicella», «miles», «domina», et huiusmodi, que omnia ex 

forma sua sunt pulcra vocabula» (JOHNSTON, 1978: 301-302). Sobre la retórica en Ramón Llull, i 

en especial sobre la doctrina de la «vox significativa» i l'atribució de la bellesa al significat de 

les paraules, veg. RUBIÓ I BALAGUER (1946).
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final de l'obra literaria lul.liana mostra un  alt grau de bellesa formal, incloent- 
hi l'eufonia de la frase. El lector actual pot trobar gaudi estétic en  els escrits de 
Llull, tot i que l'autor buscava una altra finalitat: l'estética anava orientada a la 
major comunicació amb el lector contemporani.

Una mostra d'aqueixa preocupació per la comunicació la trobem a la tríada 
125, 19-21. Un cop més, apareix el fi observador de la realitat, que ara s'adona 
de la diversitat de llengües i de la impossibilitat d'intercomprensió, ja que els 
sons de les llengües estranyes no van units a cap significat per a qu i les 
desconeix:

Oh vós, sényer Déus, qui sóts amat e honrat en tots los temps del segle! Tan són los 

lenguatges diverses en est món, que molts de lenguatges oig, Sényer, que.m són 

semblants que sien vous o lenguatges de bésties, per 5 0  car les mies orelles no han usat 

d’oir aquells lenguatges. On, per go car les mies orelles intel.lectuals no poden 

atényer 5 0  que aquells lenguatges signifiquen, per agó, Sényer, lo cor meu no pren 

neguna ajuda de ro'iment que les orelles oen, adoncs com oen lenguatges que lo cor no 

entén (125,19).

El fet té una importancia cabdal per al nostre autor: els infidels, en concret 
els sarram s, están perto t arreu, són majoritaris en la societat m allorquína del 
XIII; tenen una llengua estranya per a Llull, incomprensible. L’única m anera 
de comunicar-se és accedir ais sentits amagats sota els sons inarticulats de la 
llengua arábiga, ap ren d re  l'árab  per tal d 'estab lir una  com unicació 
imprescindible amb els infidels:

Com lo vostre servidor e.l vostre sotsmés s'esfor^a aitant com pot com pusca entendre 

lo lenguatge arábic, per tal que pusca entendre lo significat de les paraules, e per tal 

que per aquelles paraules arábiques pusca significar veritat a aquells qui són en 

lenguatge arábic, clam-vos mercé, Sényer, que vós me donets gracia e benedicció com 

en breu jo pusca entendre e significar per paraules arábiques veritat de vostra sancta 

passió e de vostra sancta trinitat (125, 20).

El passatge manifesta la realitat personal de Llull en el moment d'escriure 
el LC; en efecte: per aqueixos anys estudiava l'árab amb el famós esclau 
m usulm á amb el que, sembla, no arribá a entendre's massa bé, si tenim  en 
compte el final trágic de la relació mestre-deixeble. La intenció de Llull resta 
ben clara en aqüestes frases: predicar ais musulmans en llengua árab. Sabem
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que hi ha una versió arábiga, la primera, del LC, en consonancia amb aquest 
propósit; el següent versicle explícita que Llull ja devia de teñ ir uns certs 
coneixements d'aquella llengua a l'hora de redactar l'obra:57

Si jo sabia e entenia la lengua arábica, poc valria si devoció no havia a significar 

veritat de la sancta fe romana; per qué us clam mercé, Sényer, pus que vós m'havets 

feta grácia que jo entén la lengua arábica, que vós me fa^ats com jo haja devoció a 

loar e a beneir vós en la lengua arábica, e no sia dubtant ni tement de nulla pena 

que.m pusca ésser feta per nuil home qui sia en lengua arábica ni en altra (125,21).

En consonancia amb aquesta intenció apologética está u n  deis tres 
objectius lul.lians concebuts arran de la conversió: la creado  d ’escoles de 
llengües per a missioners, objectiu que durant un  temps es va m aterialitzar en 
el m onestir de Miramar. La preocupació peí llenguatge, que és la preocupado 
per la comunicació amb els altres, amb els no creients, apareix així com una de 
les principáis obsessions de l'esperit inquiet de Ramón Llull: les paraules, 
quan no arribem a copsar el seu sentit, són l'obstacle que ens separa; o poden 
esdevenir un  pon t d 'un ió  si desxifrem  adequadam ent el significat que 
amaguen. En aquest darrer cas, la comunicació está garantida, ja que el sentit 
vertader deis m ots manifesta la veritat, i la veritat és només una, capag de ser 
assimilada per qualsevol ser hum á al marge de la llengua que em pre per a 
representar-la.

Aquest capítol 125 és el centre de la breu distinció dedicada a Tolda, ja que 
desenvolupa el tem a que més interessa a l'autor. Els altres dos capítols la 
completen parlant de les llaors i les infámies que els homes s'adrecen els uns 
ais altres, i deis límits de 1'oi‘da sensual. El 126, "Com hom és oent les laors e 
les infámies que.ls uns hóm ens dien deis altres", torna sobre la inversió de 
l'ordre corréete de la realitat que envolta el jo autor-protagonista del LC, qui 
contínuam ent sent lloar alió reprensible i infamiar les coses vertaderam ent 
lloables. Llull viu en un m ón a l'inrevés, on tots els valors están capgirats, i 
nom és cap la meravella davant la situació. El tópic literari pren en el nostre 
au tor una dim ensió espiritual. Els termes oposats bailen davant els ulls

57L'existéncia prévia d'una versió árab del LC, redactada peí mateix Llull, ha estat posada en 

dubte per diversos estudiosos. És un tema sobre el qual haurem de retomar. Una análisi minuciosa 

de la qüestió es pot trobar a URVOY (1980: 323-335). Veg. també LLINARÉS (1980), BRUMMER 

(1985) i COLOM (1989).
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estranyats de qui contempla la seua inversió, i les orelles capten contínuam ent 
una dissonáncia que altera el real significat de les paraules.

El capítol final de la distinció és el 127, "Com. l'oiment hum a és termenat". 
El seu tema, com tots els capítols fináis de distinció, gira al voltant deis límits 
deis sentits, en aquest cas de l'oi'da sensual, en oposició amb Tespiritual, la 
qual no es troba limitada com la primera, ja que es capag de captar realitats 
superiors a les físiques i que les orelles del eos no poden sentir.

Les dues distincions següents están formades cadascuna per un  sol capítol, 
i tracten sobre l'olfacte i el gust. El capítol 128, "Com hom odora les odors, e 
com l'odorament hum a és termenat", ocupa tota la distinció XXV. Com enta, 
com ja ve essent habitual, amb el plantejam ent d 'una doble oposició, que 
recorrerá després tot el capítol: bones olors-males olors en el eos-ánima. 
L'olfacte sensual pot sentir bones o males olors, peró també l'olfacte anímic: 
tot sentit té una vessant interior i espiritual més enllá de la seua dimensió 
puram ent física. El capítol mostra, una vegada més, una concepció negativa de 
la sensualitat i, per aixó, del eos humá:

Totes les majors pudors qui sien, són, Sényer, en cors d'home, car tan és home pie de 

fems e de pudor e de podrit, que per lo ñas, e per les orelles, e per los ulls, e per la 

boca e per tots los altres loes jussans gita coses sutzes e pudentes. Dones, ¿qual cosa, 

Sényer, put pus fort que cors d'home? (128,20).

Les dues tríades fináis están dedicades a la «termenació» del seny de 
l'olfacte, i, com a les altres distincions, també ací oposa l'olor corporal a l'olor 
intel.lectual, més limitada la primera que la segona.

El següent capítol, ja en la distinció XXVI, té el títol "Com hom  gusta de les 
coses douces e les coses amargoses, e com lo gustam ent de l'hom e és 
termenat". Una nova oposició és plantejada, coses dolces-coses am argues, 
unida a l'esperable poténcia sensitiva-potencia racional. Si al capítol anterior 
era la luxúria el pecat protagonista, ara ho será la gula, vici relacionat amb el 
sentit del gust. Finalment, la importáncia d 'aquest capítol rau en el fet que 
introdueix ja des del títol la consideració de parelles de termes contraris, que 
dom inaran els primers capítols de la següent distinció.
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3. DISTINCIÓ XXVH: EL TACTE.

3.2. C oncites oposats.

La distinció XXVII, "Qui tracta de les coses qui són sensibles a rhom e", és 
la darrera dedicada ais sentits corporals. Des del capítol 130 al 137 esta ocupada 
per una serie de parelles de conceptes sobre els quals s'aplica l’estud i de la 
sensibilitat hum ana. Són les següents:

Calor-fredor (capítol 130).
Fam-set (capítol 131).
Sanitat-malaltia (capítol 132).
Repós-treballs (capítol 133).
Plaer-pesar (capítol 134).
Diligéncia-perea (capítol 135).
Desigs-enyoraments (capítol 136).
Ardiment-volpellea (capítol 137).

La sensibilitat va unida en Llull a la percepció dual de la rea lita t 
immanent, oscil.la entre dos extrems contraris. Ja estem acostumats, arribats a 
aquest punt, a la concepció dual reflectida en el LC: 1'autor juga amb l'oposició 
de contraris per tal de bastir un  món ordenat, on cada element ha d 'ocupar el 
seu lloc; un món que deixa a la consideració del lector per tal de canviar els 
seus esquemes errats, invertits, (uns esquemes on alió que és secundari ocupa 
el lloc principal), i adequar-los així al seguiment de la primera intenció, de la 
recta intenció.

Les oposicions presentades en cada capítol són completades per l'oposició 
básica del llibre que estem considerant, i que és el centre de totes les seues 
distincions: ens referim , una vegada més, a l'oposició eos-ánim a, o 
sensualitat-in tel.lectualitat. Llull arriba així a l'establim ent d 'oposicions 
dobles, construides mitjangant la intersecció entre l'oposició base i l'oposició 
particular de cada capítol. D'aquesta manera, trobem uns prim ers indicis de 
l’ús lul.liá de la combinatoria, ús que apareix com a intent de presentar al 
lector les diverses possibilitats existencials d 'una realitat m últip le, dual;
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possibilitats que regeixen tant per a aquest món físic com per al m ón interior 
espiritual.

U n exemple ens ajudará a percebre aquest germen de combinatoria en les 
dobles oposicions construides per Llull. Al capítol 132, "Com hom és sensible 
de sanitat o de malautia", l'oposició propia del capítol entra en intersecció amb 
l'oposició eos-ánima. Tenim així quatre possibilitats combinatóries: sanitat del 
eos, sanitat de ránim a, malaltia del eos i malaltia de Tánima. Aqüestes quatre, 
peró, encara poden entrar en combinado entre elles mateixes:

Ah Sényer! Tan malaurat és l'home qui ha sa ánima malauta per la malautia de son 

cors o qui ha son cors malaute per la malautia de ránima; e tan benauirat és qui ha 

son cors malaute per la sanitat de ránima, o qui ha son cors sa per tal que l'ánima sia 

sana (132,15).

En aquest versicle tenim representades les següents posibilitats:

eos m alalt amb ánima malalta;
eos m alalt amb ánima sana;
eos sa amb ánima sana.

La quarta combinació esperable, «eos sa amb ánima malalta», apareix al 
versicle següent: «Oh vós, sényer Déus, qui sóts amat e honrat per tots los 
pobles! Totes les vegades que jo senta mon cors ésser en sanitat e ma ánima 
ésser en m alautia de pecat, se cové que jo sia sensible de temor e desperanza» 
(132,16).

Calor i fred, fam i set, salut i malaltia, ... Qüestions totes que preocupen 
l'hom e i que Llull, conscient de la seua importáncia, contempla en aquests 
capítols des d 'una óptica diferent a la merament física, una óptica que va més 
enllá del pragm atism e immediat que exigeix la supervivencia física en el món 
de la immanéncia. L'exacta i continua discriminació entre alió corporal i alió 
anímic facilita aquesta consideració transcendent de la sensibilitat hum ana al 
costat de les sensacions puram ent físiques.

Així, en tractar sobre la sensibilitat al calor o al fred, Llull ens mostrará una 
vegada més l'exactitud i la profunditat de les seues observacions quasi 
científiques, amb deta lls  psicofisiológics for^a interessants. La rea lita t
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imm ediata, peró, sem pre rem et a una altra de metafísica, i en  aquest cas 
estableix les equacions calor=am or i fred=m anca d'amor: hem  passa t del 
terreny físic a l'emocional. Peró Llull no abandona, tampoc en aquest cas, el 
plantejament científic de la qüestió: l'equació resta justificada si considerem  
que el cor és l'organ del eos hum a on en troba la major quantitat de calor, de 
m anera que no és una m etáfora en sentit estríete identificar el calor amb 
l'am or:

Oh vós, sényer Déus, qui sóts primer de tots comengaments e qui sóts etemal sens tots 

defalliments! En qo que amor dóna a home sentiment de calor, és significat que calor 

e amor són coses semblants e concordants en alcuna natura o en aloma covinenga, car 

tota hora que lo cor de l'home se mou a fervent amor, lo cors és sensible 

d'escalfament. Qn, per contrari és significat que enfre fredor e privament d'amor ha 

aloma conveniénda, car aitant com lo cor de l'home se desenamora, aitant lo cors 

perd sa calor (130,4).

Sényer ver Déus, qui sóts digne de tots honraments e de totes honors e de totes amors! 

Lo pus prindpal membre en qué hom sent amor és lo cor, e.l pus propi loe en qué está 

la calor del cors de l’home és lo cor; e per qo ha conveniment enfre amor e calor; e tots 

los altres membres on pus luny són del co, pus priven de calor, e on més priven de 

calor, pus són prop e fredor, e on pus prop són de fredor, pus prés són de la mort (130, 

7).

Fam i set són altres dos aspectes de la sensibilitat hum ana que considera 
Llull; es presten a fer una lloan^a de la pobresa evangélica, alhora que una 
crítica deis rics ben alimentáis que obliden la fam deis pobres. Com sempre, 
peró, Llull mira també més enllá de la sensació física, i considera la fam i la set 
en un  sentit espiritual: fam i set de l'aliment espiritual, de l'eucaristia;

Molt hauria gran plaer, Sényer, que los hómens sentissen tan gran fam e tan gran set 

del pa e del vi espiritual qui sobre l’altar toma en cam e en sang com fan del pa e del 

vi material; car si ho faien, haurien major plaer en los sadollaments de l'ánima que 

en los sadollaments del cors (131, 24).^

58En directa referéncia a la quarta benaventuran^a, el «canonge d'aflicció» del capítol 72 del 

Blaquerna s'encarrega de predicar la fam i la set espirituals i no només corporal, igual que fa 

Llull en el passatge citat del LC: «E no tan solament havia lo canonge ofici de fam corporal a 

preicar, ans ho havia de fam esperitual, per qo que les gents hagessen fam de justicia, caritat, e
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La sanitat i la malaltia corporals i espirituals remeten a les consideracions 
ja m anifestades al capítol 115, dedicat a l'actuació deis metges, on l'autor ja hi 
distingia dos tipus de medicina: la corporal i respiritual. Tant el repos com els 
treballs poden ser corporals o espirituals; la dialéctica entre  el m ón físic 
present i l'altre món, el d 'ultratom ba, recorre les oposicions considerades, ja 
que tant les angoixes com els plaers d'aquest m ón són un reflex de les penes 
infernáis i de la gloria del paradís, per tal que no oblidem Tauténtic fi del 
pelegrinatge per la vida, l’altre món:

Sényer ver Déus qui sóts ordonador e factor e benfactor de totes coses! Los greus 

treballs e les grans penes que lo cors sent en est món, aquells signifiquen a hom les 

grans penes e.ls grans treballs que hom sent en los infems; e les benanances e.ls remeis 

e.ls plaers que hom sent en est món, són significants les grans glories e les grans 

benauirances que són en paradís (133,7).

Plaers de Taruma i plaers del eos; pesars de l'ánima i pesars del eos. Els 
plaers que sent Taruma són molt majors que els del eos; també ho són els seus 
pesars. Donem dones plaers a l'ánima per dam unt deis del eos. En aquest món, 
cada p laer que trobem  ens proporciona al capdavall cent pesars; la ratio 
s'inverteix quan considerem l'altre món, on per cada pesar sofrit per amor a la 
divinitat trobarem  cent plaers. El dualisme manifestat en els títols s'estén a tot 
el contingut deis capítols, amb abundancia d'estructures paral.lelístiques en la 
construcció de les frases i un continu joc d'intercanvi deis contraris, una dansa 
perpetua deis oposats.

Les oposicions s'afigen les unes a les altres per tal de complementar-se; 
poden ser oposicions dobles o múltiples, com ocorre al capítol 135. Diligéncia- 
perea és la base, i ambdues poden ser experimentades en el eos o en l'ánima. 
Prim er m ovim ent-segon m ovim ent, bé-mal i ésser-privació (o no ésser) 
completen la xarxa de contraris amb la qual Llull teixirá una argum entado on 
cada element ocupará el seu lloc adient, manifestant al capdavall l'ordre exacte 
de les coses, amb un  dualism e ben contundent com a conclusió de tota 
l'análisi: els diligents en fer bones obres segueixen el prim er m oviment, i són

de les altres virtuts, per 9 0  que fossen per elles sadollats en estament de bona vida» (LLULL, 

1982: 194).
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els bons; els diligents en fer males obres segueixen el segon m ovim ent, i són 
els dolents.

Sényer ver Déus, qui vivificáis e enamorats los coratges de tots aquells qui en vós se 

confien ni.s reclamen! Tots aquells e aquelles qui són diligents e fervents en fer bones 

obres, van, Sényer, per lo primer moviment.

E tots aquells e aquelles qui són diligents en fer males obres e pereroses en fer bé, van- 

se'n, Sényer, per lo segon moviment; car bona diligéncia més és acostada en natura 

d'ésser que de privado, e perea més s'acosta a no ésser que a ésser.

Com nós vejam en est món los de més hómens ésser diligents en fer males obres e ésser 

pereroses en fer bé, per a<jó podem conéixer, Sényer, que.ls hómens són més qui van per 

lo segon moviment que aquells qui van per lo primer; e per aqo és demostrat que més 

són los hómens mals que.ls bons, car tots aquells qui van per lo primer moviment són 

bons, e tots aquells qui van per lo segon moviment són mals (135,4-6).

Desigs i enyoraments protagonitzen el capítol 136. Desigs i enyoraments de 
l'acabam ent d iví, m eta desitjable peí defallim ent hum a, defallim ent 
m anifestat en el jo autobiográfic de Llull que recorre tot aquest capítol fent 
m em oria deis seus pecats passats. Desigs i enyoraments són sinónims, no 
contraris; el capítol té u n  to més místic que els anteriors, se centra més en 
l'anhel de la unitat amb Déu que en la presentació de la dualitat immanent. És 
un deis capítols més bells d'aquest tercer llibre, i n'és pie d'efusions intimistes 
del jo protagonista, el qual desitja ferventment donar la seua vida per Crist:

Tant s'allonga lo dia, Sényer, que jo preña martire per la vostra amor en mig del 

poblé, confessant la sancta fe crestiana, que tot me sent languir e morir de desig e 

d'enyorament com no som a aquell dia, e que sia en mig del poblé turmentat així com 

leó o altra béstia salvatge qui és environada de ca^adors aucients e devorants 

aquella (136, 21).

A ra bé, Llull no s'está de confessar el seu desig secret: la v ida 
contemplativa de Termita, allunyat del món. La seua crida, pero, és una altra: 
bé que voldria passar la resta de la seua existéncia contemplant Déu, amb el 
LC, en una ermita bastida en un locus amoenus; no n'és digne, pero: el seu 
destí és m orir aviat escam pant la llaor de Déu entre els infidels. El versicle 
m ostra una clara dicotomia entre acció i contemplació en l'esperit de Llull, 
dicotomia que regirá tota la seua vida:
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Amor me fa, Sényer, ésser desirós com vivís longament en ermitatge, en est libre 

contemplant en la vostra bonea e en la viltat d'aquest món; mas, car jo no som digne 

de viure longament ni en tan gran benananga com aquella seria, e com jo som obligat e 

sotsmés per abundancia de desig a donar laor de vós a aquells qui us desamen e us 

menyspreen per fretura de loadors, per agó, Sényer, cové que jo perca^ la mia mort 

com la pusca haver en breu, per tal que sia vist que vós havets loadors qui per paor 

de mort loar no us dubten (136,23).

El m artiri és un  tema que fa acte d'aparició en els capítols més bells i més 
m ístics del LC; provoca, de vegades, sentiments contradictoris en el nostre 
autor. Desig, pero també paor. Paor que ha de transformar-se en ardiment: qui 
té Déu de la seua part no ha de témer res, ni tan sois la mort. L 'ardim ent és 
una v irtu t que han de posseir els cavallers i els religiosos que van a predicar 
ais infidels; tots ells han  d ’estar disposats a rebre la m ort en qualsevol 
m om ent. Llull, pero, es m ou entre l'audácia i la covardia. No és aquest el 
prim er lloc on manifesta el conflicte;59 la seua natura feble li fa témer la m ort 
que, per altra banda, tant desitja. Afirmacions com les següents l'havien de 
conduir inequívocament cap a la búsqueda del m artiri si volia ser conseqüent 
amb els seus propis postuláis:

Molt home veig pus ardit enans que sia en la batalla, e tal cosa proposa fer e 

defendre en la batalla que com és en la batalla no.s sent ardiment que la faga. On, 

jo.m tem, Sényer, de mi mateix que jo no sia d'aquells, e que sia ara pus ardit que 

adoncs com seré en la batalla de la mort per amor de vós (137,26).

Molt home oig gaubar, Sényer, que si venia a agó que hom lo volgués audure per amor 

de vós, que seria molt ardit a prendre mort per amor de vós; empero jo.ls veig 

volpells a percatar com sien mártirs per amor de vós. On, ¿com no.s pensen, Sényer, 

que enaixí com han perea e volpellatge de tractar com pusquen venir a martire, que 

enaixí l’haurien si en loe ni en cas ne venien que hom los volgués auciure? (137, 29).

Llull s'está denunciant ell mateix en escriure aqüestes coses. Ara podem  
com prendre la gravetat de l'anom enada «crisi psicológics de G enova».60 
Arribat el m om ent de la veritat, es compleixen els seus temors. En el port de 
Genova, amb tot el material embarcat per anar a térra d'infidels i rebre el tan

59Veg. 83, 19-24.

60Vida coetania, § 20 (OE I: 42-43; OS I: 31).
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desitjat m artiri, Llull sent por. El seu ardim ent esdevé sobtadam ent volpellea. 
La contradicció entre alió que ha escrit i la situado real degué de produ ir un  
fort efecte en el seu ánim: versicles com els ara citats havien de colpejar 
necessáriam ent la seua consciencia en contemplar la partida del vaixell que 
devia d 'haver-lo  conduit a la m ort per Jesucrist. Eli ha esdev ingu t un  
d'aquells que es gauben d'ardim ent abans de la batalla, pero que arribat el 
m om ent m ostren el que realment són: volpells i covards. Sense saber-ho, en 
redactar el LC está escrivint uns versicles premonitoris; sense saber-ho, pero 
tem ent-s'ho. Més endavant, al capítol 146, dedicat a la paor, tom a sobre el 
tema de manera inequívoca, denunciant la mateixa contradicdó que li afectará 
plenam ent en  Genova, aqueixa estranya inversió deis valors que li provoca 
meravella i que viurá en cam propia:

Molt seria gran raó, Sényer, que los hómens religiosos no haguessen paor de mort, e 

que anassen preicar los infeels e.ls hómens descreents (146,29).

Enaixí com és contraria cosa que hom s’alegre perdent e que hom s'entrist guanyant, 

enaixí o més encara me par, Sényer, contrária cosa que hom haja paor de morir per 

donar laor de vós, qui volgués morir per salvar lo poblé qui era freturós de la grácia 

de nostre senyor Déu (146,30).

3.2. Vicis.

El segon bloc d 'aquesta distinció está dedicat a diversos vicis i pecats, 
emmarcats per «vergonya» i «paor». La fina capacitat d'observació psicológica 
del beat fa que ens delecte amb la descripció d 'una galeria de tipus ben 
dibuixats: el m arit gelós, el ric golafre, el luxuriós, etc. El com portam ent 
pecam inós d 'aquestos personatges és el m aterial em píric d 'on  extreurá 
inform ado sobre les causes i els efectes del pecat. Un tema aquest, el de les 
causes del pecat, que ja havia considerat al primer volum de l'obra, en parlar 
de l'ordre de les potencies humanes; el que allí havia exposat de manera més 
teórica, és ampliat i exemplificat en aquestos capítols.

Recordem que la base del pecat es trobava en el funcionam ent de la 
potencia sensitiva, qualificada d'arrel del mal i de porta per on entra el pecat:
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Piadós Senyor! Enaixí com la vostra deítat e la humanitat que presés e  la passió que 

sofrís són ocasió d'on sia dirivant tota bonauiranga e tota bona ventura e tot bé, 

enaixí la rail d’on diriva tot mal en l'home sí és la potencia sensitiva com ve que no 

és mortificada; car aquella és la porta on entra en home primerament pecat 

acddentalment (41, 27).

Dues precisions importants: la sensitiva és la porta per on entra el pecat 
«com ve que no és mortificada»; el seu paper dins de l'ordre de  les potencies 
establert per la creació divina no pot ser el de produir el mal; de fet, si no 
s'extralimita en les seues atribucions i es manté en el seu lloc dintre l'esquema 
de les poténcies, té una fundó básica en el procés de coneixement de la realitat. 
Pateix, pero, d 'una certa tendencia a ultrapassar el rol que li ha estat assignat; 
ací ha d 'entrar en joc la seua mortificació per part de la voluntat hum ana: el 
ser hum a ha de mortificar la seua sensualitat contínuament per tal que no siga 
la porta per on entre el pecat. Una entrada del pecat —i ací ve la segona 
puntualització— que, en qualsevol cas, és accidental, no essenrial, ja que, com 
hem  dit, el paper de la potencia sensual no és naturalm ent el de facilitar 
l'accés al pecat, un  element que no entra en els plans divins i que és un  fruit 
accidental del lliure albir huma.

La mortificació de la sensitiva es du a terme amb el concurs d 'una  altra 
potencia, la racional. Juga un  paper central en l'equilibri de les poténcies, ja 
que totes han de convergir al seu domini. Si la sensitiva és la porta  per on 
entra el mal, la racional, peí contrari, dóna accés al bé:

Vertader Senyor, enaixí com la potencia racional és ordonada a donar ais hómens 

tota benauiran^a e tot bé, enaixí la poténcia sensitiva és aparellada a donar ais 

hómens ocasió de greus culpes e de greus mals e de grans treballs, car enaixí com la 

racional és ocasió de bé, enaixí la sensitiva és ocasió de mal (43,17).

Llull explica el mecanisme psicológic que dóna peu al pecat a través d 'un  
esquem a d 'actuació correcta de les potencies.61 Aqüestes tenen un  ordre 
d'intervenció im posat per la voluntat divina, que ha creat el ser hum a amb 
un  m aterial psíquic adequat per a assolir el coneixement de la realitat i la

61 Ja hem presentat abans aquest esquema, a l'apartat dedicat a l’explicació psicológica del 

pecat d'acord amb la dialéctica establerta entre l’ordre i el desordre de les poténcies, al volum 

primer. En resum, l'actuació correcta es deriva de la subordinado de la sensitiva a la racional.
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virtu t ética. Aquesta v irtut és el resultat de seguir l'ordre de les poténcies; el 
seu desordre condueix al pecat.62

El resultat de tot aquest procés és dones una actuació de l'home, actuado 
que po t restar avortada si la racional estima que l’objecte considerat no ha de 
fer actuar la motiva. Si la racional no pren el paper de mitjancera, la sensitiva 
condueix directament a la motiva (és el mecanisme de l'instint animal, també 
present en l'home), o la imaginativa passa també a la motiva per dam unt de 
la racional, pon t necessari per tal de discernir si els objectes im aginats 
provoquen un  moviment cap al pecat o cap a una acció virtuosa.

Tomem  ais nostres capítols dedicáis ais vicis en la distinció XXVII, una 
distinció, no ho oblidem , dedicada a la sensibilitat hum ana. A questa 
perspectiva científico-psicológica domina l'exemplificació de cada pecat. Un 
exemple excel.lent de la conseqüéncia de l'ús desordenat de les poténcies el 
trobem  al capítol 143, "Com hom és sensible de luxúria". La sensitiva i la 
imaginativa, sense el concurs de la racional, indueixen la motiva cap ais actes 
luxuriosos; si la racional es fa l'ama de les altres poténcies, es mortifica la 
sensitiva i l'home no cau en la temptació. El to científic d 'aquest passatge és 
ben evident, m algrat el contingut moral que ens vol transmetre:

Ah Déus gloriós! A vós, Sényer, sia donada tota gloria e tota laor e tot honrament, 

car la rail de luxúria sentim que és en la potencia sensitiva, qui per sa sensualitat e 

per la participado de la potencia vegetable, és ocasió a la potencia imaginativa 

com sia imaginant lo solí de luxúria.

Dementre, Sényer, que la poténcia sensitiva fa estar la pensa de l'home imaginant 

en l'obra de luxúria, la poténcia vegetable, per abundancia de la humiditat, és tan 

abundant a la sensitiva tro que la poténcia sensitiva se fa dona de la poténcia 

motiva, la qual fa moure l'home luxuriós e.l fa ensutzar en les obres de luxúria.

62E1 pecat és considerat com una malaltia anímica: igual que el desordre deis humors provoca 

una malaltia corporal, el pecat és produit peí desordre en les cinc poténcies. Al capítol 293, "Com 

és tractat de l'amor que hom ha a sanitat", trobem una tríada (293, 7-9) dedicada a la qüestió de 

l’ordre de les poténcies, on l'autor ens ofereix de nou l'esquema corréete: «Car com hom sap, 

Sényer, teñir la vegetable a ésser ordonat subject a la sensitiva e la sensitiva a la imaginativa, e 

la imaginativa a la racional, e la motiva és ordonat moviment legut per la poténcia racional, 

adones és home ordonat a contenir e a observar sanitat sensual e entel.lectual» (293, 7).
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Si l'home qui sent en sa sensualitat lo foc de luxúria, vol mortificar la sua 

sensualitat, guard-se, Sényer, que la sua imaginació no sia major en lo plaer que hom 

sent de luxúria que en la viltat e en la sutzetat qui esdevé per luxúria; e faga hom en 

guisa que la poténcia motiva no obeesca a la poténcia racional ni a neguna de les 

altres poténcies, si donques la poténcia racional no era dona de totes les altres 

poténcies (143,1-3).

La poténcia sensitiva té dones un  paper fonamental en 1'aparidó del pecat. 
En part, la causa es troba, segons Llull, en la natura d'aquésta potencia, la qual 
consisteix en im pulsar l'home a estimar-se més ell mateix que el seu proisme:

En go, Sényer, que cascun hom ama naturalment si mateix més que no fa altre, per rao 

de la poténcia sensitiva que li dóna major sensibilitat en amar si mateix que en amar 

altre, per agó s'esdevé que los hómens se percacen en est món com hic pusquen viure ni 

com hic pusquen haver tiquees ab qué s'aviden; e per aquesta ordenado aital, cascun 

home pren de les tiquees mundanes a sos ops com més pot (41,14).

Sense explicitar-ho, Llull prefigura ací l'explicació sobre el funcionam ent 
de l'avarícia i l'enveja, pecats estretament relacionáis amb la tendencia de la 
sensitiva a l'autoestim a per dam unt deis altres. El capítol 142, "Com hom  és 
sensible de cobeea e d'enveja", s'obri amb la reiteració d'aquésta explicació, en 
una m ostra de la constant amplificació lul.liana deis seus argum ents, i del 
carácter d'«assaig» del LC, una obra que va assajant el seu contingut en cada 
capítol, que va fent-se a poc a poc segons és escrita:63

Oh Déus gloriós, vertuós, en totes forces poderos! Com hom senta per la poténcia 

sensitiva major amor a si mateix que a nulla altra cosa, per aqó, Sényer, naturalment 

sent hom en la poténda sensitiva cobea e enveja.

Enaixí com hom és naturalment cobeu e envejós per raó de la poténcia sensitiva, qui 

dóna a cascun home més de sensualitat en son ésser mateix que en negun altre ésser, 

enaixí, Sényer, la poténcia sensitiva fa a home més amar e cobitjar aquelles coses 

que li són acostants e semblants en natura e en parentesc (142,1-2).

El desordre será dones de nou el centre temátic d'aquests capítols. Llull hi 
denuncia una altra vegada, fins al cansanci, el capgiram ent a qué es veu

63Joan Tusquets ressalta amb encert el carácter assagístic —en el sentit modem de la paraula— 

de tota la producció lul.liana. (TUSQUETS, 1993: 36).
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sotmesa la realitat per culpa de l'aparició del pecat. Si l'home sent vergonya 
del que no hauria de sentir-ne, i viceversa, és a causa d'aquésta inversió deis 
valors:

Ah Senyor gran sobre totes granees! A vós sia donada laor e honor, car raó parria, 

Sényer, que hom hagués major vergonya de dir mentides que de dir veritat, e que hom 

hagués major vergonya de tolre ais pobres que de donar, e que hom hagués major 

vergonya de vestir vestiments ergullosos que los vestiments qui signifiquen 

humilitat. Mas, car los hómens són los de més anants e passants per vies 

desordenades e sens tota raó, per aqb, Sényer, han vergonya de qo on no deurien haver 

vergonya com nhan vergonya (138,22).

La gelosia provoca també l'efecte que, qui la pateix, considera com a veritat 
els fets que són falsos, i viceversa:

Enaixí, Sényer, com renteniment e la coneixen^a de l'home se torba per gran goig o 

per gran paor, tant que no sap haver seny ni ment a re que fa^a ni diga, enaixí 

renteniment de l'home gelós se torba per sobre gelosia, e tant no encerca en sa muller 

o en la cosa de qué és gelós, que sabia apercebre la veritat del fet, enans li fa gelosia 

cuidar que <;o qui és en veritat sia en falsetat e <̂o qui és en falsetat sia en veritat 

(139, 5).

Contra aquest vici, cal mortificar la sensualitat i la poténcia imaginativa, i 
intentar im aginar els aspectes positius de la personada estimada en lloc deis 
negatius. La fina observado psicológica de l'autor arriba a la construcció d 'una 
auténtica «fisiologia del matrimoni» en aquest capítol, amb amonestacions i 
consells en la línia deis autors moralistes:

La bona dona si vol, Sényer, que son marit no sia gelós, sia al marit amorosa e de bell 

semblant e no haja en si negun semblant per lo qual son marit deja ésser gelós; e on pus 

son marit la ferrá e la deshontará per sa gelosia, pus fortment s'esforg la dona d'ell a 

amar e a honrar e a servir; e si aqo fa, a la fi convenrá per fina for^a que la dona 

apoder son marit de gelosia (139,12).^

64Tópic de la literatura moral, aquest mateix consell podrem trobar-lo, per exemple, dos segles i 

mig més tard en l'humanista Joan Lluís Vives. C/. el capítol seté del segon llibre de la seua 

Institutio foeminae christianae, dedicat ais remeis de la gelosia. També Eiximenis, al seu Llibre 

de les dones, tocará la mateixa qüestió. Per altra banda, Llull repeteix el tractament del tema en

142



També contra la vanaglória cal mortificar la sensitiva i deixar actuar la 
racional. Aquesta poténcia té un  paper significatiu en la lluita contra els vicis, 
entre altres raons, per la seua capacitat d 'aportar a l'individu u n  coneixement 
ciar del m ecanism e físico-psíquic que el mena al pecat. Hi ha una estreta 
relació entre psicología i m oral en  la doctrina lul.liana, com ho palesa la 
següent afirm ado:

Com sia contrast, Sényer, enfre la raó de l’home e la sensualitat, enaixí que raó 

mortifica vana glória e la deleix e la sensualitat Fengenra e la multiplica, tot hom 

qui vulla provar esta manera si és enaixí, ho pora provar e atrobar en si mateix, ab 

que sápia conéixer les proprietats e les natures de les poténcies de Fánima (140, 9).

«Conéixer les p roprie ta ts e les natures de les poténcies de l'ánim a», 
aquesta és la base psíquica de la moral; una base que ha de ser ben estudiada 
per tot aquell que desitge teñir un comportam ent étic corréete. D'ací es pot 
inferir que un  coneixement de la psicología hum ana ajuda a guiar m oralm ent 
l'home, de m anera que qui no posseeix aqueix coneixement es troba indefens 
en la lluita interna entre els vicis i les virtuts, lluita de la qual tot individu 
n'és camp de batalla. En definitiva, pujar de la sensitiva o de la imaginativa a 
la racional suposa exactament aixó, racionálitzar un  procés psíquic inconscient 
i, en racionalitzar-lo, posar les bases per a superar el condicionament que la 
seua ignorancia provoca en el lliure albir individual.

La ignorancia va im ida a la manca de discerniment entre el bé i el mal, 
cosa que produeix la inversió deis term es contraris, inversió contínuam ent 
denunciada peí nostre autor. La ira és un  defecte que cega l'entenim ent, i 
provoca aqueixa manca de discerniment entre el bé i el mal; sois una actuado 
ordenada de la poténcia racional pot retornar el discernim ent a l'ánim a i 
eliminar la ira:

Dementre que.ls hómens són tribulats e turmentats e desordonats per ira sensual, 

volrien, Sényer, que les coses altes fossen baixes, e les coses baixes que fossen altes; e 

volrien que les coses nobles fossen destruides; e volrien que les coses vils e ávols, que

altres llocs del LC. Aquesta mateixa solució ací proposada és ampliada a 241, 19-21, tot fent ús 

d'un vocabulari més «técnic»: cal, en definitiva, ordenar les intel.lectualitats desordenades del 

marit amb ordenáis significáis sensuals provinents de l'actuació de la dona.
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fossen en pus gran viltat e en major destruíment que no són. On, tot agó los esdevé per 

qo car l'ira que senten lur tol tan fort lur enteniment, que no £an diferencia enfre 

aquelles coses qui són bones e profitoses e aquelles qui són males e noables (144,5).

Els consells de Llull per tal de superar la ira i substituir-la per la paciencia 
segueixen la línia ja esbossada d'autoconscienciació deis mecanismes psíquics 
introductors del pecat, alhora que aquesta presa de consciencia va unida a una 
inversió del mecanisme per tal de donar lloc a la virtut contraria:

Sényer Déus qui denunciáis les grans benediccions de la glória de paraís! Aquells qui 

volen gitar e desviar l'ira e la fellonia de lur coratge, giten, Sényer, lur imaginació e 

lur cogitado de la natura de la poténda sensitiva, e muden-se a imaginar e cogitar 

en la natura de la poténcia radonal.

Qui vol refrenar, Sényer, sa ira ni son mal coratge, remembre on és añada la saviea e 

la padéncia e la pietat e la suavetat que era en ell abans que l'ira fos entrada en son 

cor, e encere les ocasions per qué l'ira ha privades d’ell les vertuts que en ell solien 

ésser e ha mesos en ell los vids qui ésser no.hi solien.

Benigne Senyor, la mellor cosa e la pus virtuosa e celia qui aporta major mérit, és, 

Sényer, com home felló e irat de gran ira, pren art e manera com l'ira no hage poder 

en ell e com la traga de son cor, per tal que pusca ésser amador de pau e de caritat e 

de benvolenga (144,19-21).

La tríada mereix una certa atenció. L'home irat que vol desfer-se del vici 
ha de pujar la im aginativa de la poténcia sensitiva a la racional; ha de 
«imaginar e cogitar en la natura de la poténcia racional». La imaginativa és el 
pont que uneix totes dues poténcies; l'impuls sensual, inconscient i instintiu, 
és conduit per la im aginativa a la racional, posant-lo  a considerado  
prim eram ent de la memoria; dues coses contraríes pero complementáries ha 
de recordar l'individu: les virtuts oposades a la ira, que tenia en l'ánima abans 
que el vici aparegués, i les raons que han propiciat l'abandó d'aquestes virtuts 
i l'entrada de la ira. L'home ha de cercar amb la memoria «les ocasions per 
qué l'ira ha p rivades d ’ell les vertuts», i com prendre el m ecanism e de 
substitució  de les v irtu ts  peí vici; estem  en un  procés d 'au tén tica  
racionolització , tenim davant un  home pecador que ha estat dom inat per la 
ira i que seu i reflexiona sobre el procés que l'ha conduit al pecat, comprenent- 
ne el perqué i el com a través de la considerado que la racional fa tant de les 
causes concretes de l'aparició de la ira com de les virtuts contraríes que han de
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retom ar i ocupar de nou el seu lloc. Llull planteja, una vegada més, una «art e 
manera», un  m étode, no només epistemológic, sinó també étic.

Errem, pero, si considerem que tot aquest procés és fred i m eram ent 
calculador; memoria i enteniment condueixen cap a la voluntat, tercera de les 
poténcies de l'ánim a racional que sorgeix per processió de les altres dues 
(d'acord amb l'analogia trinitaria d'origen agustiniá). Recordar i com prendre 
les v irtu ts oposades a la ira escalfa el cor amb devoció i am or, que és en 
definitiva qui ens fa fugir del vici. La ira contra la divinitat té  com a causa 
últim a, precisam ent, la manca d'amor: «Qui és, Sényer, irat n i despagat de 
vós, tot li esdevé per defalliment d ’amor; car si de vostra amor era sotsmés e 
pie, així com és de l'ira de son coratge, ja no hauria ira n i despagam ent de 
nulla cosa que vós feéssets ni volguéssets» (144, 24).

Ara bé: fins ací Llull ens ha parlat de la ira sensual, la ira que s'apodera de 
la poténcia sensitiva. Hi ha un altre tipus d'ira presentat a rinid del capítol, i 
que completa la dicotomia a qué ja estem acostumats: la ira racional. Hi ha 
una ira que es m ou en el terreny de la sensualitat; l'home que la pateix actúa 
d'acord amb el segon moviment, de manera que cau en el pecat. L'altra ira, la 
que s'engendra en la poténda racional, és una ira que actúa d 'acord amb el 
prim er m ovim ent, de manera que és una virtut meritoria. Llull especifica en 
qué consisteix aquesta «ira virtuosa»:

E com lo despagament ni la fellonia qui cau en home ve de la poténcia racional, 

adoncs és hom, Senter, despagat e irat com veu fer errades ni falliments ni com veu 

que les coses males afollen e destrueixen les coses bones; e ha hom despagament com 

ha feit pecat e com no pot fer molt bé que li seria necessari de fer. On, tot aquest 

despagament aital e aquesta fellonia aital, és profitable a home e cosa on li tany 

mérit e guardó (144, 3).

L'obra im m ediatam ent posterior al LC i prim era deis diversos cicles de 
l'Art, Y A rt abreujada d'atrobar veritat, torna sobre aquesta qüestió en la 
cinquena ap licado  de la figura V, figura de les v irtu ts i deis vicis; en 
considerar la cambra [Justitia, Ira] troba Llull l'existéncia d 'una «ira virtuosa et
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justa», aquesta mateixa de la qual parla al LC.65 No és tam poc Túnic defecte 
que té una vessant positiva; igual ocorre amb la paor:

Oh Déus gran sobre totes granees, honrat sobre tots honraments! La paor e la temor 

de la qual hom és sensible, a vegades, Sényer, s'esdevé que és paor vertuosa o 

viciosa; car com la paor s'engenra en la poténcia racional e va per lo primer 

moviment, és vertuosa, e com la paor s’engenra en la poténcia sensitiva e va per lo 

segon moviment, adoncs és viciosa (146,1).

En definitiva, en aquest bloc de capítols Llull ha fet un  repás per diversos 
vicis, sem pre amb l'oposició sensualitat-intel.lectualitat com a centre; repás 
que li serveix per a exposar un  métode de conreu de virtuts moráis basat en el 
coneixement deis mecanismes psicológics d'actuació de les virtuts i deis vicis, 
alhora que tom a a mostrar-se com un fi observador de la realitat hum ana més 
oculta, amb la presentació d 'una galería de personatges molt interessants per 
al lector d'avui.

3.3. Conclusió.

Els dos capítols que clouen la distinció avancen en el seu contingut el que 
serán les següents cinc distincions, dedicades ais senys espirituals. El 147, 
"Com hom  és sensible en sa sensualitat", p lanteja l'existéncia d 'u n a  
sensualitat composta, que abaste alhora la natura corporal i respiritual:

Dreturer Senyor, savi en tots temps! De les sensualitats corporals e de les 

sensualitats intel.lectuals, s'engenren en home sensualitats comunes, les quals 

davallen de les sensualitats sensuals e de les sensualitats intel.lectuals; e per agó 

caen en home tres maneres de sensualitats: l'una és de part del eos, l'altra és de part 

de 1'ánima, l’altra és sensualitat comuna, ixent de la natura corporal e de la natura 

espiritual (147, 4 ) .^ 6

65Ars compendiosa inveniendi veritatem, Distinció I, part II (MOG I: 439 = Int. vii, 7). 

Relacionable, per altra banda, amb la ira que manifesté Jesús davant els mercaders del temple. 

6 6 Aquesta preséncia d’un tertium quid compost de dues natures oposades apareixerá sovint al 

darrer volum del LC.
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El cas que presenta per tal d ’exemplificar els tres tipus de sensibilitat és ben 
significatiu: sem pre Crist, representat sensualment en la creu, és l'elem ent on 
s'uneixen de m anera privilegiada les dues natures, l'hum ana i la  divina, la 
corporal i l'espiritual.

Com l'home religiós guarda, Sényer, en la creu la vostra figura, qui demostra les 

vostres nafres e.ls vostres treballs e la greu mort que sostengués, adoncs és sensible 

sensualment; e com per la sensualitat sensual comenta a remembrar la vostra passió e 

la vostra mort, adoncs sent intel.lectualment; e com comenta a plorar e a sospirar e a 

amar e a haver contrició e devodó, adoncs és lo sentiment compost corporalment e 

intel.lectualment (147, 5).

Tot el capítol girará al voltant d'aquestos tipus de sensualitat, utilitzades 
amb un  ciar sentit apologétic, com palesa el següent versicle, on la presencia 
divina en l'hóstia consagrada és explicada mercés a aquesta dicotom ia entre 
sensualitat corporal-espiritual:

Com lo prevere té, Sényer, lo vostre cors gloriós sobre l’autar, la sua sensualitat 

corporal no.l sent, car los cinc senys corporals no són dignes d'ell a sentir, per qo car lo 

vostre cors és glorificat, e.l cors del prevere no ho és. Mas qo per qué.l prevere sent lo 

vostre cors, és, Sényer, per raó deis cinc senys espirituals; car la cogitado cogita 

l'hóstia ésser vostre cors, e l'apercebiment ho entén per fe, e la consdéncia ho 

consella, e la subtilea ho demostra per obra miraculosa, e la coratgia ho vol saber e 

amar e creure e entendre (147,9).

La sensualitat corporal no pot captar el eos de Crist en la sagrada forma, 
pero si atenem  a la sensualitat espiritual, podem  com prendre que els cinc 
senys espirituals sí perceben el eos de Crist. Els infidels neguen la possibilitat 
perqué no fan un  ús corréete d'aquestos senys interiors, són incapagos de 
remuntar-se de les sensualitats a les intel.lectualitats; aquesta será l'obsessió de 
Llull en els próxims capítols: donar un  métode per tal d 'assubtilar l'esperit a 
través de l'ascens de les realitats físiques a les metafísiques.

Per altra banda, el versicle dóna ja una llista deis cinc senys espirituals: 
cogitado, apercebiment, consciencia, subtilea i coratgia. Estem en l'eix d 'unió 
entre els dos grans apartats d'aquest llibre tercer, amb el plantejament explícit 
de la relació estreta entre els senys corporals i els espirituals, que ara són 
avan^ats. De les sensualitats haurem  d'ascendir cap a les intel.lectualitats; la
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m ateixa divisió que operava Llull amb els altres senys corporals (vista 
corporal-espiritual, oída corporal-espiritual, etc.) apareix en  el cas de la 
sensualitat o sensibilitat, entesa com el darrer deis cinc senys físics que, 
d 'alguna m anera, engloba el conjunt deis quatre anteriors. Així, distingira una 
sensualitat sensitiva i una sensualitat intel.lectual:

Etemal Senyor, en tots temps vertuós e amable! Enaixí com a casa que ha dos portáis, 

e per la un vol entrar l'amic del senyor de la casa, e per l'altre vol entrar Tenerme 

del senyor de la casa, enaixí, Sényer, cascun home ha dues sensualitats: sensualitat 

sensitiva e sensualitat intel.lectual. Per la sensitiva entren en home pecats, e per la 

intel.lectiva vertuts (147, 13).

Hi apareix una certa consideració positiva de la sensualitat, pero es tracta 
d 'una sensualitat ja allunyada de les dades físiques més immediates (tot i que 
parteix d'aquestes) i dom inada pels senys espirituals. En aquestos dos capítols 
conclusius de la prim era p art del llibre, l'au tor parla  ja m és deis senys 
espirituals que deis corporals. El capítol final, el 148, "Com lo sentim ent hum a 
és term enat en home", considera la lim itado deis senys físics, i la necessitat, 
consegüentm ent, de conrear els espirituals, els únics que poden  conduir 
l'hom e cap a u n  coneixement superior de la realitat divina, ja que no es 
troben tan  m ediatitzats com els primers. Llull fará ús d 'uns símils interessants 
per tal d'explicar aquesta relació entre les sensualitats i les espiritualitats:

Benigne Senyor sobre totes benediccions! Beneit siats vós e tot quant de vós és, car 

enaixí com la bestia fermada no pot atényer sinó aitant com lo liam li basta, enaixí 

les sensualitats de l'home no poden sentir ni atényer sinó aitant com abasten lurs 

térmens; e enaixí com a la béstia fermada hom aporta sa civada e sa palla de fora 

los térmens on ella no pot atényer, enaixí, Sényer, les intel.lectuitats de l'ánima 

porten a l'home les sensualitats qui són fora los térmens on sa sensualitat no pot 

atényer (148, 7).

El sím il encara es pot desenvolupar més, amb m etáfores líriques que 
m ostren la sensibilitat poética de l'autor, sensibilitat que té els seus moments 
més aconseguits en tocar el tema de la passió i del martiri:

Com lo meu cors e les mies sensualitats sien termenades en aqüestes partides de 

ponent, l'ánima, qui remembra, Sényer, les partides de levant en les quals preses 

mort e passió per nosaltres pecadors, aquella dóna e aporta de la sancta térra
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d'outra mar a mon cors viandes de plors e d’escalfament de cor e de contririons e de 

devodons e de penidiments deis falliments que jo he fets contra vós (148,8).

El final del capítol clou les cinc distincions anteriors d 'u n a  m anera 
circular, amb uns versicles molt semblants ais que obrien el prim er capítol, el 
103, "Com hom  se pren guarda de l'entram ent e l'eiximent que hom  fa en 
aquest món". Si allá parlava del naixement i de la m ort del ser hum a, criatura 
mesquina, en acabar les distincions deis senys corporals tom a sobre la mateixa 
idea :67

Lo terme del comengament que jo entré en est món, fo en sentiment de dolor, lo qual 

sentí ma mare lo dia que m'enfantá; e l’altre terme com traspasaré d’aquest món, 

será sentiment d’angoixosa mort. Qn, com jo sia termenat en lo comen^ament e en la fi 

en dolor, si.l meu cors és termenat en dolor al dia de la mia mort, plada-us, Sényer, 

que la mia ánima sia alegrada al dia de la mia mort (148, 27).

Es clou així aquesta primera part del llibre tercer, i entrem  gairebé sense 
solució de continuitat en el següent bloc de cinc distincions, on avangarem un 
pas més en el métode d'accés a la veritat. Aquest métode va ja perfilant-se, i a 
les següents distincions es complicará to t adquirin t un  m ajor g rau  de 
«subtilitat» segons deixem les sensualitats i ens movem en l'ám bit de les 
intel.lectualitats, ascendint de les primeres a les segones.

67Cf. 103, 3 i 103, 22-24.
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II. 2. SEGONA PART. ELS SENYS INTEL.LECTUALS.

1. DISTINCIÓ XXVffl: LA COGITAaÓ.

Aquest segon apartat del llibre tercer, dedicat ais senys espirituals, s'obri 
amb la distinció XXVIII, "Qui tracta de cogitació, qui és seny esperitual 
entel.lectual en home". Ja a la primera part podíem  trobar referéndes esparses 
relatives ais senys intel.lectuals, els quals eren oposats ais sensuals allí 
estudiats. Com a resultat de la confrontado, els senys interiors resultaven 
m enys limitáis, ja que el seu domini d ’acció abasta la realitat no perceptible 
per ais sentits físics.

Nogensmenys, cal advertir que la cogitació també es troba redosa dins deis 
seus propis límits, tema que es reserva normalment per al capítol conclusiu de 
la distindó. També és ací el "cas: el capítol 168 es titula "Com home cogita en les 
term enacions dins les quals és term enada la cogitació humana". Ens convé 
com entar peí final, ja que aquest capítol ens justifica, des del seu prim er 
versicle, el contingut de tota la distinció:

Oh Déus gloriós, qui sóts compliment e acabament de tots mos desigs e de totes mes 

amors! Enaixí, Sényer, com la vista corporal és termenada dintre sis dreceres, enaixí 

la cogitació de l'home, qui és vista espiritual, és termenada en sis coses, qo és a 

saber, en vós, e en l'obra de natura, e en qo que fan los ángels, e en qo que fan los 

demonis, e en qo que fan los animals racionáis e en qo que fan los animals inracionals 

(168, 1).

A més d'explicitar que la cogitació és un correlat intel.lectual de la vista 
sensual, Llull ens informa deis objectes que poden caure dins de la percepció 
d 'aquest nou sentit interior; són sis, i formen una escala descendent des de 
Déu fins ais anim als («l'obra de natura» está considerada com la creació 
divina en conjunt, sotmesa al seu creador). Passem ara a considerar els cinc 
prim ers capítols de la distinció que ens ocupa; si atenem ais títols, veurem  que 
segueixen el mateix ordre descendent:
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Capítol 149: "Com home cogita en la divinal esséncia".
Capítol 150: "Com home cogita en la gloriosa hum anitat de nostre senyor 

Jesucrist".
Capítol 151: "Com home cogita en les obres que fa la divinal esséncia e en 

les obres que són fetes segons cors de natura".
Capítol 152: "Com home cogita en go que fan los ángels e.ls demonis". 
Capítol 153: "Com home cogita en les obres que fan los animals".

Com parem  aquest llistat amb el fornit peí capítol 168; obtenim les següents 
correspondéncies:

Déu-------------- ---------------------------------------Capítols 149-150.
L'obra de natura— ------------------------- ------Capítol 151.
Qo que fan los ángels --------------------— Capítol 152.
Qo que fan los demonis--------------------------- Capítol 152.
g o  que fan los animals racionáis---------------Capítol 153.
g o  que fan los animals inracionals------------Capítol 153.

La cogitació en Déu es desdobla en dos capítols: un  dedicat a l'esséncia 
divina (capítol 149) i un  altre a la hum anitat de Jesucrist (capítol 150); els 
ángels i els dimonis comparteixen un mateix capítol, i el mateix s’esdevé amb 
els anim als racionáis i irracionals. La cogitació sobre les obres de natura es 
completa al capítol 151 amb la considerado de les obres que van fora del curs 
natural (és a dir, els miracles); correspondria a les obres de Déu («les obres que 
fa la divinal esséncia», diu el títol). Com podem  comprovar, ens m ovem  
sem pre dins d 'una consideració eminentment activa de la realitat, tan t la 
im m anent com la transcendent; continuem, com era el cas de la distinció 
dedicada a la vista (i no oblidem que la cogitaoió pot ser considerada la «vista 
espiritual»), amb l'atenció centrada en «go que fan» els objectes del nostre 
coneixement. Llull sembla ací més interessat en el fer que en el ser, més en 
l'estudi de l'acció que en el de l'essénáa de les coses. I és que, com ja hem dit, 
una constant en la seua producció és la identificació de Yagentia amb l'ésser 
(SALA-MOLINS, 1974: 33).

Per altra banda, aquesta distribució en cinc capítols de les sis «dreceres» que 
lim iten la cogitació hum ana está plenam ent justificada, i reflecteix a la 
perfecció el m issatge que Llull ens vol transmetre. Dos capítols dedicats a la
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divin itat, incloent-hi la seua dim ensió hum ana en Jesucrist (en qui 
convergeixen les natures hum ana i divina). És l’objecte més noble deis que 
pot considerar la cogitació, per aixó té dedicat un  capítol m és. Ángels i 
dimonis, i anim als racionáis (=ser hum a) i irracionals com parteixen un  
capítol cada parella: tenim dos termes oposats per capítol. Com que en Déu no 
hi ha cap oposició entre la seua natura divina i la hum ana de Crist, cadascuna 
d'elles és considerada en un  capítol independent; en arribar al m ón de la 
creació, el m ón deis contrasts i deis oposats, el dualisme tom a a cada capítol. 
També el dedicat a les obres de la natura planteja una oposició: les obres de la 
divinitat creadora vs. les obres de la natura creada, de manera que basteix un  
pont d'unió entre el món diví considerat ais capítols anteriors i el m ón de la 
creació, contemplat en els posteriors.

Així dones, com que en Déu no hi ha contrarietats, tenim dos capítols per a 
la seua cogitació; en els cinc objectes restants, un  capítol planteja dues 
possibilitats. La distribució deis temes en els capítols no és en  absolu t 
arbitraria, sinó plenam ent conscient i m editada, molt més que si haguérem  
trobat sis capítols, un  per a cada tema. És una mostra més que l'estructura del 
LC comunica una bona part del seu contingut doctrinal.

Llull atorga una gran importancia a aquesta divisió de les possibilitats de la 
cogitació hum ana en sis objectes; n'és bona prova el fet que la repeteix 
diverses vegades al llarg de les distincions que resten per completar el llibre 
tercer. Heus ací només dues mostres:

Totes quantes obres se fan, Sényer, són fetes per sis coses, les quals sis coses són vós, e 

natura, e los ángels, e los demonis, e los animals inracionals e.ls hómens (153, 20).

Misericordiós Senyor del qual prenem gracia e benedicció! Cinc són le coses on está 

veritat, de les quals cinc coses és, Sényer, la primera vostra esséncia, la segona és 

natura angélica, ter â és lo demoni, quarta és natura, quinta és animal (193, 7).

D'aquésta manera, la llista considerada esdevé el nueli temátic de tot el LC, 
en resumir exhaustivament els objectes possibles del coneixement hum a.

Després deis cinc capítols de presentació deis objectes susceptibles de ser 
cogitats, la distinció XXVIII continua amb un bloc dedicat a la confrontado, 
una vegada més, de parelles de termes contraris; en aquest cas tenim:
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Fe-raó (capítol 154).
Enteniment-paraula (capítol 155).
Acabament-defalliment (capítol 156).
Bo-ávol (capítol 157).
Profitable-damnós (capítol 158).
Paradís-infem (capítol 159).

Són sis capítols que culminen en un dedicat a la m ort (capítol 160), porta 
d 'entrada a la gloria del paradís o a les penes de l'infem , considerades al 
capítol anterior. Un altre bloc de cinc capítols parla sobre les tres poténcies de 
l'ánima racional i llurs relacions, mentre que els dos capítols im m ediatam ent 
posteriors tracten sobre l'oposició base del llibre, sensualitat-intel.lectualitat. 
En conjunt, aquesta part final avanza la distinció següent, on hom  especificará 
amb un  m ajor detall el funcionam ent del m étode epistem ológic lul.liá, 
m étode b asa t p rec isam en t en l'ascensió de les sen su a lita ts  a les 
intel.lectualitats, operada per l'acció de les poténcies de l'ánim a racional. El 
darrer capítol de la distinció, finalment, la clou amb el tema esperable de la 
«termenació» del seny.

1.1. Les sis «dreceres» de la cogitació humana.

Com enta dones el beat a aplicar la seua cogitació a l'esséncia divina, amb la 
intenció sem pre de m ostrar ais altres la forma de fer-ho, el m étode per a 
contemplar. Enlla^ant amb les distincions anteriors, compara una vegada més 
els senys corporals i els espirituals, sois que ara se centrará en els darrers:

Oh vós, Sényer, qui endreqats los errants en via de veritat! Enaixí com cors huma és 

fortificat e endregat per los senys corporals com són endre^ats en lurs disposicions e en 

lurs delits, enaixí, Sényer, ánima racional és magnificada e endre^ada com sos senys 

espirituals són endregats en lur senyor e en lur creador. On, per qo que la mia ánima 

sia ennoblei'da en vertuts, la mia cogitació s'esfor^a aitant com pot de contemplar en 

vós (149, 4).

La cogitació de Llull, tot i reconéixer que és lim itada pels seus pecats, 
s'esfor^ará en aplicar-se a la contem plado de Déu. El capítol estará dones
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dom inat peí to místic, amb l'accent posat en la continua cogitació de l'esseñcia 
divina com aliment de 1'ánima, per dam unt del desig de les coses m undanes, 
principal obstacle per a la contemplado.

La mística lul.liana desemboca, una vegada més, en el cristocentrism e, 
m anifestat al capítol 150. La memoria de la passió tom a al centre de la 
contem plado mística, amb interessants apunts psicológics sobre el mecanisme 
anímic que li és propi, un  mecanisme basat en la relació entre cogitació, 
imaginació i memoria:

Sényer ver Déus qui guardonats justs e pecadors segons lurs obres! Tan deuria ésser 

enamorada la mia ánima de cogitar en vostra humanitat, que per longa 

perseverancia de cogitació deuria ésser vijares a la mia ánima, Sényer, que jo us 

hagués vist ab la vista corporal.

On, beneit siats vós, sényer Déus, car enaixí com memoria remembra a l'home els 

hómens que ha vists, enaixí cogitació inteLlectiva, com ha molt estat en cogitar 

vostra humanitat e la sua figura, en memória li és l'afigurament que ha pres, 

cogitant, de vós (150, 4-5).

El mecanisme descrit és el següent: la cogitació excessiva sobre Jesucrist 
provoca l'aparició d 'una  «figura intel.lectual» en l'ánim a, és a d ir, la 
im aginativa crea una imatge recurrent del Salvador (una figura «cogitada e 
im aginada e afigurada»), constantm ent actualitzada per la mem ória, fins al 
punt que el contemplador ha d'arribar a teñir la sensació d'haver vist Jesucrist 
amb la vista corporal. Es tracta d 'un  métode de contem plado emotiu, on la 
imaginació i la memória tenen el paper principal.68

68L'amor profá, que pot desembocar en malaltia —l'«amor hereos»—, pot manifestar-se amb 

una simptomatologia molt semblant. La famosa definició de l'amor d'Andreu el Capellá descriu 

un procés psicológic gairebé idéntic al que trobem en aquests versicles lul.lians: «Amor est passio 

quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogitatione formae alterius sexus» 

(ANDREAS CAPELLANUS, 1985: 54). L'amor a Jesucrist procedeix també de la visió i de la 

cogitació continuada sobre la seua persona i figura: passem així de l'amor profá al diví. Pero 

l'amor entra pels ulls. És ciar que l'amant místic no pot partir de la visió prévia del seu objecte 

amorós (si més no, la imatge de la creu li pot ajudar); per aixó la sensació d'haver vist a Jesús 

amb la vista física és ací el final i no l'inici del trajéete: la cogitació i la imaginació han de ser 

tan continuades que han d'acostar el contemplador a la impressió d'una certa visió de l'amat. Els 

ulls intel.lectuals són ací la porta d'entrada de l'amor místic. Aquest paper central de la
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Trobem, pero, un avís sobre els perills de l'ús excessiu de la m em oria que 
no va acom panyada de les seues germ anes entenim ent i vo lun ta t; a la 
novel.la Blaquerna Llull, per boca de Natana, fa la següent advertencia: «Si la 
memoria m em bra sovint sens entendre e voler, acostuma la im aginativa a 
imaginar en tal manera per la qual hom esdevenga orat» (LLULL, 1982:103).

Un text del Llibre d'amic e amat ens pot fer llum  sobre la follia mística, 
tenint en compte el que acabem de llegir. Aquesta consisteix exactam ent en 
aixó, una cogitació o membranga excessiva —i exclusiva— en l’am at, com ens 
ho fa veure el versicle 54 del breviari místic inclós al Blaquerna: «Anava 
l'am ich per una giutat com a foll, cantant de son amat, e dem anaren-li les 
gents si avia perdu t son seny. Respós que son amat havia pres son voler e que 
ell li avia donat son entenim ent; per agó era-li rom as tan  solam ent lo 
remembrament, ab qué remembrava son amat» (LLULL, 1995: 82).69

Altres versicles de la mateixa obra incideixen en el mateix punt, rem arcant 
sem pre la im portancia de la memória en l'am or místic: «D em anaren a 
l'amich de qué nexia amor ni de qué vivia ni per qué muría. Respós l'amich 
que amors nexia de rem embrament e vivia de intel.ligéncia e m uría  per 
ublidam ent» (vers. 132; Op. cit.: 110). La memória és la base de l'am or místic 
que desemboca en follia, és la poténcia que el fa existir i el m anté viu. És cert, 
pero, que les altres dues poténcies apareixen també en el procés de l'amor, com 
indica ben gráficam ent el següent versicle, pero no hi tenen res a fer si la 
m em ória no va al davant: «Nuaven-se les am ors de l'am ich e l'am at ab 
membranga, entenim ent, volentat, per go que l'amich e l'am at no.s partissen. 
E la corda en qué les dues amors se nuaven era de pensaments, languim ens, 
suspirs e plors» (vers. 126; ibid.: 108).

Tornant ara al LC, en el capítol que ens ocupa hem vist teoritzat d 'una 
m anera més científica el paper de la memória, molt unida a la im aginado, en 
la contem plado mística. Hom constata una vegada més la importancia cabdal 
de la memória de la passió per tal de despertat l'amor a Déu. El següent

imaginació en la contemplació relaciona el LC amb les Vitae Christi de la tradició franciscana 

(HAUF, 1990: 333).

69Cal advertir que la numeració deis versicles en aquesta recent edició no es correspon 

exactament amb la de les altres.
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versicle del LC té exactament el mateix contingut que els que acabem de llegir 
al Llibre d'amic e amat, tot confirmant l'estreta relació entre m em oria i amor:

Dreturer Senyor, savi en totes saviees! Enaixí com per defalliment d'amor home 

oblida qo que ha amat, enaixí per abundancia de cogitar en la cosa que hom ama, 

creix e multiplica l'amor, car on més cogita e remembra, més ama. E per tal, Sényer, 

que jo sia tot pie d’amor, prec-vos que vós allonguets mes cogítacions e mos 

remembraments en la vostra beneita humanitat (150,13)7®

De la natura divina passem a la de les coses creades. El capítol 151 oposa les 
obres fetes per Déu i les resultants del m ovim ent mecanicista de la natura. 
A qüestes segueixen  un  curs o rdenat, p rev isib le; és u n  m ov im en t 
predeterm inad m ancat de voluntat, a diferencia de les obres divines, que 
dim anen exclusivam ent de la voluntat del creador, la qual esta per dam unt 
del determinisme de la natura. La voluntat de Déu pot dones canviar el curs 
na tu ra l deis esdevenim ents: el resultat és el miracle. Superior al decurs 
natural, el miracle no va ser contemplat pels filósofs, mancats com estaven de 
la revelació de la gracia. Llull advoca per l'estudi i la contem plado de Déu i de 
les seues obres, per dam unt de l'estudi de la natura, manifestament inferior; la 
física l'interessa nom és en tant que explicació d 'uns fets que palesen la bondat 
i l'omnipoténcia del creador.

Ángels i dim onis i animals racionáis i irracionals són les dues parelles 
protagonistes deis dos següents capítols. L'oposició entre sensualitats i 
intel.lectualitats continua essent la base argum entativa: els ángels m iren 
d ’ajudar l'home a pujar de les primeres a les segones; la tasca deis dimonis és 
la inversa. Els animals racionáis (i. e. l'home) posseeixen les dues natures, els 
irracionals només la sensual. Tots dos capítols están farcits d'oposicions duals 
que convergeixen en algún punt amb l'oposició básica esmentada: qui segueix 
la natura sensual va per la segona intenció i guanyará m érit de pena; qui 
segueix la natura intel.lectual va per la primera intenció i guanyará la gloria. 
De nou ens mostra Llull l'estreta imbricació entre psicologia i moral en la seua

70Sembla que es dóna una certa identificació entre el sentit de la cogitació i la virtut anímica de 

la memória —si més no, llurs actes es troben próxims—. L'«apercebiment» o «coneixen^a», el 

següent sentit intel.lectual, será relacionat amb l'enteniment, i la «coratgia» o «fervor» amb 

l'amor o voluntat.
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doctrina: la v irtu t és el resultat de m untar la cogitació de la natura sensual a la 
racional.

Tot home, Sényer, qui puig la sua cogitació de la sensitiva a la imaginativa e de la 

imaginativa a la racional, fa molt mellors obres que aquells qui lur cogitació no 

saben moure de la poténcia sensitiva ni pujar a la poténcia racional.

Car per 5 0  car home puja sa cogitació a la poténcia racional, esdevé hom vertuós en 

totes ses obres, car sa cogitació lunya e detria ses obres de les coses bestials; e com 

home, Sényer, no puja sa cogitació a la poténcia racional, per agó esdevé vicios e 

pecador, per 5 0  car sa cogitació no lunya ne detria ses obres de les obres bestials (153, 

8-9).

1.2. Conceptes oposats.

La cogitació transcorre ara entre altres parelles de conceptes al següent bloc 
de capítols. El prim er de tots, el 154, té el titol "Com hom e cogita en les 
concordances e en  les contrarietats qui són enfre fe e raó", u n  deis tem es 
cabdals de l'apologética lul.liana i deis més polémics. Ja ens hem  ocupat en un 
altre lloc ámpliament de la qüestió (RUBIO, 1994). Per a Llull, la fe vertadera (i. 
e., la católica) no pot entrar mai en contradicció amb el discurs de la raó. H i ha, 
pero, una fe poc consistent, creences cegues poc o gens qüestionades per qui les 
m anté i que no sempre s'adiuen amb la revelació: Llull parla d 'una fe falsa, 
oposada a la fe vertadera. És la fe deis m usulm ans i deis jueus, una fe la 
falsedat de la qual pot ser perfectament demostrada per la raó, amb la qual 
entra en contradicció.

La raó es trobará sempre subordinada a la fe vertadera, pero és lícit, i fins i 
tot desitjable, que puge la seua consideració tan alt com puga i intente 
demostrar el major nombre de fets sobrenaturals, ja que quan més alt s'enlaire 

í més creixerá amb ella la fe, la qual sura sobre la raó com l'oli sobre l'aigua: si el 
nivell de l'aigua puja, automáticament l'oli s'eleva. On ja no arribe la raó (i 
Llull és ben conscient deis seus límits), la fe fará la resta per ella mateixa. En 
resum , la fe vertadera  i la raó s'enforteixen m ú tuam en t sense cap 
contradicció, alhora que, «per la negativa», la raó manifesta la falsedat de la fe 
errónia, bo i refor^ant el seu lligam amb la vera fe:
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Enaixí com vera fe, Sényer, engraneix e ennobleeix la raó que li esta dejús, enaixí raó 

ennobleeix e engraneix la vera fe que li és dessús, en qo que demostra la fe ésser vera; 

e enaixí com raó ennobleeix la fe qui és vera com demostra veritat d'ella, enaixí 

l'ennobleeix com demostra la fe qui és falsa ésser falsa, car revelar falsetat és 

demostrament de veritat (154, 24).

Un altre aspecte interessant en l’argumentació present en  aquest capítol: 
Llull comenqa ja a fer un  ús demostratiu de les dignitats divines, encara que 
tímid. En la següent distinció trobarem ja una «art» de coneixement basada en 
les dignitats de Déu; ací, de moment, en proposa dues com a criteri per a 
conéixer quina fe és vertadera i quina és falsa: bonea i acabament (o perfecció). 
Tota fe que no contradiga la bonea ni l'acabament divins és certa; aquella que 
no concorde amb els atributs divins és una mera creenqa sense fonament:

Jassia qo, Sényer, que raó no pusca pujar ni atényer en tan exceLlents altees com fe 

ateny e basta per creenqa, per tot aqó no román que raó no atenya e no bast a entendre 

si la fe és vera o falsa; car en la vostra bonea e segons la disposidó e l’ordonadó de 

la vostra obra, demostra raó qual fe és vera ni qual creenqa és falsa (154, 20).

Com home, Sényer pusca haver vera fe o falsa, qui vol conéixer qual fe és vera ni 

qual és falsa, preña senyal en lo vostre acabament; car vera fe tota hora és 

significant lo vostre acabament, e falsa fe tota hora dóna significat que en vós haja 

defalliment. Qn, com en vós no haja nuil defalliment, per aqó en lo vostre acabament 

és significat qual home és en vera fe ni qual és en fe contraria a veritat (154, 23).

El capítol 155, "Com home cogita en les concordances e en les contrarietats 
qui són enfre enteniment e paraula", reprén la considerado d 'una filosofía del 
llenguatge, esbossada ja al capítol 125, "Com hom  ou veus e paraules". 
L'enteniment és superior a la paraula, ja que aquesta és «dicció sentida», és a 
dir, entra en el terreny de les sensualitats, m entre que l'entenim ent és una 
realitat intel.lectual. La paraula ha de concordar amb l'enteniment, i ha d 'estar 
subordinada ais seus dictats:

Com paraula, Sényer, sia creada en home per revelar e per significar enteniment, 

per aqó és paraula serva e sotsmesa a enteniment. On, com paraula no significa 

l'enteniment, adoncs paraula erra e fa contra son major, per la qual errada se torba 

enteniment com no.s serveix de paraula a ell sotsmesa (155, 3).

159



Llull distingeix dos significats en la paraula: el literal i Tespiritual. 
Consegüentment, aquesta dicotomia afecta l'exégesi bíblica; en  un  altre p u n t 
de connexió amb el pensament de sant Agustí, Llull es mostra partidari de la 
prim ada de les interpretacions simbóliques de la Sagrada Escriptura front a les 
literals:71

Ah Salvador e Redemptor, amador de tots béns! En la sacra Escriptura és, Sényer, 

tant home errat e desviat de veritat, per go car no ha coneixenga de la descordanga 

qui és enfre enteniment e paraula; car per la ignoránda que n'han, no volen seguir les 

exposidons intel.lectuals qui davallen d'enteniment, e segueixen les exposicions 

sensuals qui davallen de paraula (155, 25).

La causa d ’aquest desviam ent de la veritat provocat per la in terpretado  
literal es troba, com rem arca l'autor, en la contrarietat entre entenim ent i 
paraula. En un  altre lloc, en parlar de la m illor m anera de convencer 
1'adversan en les disputes doctrináis (capítol 216), posa dos exemples ben clars 
del que vol d ir aquesta contrarie ta t, el coneixem ent de la qual és 
imprescindible per tal de no caure en Terror:

Donant, Sényer, demostrado a son enversari de la contrarietat qui és entre paraula e 

enteniment, agua hom e assubtila hom a son enversari son enteniment; car dient la 

paraula que l'home és mort o que la paret vol caer, la paraula diu que Tánima de 

l'home mor en go que home mort diu, lo qual home no mor sinó en quant lo cors; e la 

paraula diu que la paret ha voler, la qual paret priva de voler; on, per go car la 

paraula diu una cosa e l'enteniment n'entén altra, per agó és a home gran 

enluminament com entén lo desvariament deis significats que la paraula significa e 

de cells que l'enteniment entén (216,12).

Acabament-defalliment i bé-mal són els temes deis dos següents capítols. 
En tots dos, com ja és habitual en tractar aqüestes oposicions, predom ina la 
presentació del m étode dem ostratiu  del coneixement per la negativa: la 
imperfecció (sinónim de «defalliment») hum ana m anifesta per contrast la 
perfecció (sinónim d'«acabament») divina, i el mal existent en aquest món 
(fruit del pecat huma) mostra també Texisténcia d 'un  bé que li és contrari, una 
bondat intrínseca al món en tant que creació divina.

71Qüestió sobre la qual, per altra banda, tomará al final del LC, al capítol 352.
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Un capítol dedicat a les coses que són moralment profitoses o perjudicials 
de ser cogitades prepara el terreny per a considerar el resultat final d 'unes i 
d 'a ltres cogitacions: la glória del paradís o les penes infernáis. L 'ánim a 
hum ana oscil.la entre l'amor i el temor, entre la suavitat de la m isericordia i 
l'estricta justicia divina. Les descripcions de les penes infernáis presents en 
aquest capítol, el 159, superen en forga i en extensió les dedicades a les glories 
del paradís. Llull sembla més interessat en manifestar el cástig que espera els 
pecadors que en m ostrar el prem i per la virtut; potser una de les raons siga la 
seua obsessió, present a tot el LC, peí seu recent passat pecaminós, peí qual 
encara no ha fet suficient penitencia.

La m ort, lógicament, és el darrer objecte posat a considerado de la cogitado 
de Llull en aquest bloc de capítols, una m ort contem plada des de dues 
perspectives: la m ort del eos i la mort de l'ánima. Hem de teñir en compte el 
que el p rop i autor ens ha d it fa no res a propósit de les contrarietats entre 
l'entenim ent i la paraula i la necessitat d 'aprofundir en el sentit deis mots 
més enllá de la seua literalitat, per tal de no caure en una contradicció; si 
l'ánim a és im m ortal, com és que Llull parla de la seua mort? Cal entendre 
l'exacte significat de «mort de l'ánima»: es refereix a l'allunyam ent de les tres 
potencies de la racional del seu objecte natural, Déu.

Oh Déus de glória, del qual esperam obres de misericordia e de pietat! Com cogit en 

la mort dues morts caen en ma cogitado, les quals són mort corporal e mort d’ánima. 

On, enaixí com mort corporal és departiment del cors e de l'ánima, enaixí és mort 

d'ánima com se parteix d'amar e de remembrar e de loar son senyor e son creador e son 

acabament; car enaixí com ánima és compliment a cors humá, enaixí, Senyer, sóts vós 

compliment e acabament d'ánima radonal (160,1).

2.3. Eines psicológiques per a la recerca.

1.3.1. Les tres virtuts de l'ánima.

M emoria, entenim ent i voluntat són els objectes del nou bloc de capítols 
en  aquesta distinció. Llull avanza així un deis nuclis fonam entals de la 
distinció següent, on les tres «virtuts» de la racional com entaran  a ser
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considerades dintre d 'un m étode global de coneixement; serán la pe^a clau que 
operará l'ascensió de les sensualitats a les intel.lectualitats, el p o n t que 
connecta totes dues realitats i és capas d 'extreure de les dades sensibles 
informació relativa al m ón de la transcendencia.

Ací, pero, la consideració de las tres potencies no és encara tan  «científica» 
com ho será a la distinció XXIX; es barreja amb un  to intimista i autobiográfic, 
on predom ina la confessió. Així, l'«art de la memoria» de Llull será més aviat 
una «art de contemplació», ja que la membranga de Déu és la m áxim a 
aplicació desitjable de la potencia memorativa, i a la qual ha de dedicar totes 
les seues forces. Igual passa amb l'enteniment i la voluntat.

Els capítols 161, 162 i 163 fan aquesta presentació de les tres potencies (un 
capítol per potencia); els dos capítols següents continúen amb el tractam ent de 
la qüestió, pero avangant un  pas més envers la seua cientifitzadó, preludiant 
firis i tot aspectes básics de l'Art. El 164 té el llarg títol "Com home és cogitant 
que en l'án im a racional m em oria no és en ten im ent ni vo len ta t, n i 
en tenim ent no és m em oria n i volentat, ni volentat no és m em oria ni 
enteniment", en el qual ja percebem un indici de la combinatoria de les tres 
poténciés. L 'Art, pero, es basa —en la seua etapa quatem ária— en la 
com b inado  deis actes, positius o negatius, de les potencies. A questa 
com binado deis actes de memoria, enteniment i voluntat dóna lloc a la figura 
S de l'Art, figura l'origen de la qual ja podem entreveure en aquest capítol.

L 'argum ent desenvolupat per Llull parteix de l'actuació de les tres 
potencies sobre el m aterial psíquic aportat per les sensualitats i p e r les 
intel.lectualitats. El el cas de les primeres (versicles quatre a nou), cada 
potencia actúa d 'una manera diferent sobre les dades provinents deis sentits 
corporals; la conclusió és que les potencies són distintes les unes de les altres. 
En considerar les intel.lectualitats (versicles deu a dotze), pero, com que són 
més sim ples que les sensualitats, l'actuació de les tres potencies és més 
unitária, no hi ha tanta diferéncia entre elles, cosa que demostra que són una 
sola substancia.

Tres potencies diferents que formen una sola substancia. L 'analogia 
trinitária és ben evident, i Llull l'explicita al final del capítol, com a colofó de 
tot el que ha dit. La darrera frase del capítol capgira per complet la finalitat del 
seu contingut, adregant-lo cap a la prim era intenció: el que era un  text
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psicológic de caire científic esdevé un  text metafísic mercés a la conversió 
operada per la frase final, «on beneit siats vós, qui tan  unides havets les 
vertuts de l'ánima, per tal que en lur unitat sia significada la unitat de les tres 
persones divines». A questa és la raó p rim ord ial de l'es truc tu ra  i del 
funcionam ent de l'ánima racional: donar significado de la trin itat divina, ja 
que ha estat creada a imatge i semblanza del seu creador.

El següent capítol, el 165, planteja l'altra cara, i se centra en la unió de les 
tres virtuts de l'ánima en una sola substáncia: "Com hom cogita en la m anera 
segons la qual les tres vertu ts de l'ánima s'uneixen e són una substáncia 
simple". Tot el capítol gira entom  de l'oposició entre eos i ánima: el eos és un 
compost deis quatre elements, mentre que l'ánima és una substánda  sim ple 
form ada per memoria, entenim ent i voluntat. Aqó redunda en la dem ostrado 
de la seua immortalitat: així com el eos es corromp per la contrarietat entre els 
quatre elem ents que el componen, l'ánima és incorruptible ja que és una 
substáncia  sim ple, sense cap contrarietat en tre  les tres v irtu ts  que 
constitueixen una sola esséncia.

1.3.2. Relacions entre sensualitats i intel.lectualitats.

Els capítols 166 i 167 completen els anteriors en considerar les relacions 
entre sensualitats i intel.lectualitats dins del procés cognoscitiu du t a term e per 
les potencies de l'ánim a racional. Finalitza així la distinció de la m ateixa 
m anera que com entará la següent, sense solució de continuitat. Si el capítol 
166 té el títol "Com hom  cogita en qual manera les coses sensuals em barguen 
les coses intel.lectuals", el prim er capítol de la distinció im m ediatam ent 
posterior, el 169, planteja l'altra cara de la moneda, "Com hom apercep ab les 
coses sensuals quals coses són les coses entel.lectuals". És a dir: prim er 
considerarem les contrarietats entre totes dues realitats, per a després centrar
nos en les concordances; en el primer cas, les sensualitats impedeixen arribar 
al coneixement de les intel.lectualitats; en el segon, són una ajuda inestimable.

Aquesta qüestió, l'oposició entre sensualitat i intel.lectualitat, és la base del 
llibre tercer, i d 'alguna manera ha estat present a tots els capítols anteriors. A 
partir d'ací, l'autor del LC com enta a teoritzar sobre la relació entre totes dues 
esferes, a explicitar-la més, per tal de bastir un m étode epistemológic. Les
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formules que ací trobem ens són ja conegudes: la causa per qué les sensualitats 
em barguen les intel.lectualitats es troba en el pecat, i en la corrupció que se'n 
segueix. La solució: m ortificar la natura  sensual, per tal d ’a lliberar la 
intel.lectual de l'esclavitud a la qual aquella l'ha sotmesa. Aquesta esclavitud 
té una conseqüéncia im portant: la ignorancia i el capgiram ent de l'o rdre  
corréete d'actuació moral, ja que l'home perd la capacitat de discernir el lloc 
exacte del bé i del mal.

Ah liberal Senyor sens tota culpa e sens tot defaliiment! Tan és gran mal e gran 

perill, Sényer, lo torbament que les sensualitats fan a les inteLlectuítats, que com 

hom cuida entendre hom innora, e com hom cuida creure veritat hom la descreu e creu 

falsetat, e com hom cuida amar hom desama, e com hom cuida fer bé hom fa mal 

(166, 25).

Contra aquesta ignorancia, Llull basteix un  m étode de coneixement, un 
m étode epistemológic que és també un  métode étic: la lliure actuario de la 
in te l.lec tu a lita t hum ana, sense el llast de la sensua lita t, h a  d 'a n a r  
acom panyada de la recuperació del discerniment, i en conseqüéncia d 'una 
m oral recta. Sentim en Llull uns certs ressons socrátics, en la seua constant 
connexió entre epistemología i moral: si l'home coneix qué és el bé i on es 
troba, el seguirá. El pecat és una qüestió d'ignoráncia, i els infidels ho són 
perqué encara ningú no els ha ensenyat a usar correctament de la seua raó. 
Aixó pretendrá ser l'Art: un  métode per tal de m ostrar el camí cap a la veritat 
i, en conseqüéncia, cap a la v irtu t, m étode on tindrá  cabuda tan t la 
consideració de la na tu ra  divina (figura A) com la constitució psíquica 
hum ana (figura S) i la m oral (figura V), amb un  exhaustiu estudi de  les 
relacions establertes entre tots els elements que entren en joc (figura T) per tal 
d 'arribar al coneixement de la veritat (figura Y) i al rebuig de la falsedat (figura 
Z), que fins ara dominava l'home sense ell saber-ho.

El 167, "Com home cogita en la vertut e en la noblea que les entel.lectuitats 
han sobre les sensualitats", completa el capítol anterior, i presenta semblants 
argum ents pero des d 'una altra perspectiva: allí eren els obstacles que les 
sensualitats alcen davant les intel.lectualitats; ací és qüestió de la superioritat 
que les segones tenen sobre les primeres. Hom pot dir que es tracta de dos 
capítols simétrics: si les sensualitats em barguen les intel.lectualitats, les 
intel.lectualitats són superiors a les sensualitats.
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Un exemple ben ciar de la relació especular m antenida pels capítols 166 i 
167 es troba en la comparació del quart versicle de tots dos, de m anera que ens 
adonem que el del capítol 167 és una mena de reflex de Tanterion

Creador Senyor de totes creatures, ordenador de tots ordenaments! Les sensualitats, 

Sényer, aitant com contenen lo temps present en lo qual són sentides, aitant són 

embargants les coses que són en lo temps passat o en Tesdevenidor, car ja dementre 

que les sensualitats sien sentides e enteses e volgudes, no poran les coses passades ni 

esdevenidores ésser cogitades ni volgudes ni enteses (166,4).

Oh Senyor licenciable, amable, honrable! Com les sensualitats, Sényer, sien tan 

frévols e en tan pobre poder que no pusquen usar sinó en present, e les inteLlectuítats 

sien tan nobles que són tractables e usables en les coses passades e en les presents e en 

les esdevenidores, per agó, Sényer, se demostra que los térmens de les inteLlectuítats 

són molt majors e mellors que los térmens de les sensualitats (167,4).

Des del pun t de vista de la sensualitat, aquesta només s'ocupa del present, 
de manera que bloqueja la intél.lectualitat, que s'ocupa també del passat i del 
fu tu r (166, 4); des del pun t de vista de la intél.lectualitat, com que els seus 
lím its són m olt més am pies en abastar els tres tem ps (m entre que la 
sensualitat només considera el present), és superior a les sensualitats (167, 4). 
A ltres argum ents serán desgranats al llarg del capítol, com ara que les 
sensualitats nom és poden  tractar sobre els ind iv idus, m entre que les 
intel.lectualitats tracten a m és sobre els generes i les especies, o una 
comparació entre els sentits físics i els interiors, on Llull conclou que els 
segons aporten moltes més dades que els primers.

1.4. Conclusió.

El capítol 168, "Com hom e cogita en les term enacions dins les quals és 
term enada la cogitado humana", clou finalment la distinció. Ja hem comentat 
suara com aquesta conclusió és semblant a l'inici i, d 'alguna manera, justifica 
els cinc primers capítols de la distinció en plantejar com a límits de la cogitació 
hum ana les sis coses al voltant de les quals giraran tem áticam ent aquells
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capítols i, per extensió, tot el LC: Déu, la natura, els ángels, els dim onis, 
l'home i els anim als.72

2. DISTINCIÓ XXIX: L'APERCEBIMENT O CONEIXEN£A.

2.1. Introducció.

2.1.1. Métode: de les sensualitats a les intel.lectualitats.

I canviem de distinció i de seny espiritual. Passem a la distinció XXIX, "Qui 
tracta en qual m anera home ha apercebiment d 'haver coneixen^a d'aquelles 
coses que vol entendre e conéixer", una de les més denses i complicades de tot 
el LC. El títol ja ens indica que ens endinsem una mica m és en el terreny 
epistemológic: ara es tracta de conéixer. Els darrers capítols de la distinció 
anterior, ho acabem de veure, ja anunciaven aquesta nova perspectiva: la de la 
recerca d 'un  m étode de coneixement basat en l'ascensió de les sensualitats a 
les intel.lectualitats. Així s'obri la nova distinció, amb un  capítol, el 169, de 
títol ben significatiu: "Com hom apercep ab les coses sensuals quals coses són 
les coses entel.lectuals". De nou el mecanisme de les semblances i de les 
significacions dom ina l'argumentació lul.liana: la natura és presentada com 
un llibre o, millor encara, com un mirall que reflecteix la divinitat i actúa com 
a escala per ascendir a les realitats superiors.

Déus gloriós acabat en vertuts! A vós, Sényer, sia gloria e honor per tots temps, car 

enaixí com lo mirall representa e demostra la figura o figures estants en la sua 

preséncia, enaixí les coses sensuals són escala e demostració per les quals puja hom a 

haver coneixen^a de les coses intel.lectuals (169, l).7^

72A1 versicle primer d'aquest capítol trobem una analogia entre les sis coses que limiten la 

cogitació de l'home (equivalent a la vista espiritual), i les sis dreceres que limiten la seua vista 

sensual. Aquesta referéncia a les sis dreceres també será emprada en tractar deis límits de 

l'apercebiment.

73C/. el capítol 174, on el mirall és el centre d'una série d'«efectes óptics» metafórics que 

plantegen aquesta ascensió epistemológica.
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Els cinc sentits corporals representen l'inici del procés: del m aterial 
sensible que aporten, derivem  un  apercebiment intel.lectual. El mecanisme 
peí qual passem  de les dades sensibles al coneixement intel.lectual és descrit 
per Llull de la següent manera:

Com los senys corporals, Sényer, qui són coses sensuals usen de lur ofíd, adoncs per 

l'usament que hom fa d'ells en les coses sensuals, se muda hom a entendre e a conéixer 

en les coses intel.lectuals; car per los senys corporals remembra hom go que no 

membrava, e per ells entén hom go que no entenia, e per ells vol hom go que d’abans no 

volia. On, com la memoria e renteniment e la volentat tracten d'altres coses que no 

són aquelles sensualitats per les quals han reebut moviment a cogitar, e a entendre, e 

a haver consciéncia, e a haver subtilea e a haver coratgia, adoncs esta ránima de 

l'home tractant intel.lectualment en los senys entel.lectuals membrant e entenent e 

volent (169, 9).

Paga la pena detenir-se una mica en aquest versicle, ja que h i trobem  
aspectes forga interessants per a l'estudi sobre l'origen del m étode lul.liá. Els 
senys corporals recullen les dades sensibles de la realita t, les quals 
constitueixen la base del procés cognoscitiu; acte seguit, les tres v irtu ts de 
Tánima racional, m em oria entenim ent i voluntat, són activades mitjangant 
aquesta aportació de la sensitiva («per los senys corporals remembra hom  go 
que no m embrava, e per ells entén hom go que no entenia, e per ells vol hom 
go que d'abans no volia»), i passen a tractar de les intel.lectualitats a través deis 
cinc senys espirituals («a cogitar, e a entendre, e a haver consciéncia, e a haver 
subtilea e a haver coratgia»).

Així dones, les tres poténcies de Tánima racional són el mitjá a través del 
qual les sensualitats engeguen l'apercebiment intel.lectual, segons el següent 
esquema:

senys corporals » >  memoria, enteniment, voluntat » >  senys espirituals.

La idea apareix confirmada uns versicles més avall: «Per go com les coses 
sensuals són ulls per los quals hom  apercep e veu les coses intel.lectuals 
m em brant e entenent e volent...» (169, 12). El passatge ens il.lumina també 
sobre la importáncia de la figura S o de l'ánima racional a les arts de l'etapa 
quaternária, basades en l'analogia elemental. En efecte: l'analogia opera
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precisam ent un  pas entre les sensualitats i les intel.lectualitats, amb el 
mitjancer de les tres potencies. A través de les «especies» de S hom  arriba al 
coneixement de les realitats espirituals, tot partin t de les dades m aterials 
aportades pels senys físics. La «figura elemental» compleix en l*Art la missió 
de fornir l'element sensual al procés; la figura S equival a l'ánim a racional, i 
la resta de figures (virtuts i vicis, figura de filosofía, de teo log ía ,...) aporta la 
serie de conceptes intel.lectuals comprensibles a través del pas operat per 
l'analogia elem ental.74

Les dades sensibles són dones presentades com la m ateria prim a del 
coneixement. Una curiosa conseqüéncia d 'aquest fet queda palesada en el 
següent versicle:

Sanctificat Senyor, sobre totes forces abundós de vertuts! La raó ni l'ocasió per qué 

los hómens qui están en les ciutats e en los loes poblats han més d’apercebiment e de 

coneixenga en les coses entel.lectuals que los hómens qui són habitants en los loes 

agrests ni en los loes qui són fora les ciutats, esdevé per qo, Sényer, car en les ciutats e 

en les viles e en los loes on és multitud de gents, pus diverses e més són les sensualitats 

que no són en los altres loes, e on més són les sensualitats més són significades per elles 

les inteLlectuítats (169, 13).

L'abundáncia d 'estím uls sensorials ajuda a desenvolupar l'apercebiment, 
ja que en són la base. Per aixó en les ciutats els hom es tenen  més 
«coneixement». És una curiosa explicació científica que afecta un  tópic literari 
com és el de l'oposició urbanitas vs. rusticitas: la superioritat de la urbanitat ve 
donada  prec isam ent per l'abundáncia de «sensualitats» a les c iu tats 
medievals. Llull se'ns m ostra com un autor plenam ent urbá: excepte en les 
descripc ions de loci amoeni especialm ent p rep a ra ts  p e r a la v ida 
contemplativa erm itana i per ais diálegs místics entre l'Amic i l'Am at o entre 
el m estre i el deixeble, les seues novel.les descriuen paisatges urbans, amb 
carrers i places plenes de gent, hospitals, esglésies i pobres pul.lulant peí tra^at 
de la vila, palaus de nobles i rics burgesos, m enestrals i clergues, ... En

74E1 pas de les arts quatemáries a l'etapa ternaria suposa un canvi de fonamentació en el métode 

lul.liá, que passa de l'analogia ascendent al desenvolupament deis correlatius, els quals 

relacionen intrínsecament (i ara de manera descendent) la divinitat amb la creado. És dones 

esperable que aquest canvi súpose la desaparició tant de la figura elemental com de la figura S, 

mentre que la figura A cobra un relleu major (RUIZ-SIMON, 1986).
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definitiva, el paisatge predom inant ais propis capítols iniciáis d 'aquest tercer 
llibre del LC, i que en el Blaquerna  arribará a ser descrit am b precisió  
m agistral.75

La sensualitat aporta dones la matéria prima del coneixement; pero només 
aixó: la matéria prim a, alió que engega el mecanisme, el prim er graó. Després 
en v indran  d 'altres, ja sense el concurs de les sensualitats; encara més: és 
obligatori prescindir-ne si hom vol pujar més am unt en el coneixement de les 
realitats intel.lectuals. L'analogia proporciona tan sois una ajuda, i erraría qui 
p e n sa ra  que h i ha u n a  com un ita t essencial en tre  se n su a lita ts  i 
intel.lectualitats, realitats de natura ben diferent:

Com hom ha apercebut per la cosa sensual la cosa intel.lectual, adoncs cové, Sényer, 

que hom entena la cosa intel.lectual segons natura entel.lectual; car si hóm entenia 

la natura entel.lectual ésser semblant a natura sensual, destruir-s'hia 

l'apercebiment que hom ha de les coses sensuals a les coses intel.lectuals, car enaixí 

com les sensualitats endrecen hom a apercebre les inteLlectuítats, enaixí les 

sensualitats torbarien hom si hom entenia les inteLlectuítats ésser d'aquella 

mateixa natura de la qual són les sensualitats (169,18).

L'ascensió cap al coneixement té dones diverses etapes, diversos graons. 
Les sensualitats basteixen només el primer. El símil de l'escala, una altra de les 
figures estimades per Llull, fa acte d'aparició en aquest capítol, resum int de 
manera magistral la concepció lul.liana del coneixement:

Oh vós, sényer Déus, qui sóts amor e plaer de mon cor e qui féts estar los meus ulls en 

lágremes e en plors! L'apercebiment e la coneixenga de l’home comenta a pujar de les 

coses sensuals a les coses intel.lectuals, e com és en les entel.lectuals qui són conegudes 

per les sensuals puja a altre escaló e coneix e apercep entel.lectui'tats per les 

entel.lectuitats primeres, e puixes com és en lo terg escaló pot pujar el quart escaló 

per fe, sobre.l qual escaló coneixenga d'home no pot abastar ni atényer, car raó no pot 

tant pujar com fe; e a gó és per go car raó e enteniment és en natura d'home e fe és sobre 

natura d'home (169,19).

75Una interessant i vivida descripció de la ciutat medieval es pot trobar a ROSSIAUD, J. 

(1987).



Materialitzem visualment l'escala a qué fa esment Llull:76

I
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coses
intel.lectuals

coses I
intel.lectuals I

I 
I

Quatre graons, tres que entren en l'esfera de la raó i el darrer i superior en 
l'ámbit de la fe (una vegada més, i no ens cansarem de repetir-ho, queda ben 
palés que en Llull la fe está per dam unt de la raó). L'ascensió a través deis 
graons suposa el coneixement. La pujada del prim er al segon grao és l'objecte 
d'aquest capítol 169. La pujada del segon al tercer grao és considerada al capítol 
següent, el 170, anunciat ja en aquest versicle. Del tercer al quart grao ens 
eixim ja del domini de la raó, d'alló enunciable en termes lógics i compartibles 
per tots. Pero Llull vol convéncer de la necessitat d 'operar aquest darrer salt, 
de la necessitat peremptória de no restar absurdam ent en el tercer grao m irant 
cap amunt. En el diáleg amb els infidels, Llull els acompanya fins al límit de la 
raó; a partir d'ací, els convida a atrevir-se a seguir-lo més am unt, cap al 
domini de la fe, per tal de no aturar-se a les portes del misteri.

76Aquesta escala ascendent, que será ja present a tot el que resta del LC, esdevindrá un cercle cap 

al final de l'obra, en operar l'enteniment tant un ascens com un descens pels seus graons, ja que si 

les sensualitats donen demostració de les intel.lectualitats, també aqüestes darreres poden 

conduir al coneixement de les primeres: «ordonació és a hom ocasió e demostració e endreqament 

com per ella sápia conéixer per una sensualitat autra sensualitat, e per una sensualitat una 

entel.lectüitat, e per una entel.lectuitat autra entel.lectuitat, e per una entel.lectuitat una 

sensualitat» (291, 19). El subratllat és nostre, i assenyala el sentit circular que pren l'escala en 

aquest punt final del LC, un cop desenvolupats els arguments ad intra basats en les dignitats 

divines, mitjan^ant les semblances de les quals podem descendre cap al coneixement de la 

realitat sensual. També en aquest sentit, el LC avanza el que será el tránsit de les arts 

quatemáries a les temáries. La mateixa direcció circular ascendent-descendent apareixerá de 

nou a 327,2.

coses
sensuals RAÓ
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Aquesta ascensió des del sensible al diví, passant per l’intelligible, s'opera 
m itjan^ant la doctrina lul.liana deis «punts transcendents», la qual, com 
podem  comprovar, ja es troba enunciada al LC. Consisteix aquesta en  el fet que 
tota facultat cognoscitiva superior transcendeix alió conegut per la inferior, de 
m anera que, per tal d 'u ltrapassar l'objecte del coneixem ent de la na tu ra  
sensitiva, i passar a altres objectes intel.ligibles més elevats, cal operar un  
transcens que eleve el coneixement cap a l'esfera de la inteldectualitat. El 
darrer transcens s’opera quan l'inteLlecte anhela superar-se i, amb ajuda de la 
gracia, puja per tal d 'abastar algún coneixem ent sobre l'esséncia d ivina 
(transcens que equival a l'ascensió del darrer grao en l’escala).77

La doctrina  deis pun ts transcendents assegura dones l'ascens del 
coneixem ent hum a des deis particu lars ais un iversals, grao  a grao, 
«assubtilant» m és en cada pas l'inteLlecte fins arribar a capir les realitats 
suprem es am b l'ajuda de la fe, la qual aporta  la gracia que il.lum ina 
l'inteLlecte que ha estat capas de fer lesforg d'extendre's dins deis límits que li 
están assignats. Llull es m ou dins la línia anselmiana: una prem issa de fe és 
necessária per tal d 'iniciar l'ascens cap a l'entenim ent deis m isteris divins 
(nisi credideritis non intelligetis); pero cal també que ens esforcem a entendre 
el que creiem, de m anera que si aconseguim dur l'inteLlecte cap al seu límit la 
fe vindrá de nou en auxili per tal de culminar el procés que ella mateixa ha 
engegat.78

Aquesta escala ens acompanyará a partir d'ara en l'argumentació lul.liana. 
La intenció de l'autor, amb tota la descripció deis senys sensuals operada en les 
cinc p rim eres d istincions, era arribar-hi. Les dem ostracions lu l.lianes 
ocuparan ara un  o altre grao de l'escala ascendent: per les sensualitats hom pot 
dem ostrar les intel.lectualitats, o po t hom  m oure's exclusivam ent en el 
terreny deis intel.ligibles per a bastir els arguments, uns argum ents que serán

77Sobre la doctrina deis «punts transcendents» veg. CARRERAS (1939: 545 i ss.); PLATZECK 

(1962 I: 270-271; 1953-54 a: 24); COLOMER (1975: 59-62).

78Un cop més, el breviari del Llibre d'amic e amat compendia en «píndoles» concentrades 

aspectes doctrináis extensament desenvolupats al LC. En aquest cas, el següent versicle resumeix 

comprensivament el que hem exposat: «Tant amava l'amich son amat, que de tot «jo que li dehia 

lo crehia. E tant lo desirava entendre, que de tot qo que n'ohia dir volia entendre per rahons 

necessáries. E per a^ó, l'amor de l'amich estava enfre creen^a e intel.ligéncia» (vers. 191, 

LLULL, 1995:131).
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més subtils. Tot seguit encetará Llull aquest darrer métode amb la consideració 
de les «virtuts» divines com a eines dem ostratives que ens acosten al 
coneixement de l’esséncia de Déu.

El capítol 170 avanza en aquesta direcció. A nunciat en  l'an terio r, 
desenvolupa l'ascens del segon al tercer grao de l'escala: "Com rentenim ent 
hum a apercep e entén per unes entel.lectuitats altres enteLlectuitats". Les 
dades sensibles ens han ajudat a arribar fins aquest punt; ara, cal prescindir-ne. 
El m étode epistemológic basat en aquest concurs de les intel.lectualitats lliures 
de les sensualita ts és m és subtil, requereix m és atenció p e r p a rt del 
contem plador. L’argum entació anirá dones per altres vies, cosa que afectará 
l'estructura deis capítols, com tindrem  ocasió de comprovar tot seguit.

L 'ascens d 'unes intel.lectualitats a altres intel.lectualitats és em prat al 
capítol 170 per bastir una demostració de la trinitat. L 'argument és el següent: 
partirem  de la natura de l'ánima hum ana, una realitat intel.ligible que tenim  
a l'abast de l'entenim ent. Llull hi troba tres «significáis», en l'ánima: granea 
(és major en v irtu t que el eos), vida (les tres poténcies de la racional m ostren 
que té vida) i durabletat (la concordancia i conveniéncia que es dóna en la seua 
substáncia la fa incorruptible). Llull dedica una tríada a cada un  deis significáis 
de l'ánima: la 170,4-6 a granea, la 170, 7-9 a vida, i la 170,10-12 a durabletat.

L 'entenim ent avanza un  pas més, i puja d'aquesta intél.lectualitat a altra 
superior, to t percebent que els tres significáis de l'ánim a consideráis 
signifiquen tres propietats de l'ánima, les quals form en part d 'una mateixa 
substáncia espiritual:

Humil Senyor lo qual és pie de dougor e de pietat! Com nós hajam apercebut que en 

ánima d'home ha tres significats, la un de granea, l'altre de vida, l'altre de 

durabletat, per aqüestes tres significacions, Sényer, apercebem que en ánima d’home 

ha tres proprietats significades per los tres significats, les quals tres proprietats 

donen un significat a ésser totes tres un ésser intel.lectual, go és una substáncia 

esperitual (170, 13).

Segons aquesta intél.lectualitat, pot encara l'entenim ent pujar un últim  
grao i percebre una altra de més subtil: la substáncia divina, on, a l'igual que 
en l'ánim a, trobem una substáncia amb tres persones i tres persones en una 
sola substáncia. L 'ánima ha de transcendir-se ella mateixa per tal de pujar
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Túltim grao, i passar de la consideració de la seua propia essénda a la de 
l'esséncia divina. D 'aquesta m anera, amb un m étode ascendent i p assan t 
d 'u n es in te l.lectualita ts m és sim ples a altres m és elevades, L lull ha  
desem bocat en la trinitat. Heus ací el colofó de ¡'argum entado, argum entado 
que, com podem  com provar, va afeixugant-se segons ens acostem  a la 
definido exacta del m étode epistemológic, incidint en una major llargária deis 
versicles:

Com l’enteniment, Sényer, de l'home és tan alt pujat que ha apercebut 

entel.lectualment que tres coses són en 1'ánima e puixes per estes tres que ha 

apercebudes l'enteniment apercep que totes tres són una substáncia simple; e com és 

pujada la coneixenga de l'home tan a amunt que apercep que les tres coses són una 

substancia, puixes puja altre escaló e apercep que totes tres les coses qui són una 

substancia són eguals en vertut e en natura e en bonea; e com l'ánima ha apercebut de 

si mateixa tro al sobirá escaló que pot apercebre de si mateixa, puixes ella puja al 

pus alt de si mateixa; e enaixí com home apercep la sua ánima ésser en tres coses e les 

tres coses són una substáncia e totes les tres coses han egual vertut e egual bonea, 

enaixí l'ánima contemplant en la vostra substáncia divina apercep en la natura de si 

mateixa que la vostra natura divina és en una substáncia tres persones e en tres 

persones una substáncia, en la qual substáncia són les tres persones eguals en vertuts e 

en bonea e en glória (170,15).

Llull encara va més lluny i completa l'argument trobant en la relació entre 
les poténcies de l'ánima demostració de la generació i la processió trinitáries:

Com l'enteniment humá, Sényer, ha entesa en vostra substáncia trinitat de persones 

e unitat en substáncia, adoncs pot apercebre en la vostra substáncia generació e 

processió per los significats qui són en ánima humana; car enaixí com la proprietat 

per la qual ánima d'home és membrant, engenra la proprietat per la qual home és 

entenent, e enaixí com la proprietat per la qual ánima d’home és membrant e la 

proprietat per la qual home és entenent, donen eixement a la volentat, enaixí e molt 

milis encara sens tota comparació, és la persona del Fill generada del Pare e la 

persona del sant Esperit és ixent del Pare e del Fill; mas car paraula no pot a tant 

bastar com enteniment, per aqó defall paraula, qui és cosa sensual e no pot tan bé 

significar ni pronunciar com enteniment, qui és cosa intel.lectual, pot apercebre ni 

entendre (170,18).
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El final del capítol 164 ja havia avangat aquest argum ent basat en 
l'analogia trinitária de l'ánim a racional. És una demostració ascendent, la qual 
s'unirá a d 'altres en  capítols posteriors (així, al 179 tindrem  ocasió de veure 
conjugada l'ascensió en l'escala amb l'argum entació ad intra basada en la 
coessencialitat de les dignitats divines, per tal de demostrar de nou la trinitat). 
L 'ascens p e r l'escala deis éssers fornirá dones un  tipus m olt concret 
d'argum entació, to t prenint com a base l'analogia. De la considerado d 'uns 
éssers passa l'inteLlecte al coneixement d'altres aspectes de la realitat ubicats 
en una esfera superior, en  un  ascens cap a Déu. Els «punts transcendents» 
aporten l'im puls necessari per tal de pujar un  grao més cada vegada, tot i que 
cal també descendir ais particulars de tant en tant per tal de perfeccionar el 
coneixem ent adqu irit; el procés és un  constant ascens i descens de 
l’enteniment, com palesa el títol de la coneguda obra lul.liana Liber de ascensu 
et descensu intellectus.

Un autor havia ja dedicat bona part de la seua doctrina a descriure aquest 
ascens de l'ánim a vers Déu: Sant Bonaventura. A través de vestigis, imatges i 
sim ilituds l'ánim a hum ana pot ascendir cap a la trinitat divina tot partin t de 
les criatures d 'aquest món, les quals conformen un  llibre en el qual podem  
llegir tota la saviesa del séu creador. El següent text del Doctor Seráfic és ben 
significatiu, i palesa amb claredat la connexió del beat amb la doctrina del 
franciscá:

Ex praedictis autem colligi potest, quod creatura mundi est quasi quídam líber, in quo 

relucet, repraesentatur et legitur Trinitas fabricatrix secundum triplicem gradum 

expressionis, scilicet per modum vestigii, imaginis et similitudinis (...); ex quibus 

quasi per quosdam scalares gradus intellectus humanus natus est gradatim ascenderé 

in summum principium, quod est Deus (Breviloquium , pars II, cap. XII. 

BONAVENTURA, 1964: 55).

ÉS, pero, en Vltinerarium mentís in Deum on trobem ben explicitat aquest 
m étode escalar ascendent per tal d'arribar a Déu. Fins i tot la mateixa analogia 
trinitária basada en la constitució psíquica de l'ánima racional, que hem vist 
que en Llull condueix a la trinitat, apareix en l'obra de Sant Bonaventura. El 
capítol III de Vltinerarium está dedicat a la imatge de Déu en les potencies de 
l'ánim a: m em oria entenim ent i voluntat; totes tres ens informen, si som 
capados de contem plar la seua ordenació i les seues operacions, sobre 
l'existéncia de tres persones en la unitat de l'esséncia divina. L 'argum ent ací
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em prat és idéntic al luLliá, i suposa un  ascens des de les «significacions» de 
l’ánima hum ana fins a Déu:

Secundum autem harum potentiarmn ordinem et originem et habitudinem ducit in 

ipsam beatissimam Trinitatem. Nam ex memoria oritur intelligentia (...); ex 

memoria et intelligentia spiratur amor tanquam nexum amborum. Haec tria, scilicet 

mens generans, verbum et amor, sunt in anima quoad memoriam, inteligentiam et 

voluntatem, quae simt consubstantiales, coaequales et coaevae, se invicem 

circumincedentes (...)• Dum igitur mens se ipsam considerat, per se tanquam per 

speculum consurgit ad speculandam Trinitatem beatam Patris, Verbi et Amoris, 

trium personarum coaetemarum, coaequalium et consubstantialium (Itinerarium, 

cap. Xm, n. 5. BONAVENTURA, 1964:198).

En resum , és significatiu que els dos capítols que enceten la distinció 
ded icada a l'aperceb im ent (sinónim  de «coneixem ent»), de  con tingu t 
essencialm ent epistemológic, plantegen un  m étode ascendent d ’accés a la 
intel.ligéncia de les realitats superiors tot partint de les dades més immediates, 
a través d 'una escala, métode idéntic al considerat per St. Bonaventura en el 
seu ascens místic envers Déu. Aquest fet ubica el nostre Doctor H.luminat en 
una línia de pensam ent m olt concreta, amb arrels platónico-augustinianes i 
ben propera al corrent francisca del XIII.79

2.1.2. Objectes i límits del coneixement.

El métode va agafant eos a poc a poc, i conforme es materialitza apareixen 
tem es ja tracta ts an teriorm ent per a ser reconsideráis des de la nova 
perspectiva. Així, recordem  el que ens deia el capítol 151, a la distinció 
anterior: "Com hom e cogita en les obres que fa la divinal esséncia e en les 
obres que són fetes segons cors de natura". La cogitació discorria per dues vies: 
les obres fetes per Déu, i per tant al marge del curs natural deis esdeveniments, 
i les obres que segueixen l'ordre natural i previsible. El mateix tema és 
desglossat ara en dos capítols: capítol 171, "Com hom apercep e entén lo cors

79Una bona descripció del métode bonaventuriá es troba a LONGPRÉ (1921: 62-68). Aquest és un 

deis estudis més interessant sobre St. Bonaventura, al qual cal afegir l'imprescindible de 

GILSON (1924) i, més recentment, BOUGEROL (1988).
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de natura e les obres de natura", i capítol 172, "Com hom apercep e entén quals 
són les coses qui no van segons cors de natura e que són fora los térm ens de 
natura". La diferencia rau  en el fet que, en el prim er cas, ens trobávem  en el 
dom ini de la cogitació; ara hem passat al de l'apercebiment, i apercebre és 
sinónim  d 'entendre, d'assim ilar intel.lectualment. La mateixa tem ática estará 
dones contem plada ara des d 'un  pun t de vista més cientlfíc, amb l'ús de 
conceptes com matéria, forma, poténcia, acte, etc. Si en la distinció anterior ens 
m anejávem  en u n  tereny  més expositiu, ara passem  a u n  altre de més 
demostratiu.

Al capítol 171 el concepte de «natura» és p lan teja t des de dues 
perspectives, les dues perspectives que dominen to t el llibre tercer del LC: 
considerem  la na tu ra  sensual i la natura intel.lectual. La més elevada de les 
natures intel.lectuals és la natura divina, la qual pot ser apercebuda mitjangant 
dues vies:

Qui vol apercebre, Sényer, ni encercar la vostra divinal natura, en la vostra 

substáncia divina la pora milis apercebre que en les creatures, car la cosa milis se 

demostra per sa natura mateixa que per altra; e qui vostra gloriosa natura vol 

encercar e apercebre per altra natura, milis la porá apercebre per creatura havent 

natura intel.lectual que per creatura havent natura sensual, car pus luny és la vostra 

natura de natura sensual que no és de creatura havent natura inteLlectual (171, 9).

Trobem ací l'apropam ent a Déu ad intra (és a dir, segons Eli mateix i les 
seues dignitats) i ad extra (segons les creatures). El prim er és m illor que el 
segon, i dins del segon és m illor l'ascensió a Déu des de les criatures 
intel.lectuals que des de les sensuals.

La consideració lul.liana del món natural és básicament aristotélica, tot i el 
fons teológic agustiniá que determina el seu pensam ent.80 Baste el següent 
passatge com a mostra:

80En el LC Llull malda per acordar els dos corrents, de manera que oscil.la entre un i altre segons 

les necessitats de cada capítol. Així ho va fer notar Llinarés: «Llull se trouve done en présence 

d'Aristote, chez lequel il puise les quatre causes, la substance et ses neuf accidents, les trois 

figures du syllogisme, etc. Mais, d'autre part, le fonds religieux qui le marque profondément, c’est 

1'augustinisme, transmis par Boéce, et par d'autres, jusqu’á Richard de Saint-Victor et 

Bonaventure» (LLINARÉS, 1990: 123). Veg. també LLINARÉS (1963: 137 i n. 38; ibid.: 145).
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On, si home entenia segons cors de natura que potencia privas en materia e que no fos 

nulla cosa en matéria potencialment sinó actualment, no poria hom, Sényer, 

apercebre segons cors de natura que de la matéria se poguessen engenrar les formes qui 

són privades en ella actualment, les quals s’engenren en materia per raó de la 

poténcia segons la qual són en la matéria (171, 20).

El «curs de natura» transcorre dones segons la física aristotélica. Les coses 
que están fora del curs natural ja han de ser considerades amb unes eines 
diferents: les dignitats divines. Ja no és qüestió de física, sinó de metafísica. 
Llull usará al capítol 172 arguments ad intra per tal de dem ostrar veritats que 
afecten l'esséncia divina i que, per tant, se n'ixen del curs de la natura. Ens 
trobem amb la prim era aparició im portant i estelar de les dignitats divines al 
LC. No és que abans no hagen fet acte de presencia; és que ara són el centre de 
l'argumentació, l'eina demostrativa básica. Llull dóna un pas endavant cap a 
l'A rt.

Paral.lelament a aquest canvi substancial en la dinámica argum entativa, 
trobem canvis també en l'estructuració deis continguts dins del capítol. Aquest 
pren  una estructura més fixa, amb una repartició exacta i o rdenada deis 
conceptes en tríades de versicles per tal d 'arribar a un  objectiu dem ostratiu 
final. En concret, al capítol 172 podem  veure en qué consistirá aquesta 
presentació deis continguts que ens acompanyará a la major part deis capítols 
següents, amb alguns m oments de «relax» per tornar a l'anterior estructura 
més vagarosa.

La prim era tríada presenta la base argumentativa que será desenvolupada 
al llarg de les nou  tríades següents. En aquest cas, planteja la consideració 
paral.lela de les eines que possibiliten el coneixement de les realitats naturals i 
sobrenaturals:

Oh Déu vertuós, acabat en laors e en gloria e en honraments! Enaixí com és a home 

possívol cosa apercebre lo cors de natura en les creatures ab les quatre ocasions, les 

quals són lo faedor, e la matéria, e la forma e la causa final, enaixí, Sényer, és a 

home possívol cosa que aperceba e entena per quatre coses quals són les coses qui no 

van segons cors de natura, les quals quatre coses són poder, e saviea, e volentat e 

acabament (172, 1).
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Els dos versicles següents completen la tríada inicial to m an t sobre el 
mateix punt, ampliant-lo sense afegir cap consideració novedosa que afecte 
l'essencial de la proposta primera. Aquesta és especialment interessant per la 
conjunció plantejada entre l'aristotelisme, reservat per a la consideració deis 
fets naturals, i la metafísica platónico-augustiniana en el tractam ent de les 
realitats transcendents, conjunció que ja hem comentat suara. Per a Llinarés, 
h i ha en l'etapa inicial de Llull una oscil.lació entre les dues postures, 
oscil.lació que s'extén més enllá del LC a l'Art abreujada d'atrobar veritat i a 
l'Art demostrativa.81 Només a partir deis Libri principiorum p rendrá  partit 
definitivam ent per im deis dos corrents, abandonant la posidó  aristotélico- 
tomista (RUIZ SIMON, 1986: 80 i 94). La base de l'analogia, un  deis recursos 
preferits per Llull sobretot en aquesta prim era etapa, es troba en aquesta 
conjunció operada entre la física i la metafísica, en la considerado ascendent 
de la realitat que opera bastint arguments ad extra que són ara completáis per 
altres ad intra, els quals assoliran un  alt grau de desenvolupam ent en 
desplegar-se plenament la teoria deis correlatius.

En aquest capítol, trobarem  dones el recurs dem ostratiu basat en les 
dignitats divines perfectament combinat amb l’analogia ascendent: del m ón 
de les causes físiques ascendirem al m ón incausat de la divinitat i les seues 
dignitats. En concret, el métode plantejat per Llull es resumeix en el prim er 
versicle del capítol: així com les causes eficient, material, formal i final donen 
coneixement de les realitats immanents, de la mateixa m anera el poder, la 
saviesa, la voluntat i l'acabament (=perfecció) divins donen coneixement de 
les realitats transcendents.82 Quatre criteris per a la investigado d'alló sensual 
front a quatre per a la investigado d'alló intel.lectual. La segona tríada del 
cap íto l p lan te ja  aquesta  relació conco rdan t en tre  se n su a lita ts  i 
intel.lectualitats: per arribar a conéixer les coses que van fora del curs natural, 
hem  de pujar de les primeres a les segones una vegada més. Les sensualitats 
poden entorpir el procés si l'home se centra tan sois en elles; poden també, 
pero, ajudar-lo: «Empero enaixí com l'ánim a és em bargada per les coses 
sensuals en una manera, enaixí és endregada per elles en altra manera» (172, 
5).

81Veg. nota anterior.

82Aquestes quatre dignitats apareixeran unides en la figura X de YArt abreujada d'atrobar 

veritat. És dones interessant resseguir en el LC el procés de gestació de l'organització «artística» 

posterior deis conceptes demostratius, tasca que ocupará la nostra atenció més endavant.
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El darrer versicle de la segona tríada clou la presentació del que será el 
capítol amb rem u n e rad o  deis assum ptes «que van fora deis term es de 
natura», i que serán investigáis tot seguit amb el métode proposat Són vu it en 
total: creació, resurrecció, trinitat, unitat, generació, processió, encam ado  i 
sacrifici. Podien ser més, o altres diferents; Llull elegeix aquestos perqué els 
considera especialment im portants per al seu objectiu apologétic i missional. 
Així dones, dues tríades introductóries al capítol que plantegen el m étode i els 
objectes d 'estudi analitzats amb aquell métode. Ara resta tan  sois passar a 
l'aplicació efectiva en les tríades restants.

Vejam dones com queda estructurat el present capítol:

172,1-3; 172, 4-6: Introducció i presentació deis objectes d'estudi (dues tríades). 
172, 7-9; 172,10-12: Creació (dues tríades).
172,13-15: Resurrecció (una tríada).
172,16-18: Trinitat i unitat (una tríada per a les dues).
172, 19-21: Generació i processió (idem).
172, 22-24: Encamació (una tríada).
172, 25-27: Sacrifici (una tríada).
172, 28-30: Resum conclusiu (una tríada).

D 'aquesta m anera, Llull reparteix al llarg del capítol els vuit objectes que 
vol considerar des de la perspectiva presentada a la primera tríada (és a dir, la 
comparació entre les quatre causes aristotéliques i les quatre dignitats divines). 
Cada tríada tindrá la mateixa estructura, repetirá el mateix argum ent aplicat 
cada volta a la dem ostració d 'una in tél.lectualitat diferent. A quest és 
l'esquem a argum entatiu:

1. Constatació de la impossibilitat de conéixer el fet segons el curs de natura.

2. Argumentació:
- així com per les 4 causes hom demostra el fet natural,
- així mateix, per les 4 dignitats hom demostra el fet sobrenatural 
(amb reductio ad absurdum opcional: si així no fos, hom cauria en 
greus contradiccions).
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Prenem  l’exem ple de la trin itat (172, 16-18). La trin itat no po t ésser 
apercebuda «segons cors de natura»; pero de la mateixa manera que les quatre 
causes dem ostren conjuncions i unitats deis cossos elem entáis, igualm ent 
l’acabat poder, l'acabada saviea i l'acabada volentat divines donen tres 
significats de Déu en una sola substáncia. A quest és el eos central de 
l'argum ent:

Enaixí com les quatre ocasions són subject per lo qual hom entén e apercep en lo cors 

natural les composicions e les conjuncions de les quals esdevenen les unitats e les 

singularitats deis indivíduus, enaixí, Sényer, e molt milis encara, és subject 

l'acabament de vostre poder e de vostra saviea e de vostre voler a demostrar e a 

significar la unió e la trinitat qui és en la vostra esséncia; e enaixí com les quatre 

ocasions demostren dintre los térmens de natura les conjuncions e les unitats qui són 

fetes en los corsés elementats, enaixí lo vostre acabament e lo vostre poder e la 

vostra saviea e lo vostre voler demostren fora los térmens de natura la vostra sancta 

unitat e la vostra vera trinitat (172, 17).^

El quatem ari esdevé tem ari en passar de la natura al fet sobrenatural: les 
quatre dignitats són presentades com a tres, poder saviea i volentat, amb 
l'acabament o perfecció aplicada a cadascuna d'elles de m anera adjectival, tot 
puntualitzant que la perfeció divina determina les altres dignitats. Quatre és 
dones el número apropiat al món físic, i tres al món diví.84

Els quatre prim ers capítols d'aquesta distinció dedicada a l’apercebiment 
ens han donat ja im portants dades per a derivar el m étode lul.liá: de les 
sensualitats a les intel.lectualitats (capítol 169) i d 'unes intel.lectualitas cap a 
altres intel.lectualitats (capítol 170) podem conéixer, de manera ascendent, tant

83Aquest mateix argument, pero una mica més desenvolupat, el trobarem més tard al Llibre del 

Gentil e deis tres savis, llibre tercer, artícles 2-4, flors 2-4 (OS I: 182-183).

84La importancia del simbolisme numéric en Ramón Llull ve palesada per diversos fets; és 

important, entre altres coses, perqué condiciona l'estructura de la seua Art. La distinció de dues 

fases en la seua producció artística pren el criteri numéric del desenvolupament, en un primer 

moment, d'una analogia quatemária de base elemental, mentre que després passa a una analogía 

temária recolzada en el trinitarisme. Veg. PRING-MILL (1957: 115-160). Veg. també, per a la 

dialéctica medieval establerta entre els números tres i quatre, el seu Microcosmos hil.lia, capítol 

VIII, «La numerologia a l’Edat Mitjana» (PRING-MILL, 1961: 75-80).

18 0



les coses que segueixen el curs de la natura (capítol 171) com les que se n'ixen 
(capítol 172). Les virtuts divines o «dignitats» (Llull preferirá al LC el nom  de 
«v irtu ts»  front al de «dignitats») fan ara acte de p resencia  com  a 
intel.lectualitats de les més elevades i, per tant, com a eines investigatives 
privilegiades per al coneixement de l'esséncia divina. Insistim: no és que 
abans no aparegueren; des deis primers capítols del LC ja trobem  referéncies 
abundants a les dignitats divines. Pero el que allí era pura contemplació ací és 
com pletat amb u n  to m és proper a l'argum entació. M illor encara: Llull 
accedeix a la contem plació, a p artir d 'aquesta  distinció, a través de 
l'argum entació. Les virtuts divines esdevenen així eines argum entatives, com 
ho serán a l'Art.

2.1.3. Casos previs a la recerca.

Els següents capítols avancen dones en la construcció del m étode 
epistem ológic lul.liá. Trobarem m últiples referéncies al que será l'A rt de 
Ramón Llull; de fet, prácticament totes les intuicions del LC form aran part de 
les seues prim eres form ulacions, YArs compendiosa inveniendi veritatem i 
YArt demostrativa. La il.luminació de Randa naix en el LC, i aportará tan sois 
un  ordre per al m aterial que a l'obra primera apareix dissem inat a m anera de 
provatures, amb tota la seua esséncia completa pero encara sense estructura 
definida. L'Art, en definitiva, no és més que aixó: una estructura per a unes 
idees preexistents.

El capítol 173 suposa un  pas endavant en la construcció del métode. Tracta 
sobre les causes que provoquen el dubte i la certificació en la recerca de la 
veritat: "Com hom e apercep e entén les ocasions per les quals hom e és 
certificat o per les quals home cau en dubitacions". Aquests dos conceptes (de 
nou  una parella de contraris), dubte i certificació, assoliran una gran 
im portáncia en el sistema lul.liá; n'és bona prova el fet que, uns poc més 
endavant, a la distinció següent, l'autor els dedica un altre capítol, ara des del 
pu n t de vista d 'un  altre seny espiritual, la consciéncia (capítol 212: "Com la 
consciéncia de l'hom e no és certificada e és dubtosa"). A l'A rt tam bé els 
trobarem molt sovint. I és que, en aquest capítol, la intenció de l'autor és anar 
ja fixant criteris válids de certesa, cosa que ens introdueix en una part de l'obra 
més lógica i demostrativa. Els dos capítols següents, el 174 i el 175, redunden
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en la mateixa línia, acostant-se a la consideració de les coses que són secretes, i 
están  per tan t am agades a Tenteniment hum a, i a una altra  parella de 
conceptes tan  im portant com l'anterior: possibilitat-impossibilitat, tam bé amb 
un  alt valor demostratiu.

El capítol 173 entra dones de pie en la línia de la preocupado lul.liana per 
desenvolupar un  métode de coneixement segur, cert, que perm eta a l'home 
trobar la verita t to t seguint unes passes ben establertes d ’antuvi. És la 
preocupació que donará lloc a l'Art com a solució al problema. Per aixó en 
aquest pun t del LC trobem ja esbossada l'esséncia de l'Art luLliana, els seus 
objectius i alguns deis seus mecanismes. Una vegada més, queda ben palés que 
la producció de Llull no és sinó el progressiu desenvolupament d 'una in tuido 
prim era.

Més endavan t tindrem  ocasió de tornar sobre aquest capítol per tal 
d 'analitzar amb deteniment els aspectes de l'Art que avanza. Peí que fa al seu 
contingut, el recurs oferit per tal de transform ar el dubte  en  certesa 
epistemológica po t resumir-se en la següent fórmula:

Car si hom, Sényer, sabia conéixer ni apercebre la desconveniéncia o la concordarla 

qui és enfre una sensualitat e altra o enfre una sensualitat e alcuna entel.lectuitat o 

enfre una entel.lectuitat e altra entel.lectuitat, hom sabría e entendria e apercebria 

la cosa que encerca, en la qual seria certificat si ho encercava en aquella manera 

segons la qual ne poria ésser certificat (173, 6 ).

Com sempre, cal fixar-se en l'exacta relació establerta entre sensualitats i 
intel.lectualitats: la primera aproximació lul.liana al métode parteix d 'aquest 
punt. La creació és concebuda com una globalitat ordenada i significativa, una 
m ena de xarxa on la interacció deis seus elements proporciona a l'home un 
progressiu coneixement de la realitat. Ja hem comentat que hi ha dues imatges 
privilegiades per a expressar aquesta capacitat significativa del m ón creat: el 
llibre i el mirall. Dues metáfores que donen compte de la visió medieval de la 
realitat com un to t interconnectat que apunta sempre cap a la seua causa 
últim a en la transcendéncia. El mirall será el centre del capítol 174, "Com hom 
ha apercebiment e coneixenga de les coses qui són secretes".

El prim er versicle del capítol presenta un llistat de sis coses que poden ser 
amagades al coneixement humá; ja les coneixem: l'eséncia divina, les obres
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de Déu, els ángels, els dimonis, la natura i les criatures anim ades. Són els 
temes de recerca lul.lians plantejats al LC. A partir d'ací, cada tríada s'ocupará 
d 'a lgun  d 'ells, de m anera que el capítol adquireix una estructura fixa i 
condicionada per la primera tríada. Així, tenim:

174,1-3: tríada introductoria. Presentació deis elements estudiáis al capítol.
174, 4-6 i 174, 7-9: l'esséncia divina.
174,10-12: les obres divines.
174,13-15: la natura angelical.
174,16-18: el dimoni.
174,19-21 i 174,22-24: els secrets de la natura.
174, 25-27 i 174, 28-30: les criatures animades (l'home).

En cadascun deis fets consideráis, Llull s'endinsa en els seus secrets 
amagats a través de l'analogia fornida peí mirall. En el prim er cas, els senys 
espirituals són un  mirall on es veu reflectida l'esséncia divina; aquest recurs 
arriba a complicar-se fins a presentar un auténtic joc de miralls, on l'efecte 
óptic provocat per la confluéncia de dues superficies reflectants manifesta el 
coneixement que l'ánima pot teñir de la trinitat divina. Posem un  m irall petit 
encarát davant un  mirall més gran. Un home es troba darrere del mirall petit. 
El m irall gran reflectirá la figura de l'home doblement: en ell mateix i en la 
imatge que rep de l’altre mirall. De la mateixa manera, l'ánima és un mirall 
petit reflectit en un  altre de més gran, l'esséncia divina. Per tal de veure's i 
d'autoconéixer-se, l'ánima ha de mirar-se en el mirall gran, el qual li m ostra 
la propia imatge i un  altra que té amagada al darrere: la trinitat en la unitat de 
la substáncia.

Com hom fa estar un mirall poc denant un mirall gran e hom esguarda en lo gran 

mirall, adoncs veu hom, Sényer, en lo mirall gran dues figures engenrades d'una 

figura, car lo mirall gran demostra la figura d’home fora los térmens de la figura del 

mirall poc, e demostra altra figura de l'home dintre la forma que.l mirall gran resep 

del mirall poc, e enaixí la cara de l'home, qui és una, és demostrada en lo mirall 

gran en dues partides. Qn, enaixí com sensualment lo mirall gran demostra al mirall 

poc en si mateix la figura de l'home qui és amagada al mirall poc en qo que li está 

detrás, enaixí entel.lectualment és demostrat a l'ánima de l’home com ella apercep 

e coneix sa natura mateixa, car vesent ella si mateixa ésser una substáncia la qual és 

en tres coses e les tres coses són una substáncia, és apercebent en la vostra esséncia 

divina la vostra trenitat e la vostra una unitat e la generació e la processió de les
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persones, la qual coneixenga que ránima ha de la vostra trenitat e unitat, era a ella 

amagada e secreta adoncs com ránima no havia coneixenga de si mateixa (174, 8 ).

El mateix joc de miralls recorre tota la resta del capítol, per tal de donar 
explicació de com els fets amagats referits ais sis objectes de  coneixem ent 
poden ser revelats a l’enteniment hum a. En definitiva, és el mateix recurs 
presentat a 1'inici de la distinció, i que será la clau de l'apercebiment: ascens i 
descens de les sensualitats a les intel.lectualitats, i d 'unes intel.lectualitats a 
altres superiors. Cada sensualitat o cada intél.lectualitat és susceptible de 
reflectir, com un  mirall, altres que li están per sobre.

La m ateixa preocupació per la revelació del coneixem ent reflecteix el 
capítol 175, "Com home ha apercebiment e coneixenga d ’aquelles coses qui són 
possívols e d'aquelles coses qui són impossívols". Possibilitat-impossibilitat és, 
ja ho hem  dit, una de les parelles conceptuáis més im portan ts en el 
desenvolupam ent del métode demostratiu lul.liá. Té un  paper prim ordial en 
l'inici de la recerca epistemológica, i está estretament relacionada amb dubte- 
certificació, com palesa la tríada 173, 19-21: si només tenim en com pte la 
possibilitat d ’existéncia deis fets que considerem, mai no eixirem del dubte, ja 
que al capdavall tot és possible. Cal, dones, fixar-se també en els significats que 
indiquen impossibilitat, ja que per la negativa ens certifiquen sobre la certesa 
d'alló que considerávem possible.85

Al capítol 175 continuem  amb l'estructuració rígida deis continguts 
repartits en tríades. La primera planteja el métode investigatiu, les realitats 
objecte de la recerca i les eines de la mateixa. L 'estudi se centrará en la 
possibilitat i impossibilitat present en cinc objectes de recerca, ja coneguts 
(Déu, els ángels, els dem onis, la na tu ra  i els anim als), possib ilita t o 
im possibilitat analitzada en aquests cinc elements amb l'ajuda de tres eines: 
poder, saviesa i voluntat (conegudes també peí seu paper semblant al capítol 
172, on anaven unides a «acabament», essent quatre i no tres per m antenir 
l'analogia amb les quatre causes). És a dir: tres elements (dignitats divines)

85Aquesta «demostració per possívol e impossívol» será ampliada en altres llocs, i constituirá 

una eina demostrativa important per al nostre autor. Veg., al mateix LC, els següents passatges, 

que no exhaureixen ni de bon tros la totalitat deis llocs dedicáis al tema: 186, 6 ; 187, 30; 212, 22- 

24; 291, 11-12. També ací está Llull assajant un aspecte que prendrá forma definitiva en l'Art; cf. 

Art Demostrativa, distinció tercera, mou «disputar», 13.3 (OS I: 391).

184



em prats com a xarxa que és llangada sobre cinc objectes d 'estudi per tal de 
cercar-hi alió que és possible i alió que no ho és:

Vertuós Senyor, com nós hajam dit que en cinc coses encercarem possibilitat e 

impossibilitat, e com possibilitat sia en les coses per tres coses e impossibilitat sia 

en ésser per privació de tres coses, cové-se segons esta manera que en les cinc coses 

encerquem ab les tres coses per tal que ab les tres puscam apercebre quals coses són 

possívols ni impossívols en les cinc coses (175,3).

El m étode lul.liá va prenen t eos: Llull es planteja unes qüestions 
epistem ológiques, uns objectes de coneixem ent que abasten la rea lita t 
im m anent i la transcendent, i intenta aproximar-s'hi cada vegada amb més 
rigor i ordre. Tots els elements que ha anat utilitzant ais capítols anteriors, i 
que continuará utilitzant al llarg deis següents (l'escala deis éssers, els 
conceptes de la física aristotélica, les dignitats divines, ...), són ordenats i 
distribuios d 'una manera determinada per tal de fer-los servir amb efectivitat 
per ais seus propósits argum entatius i demostratius. Ací com enta a assajar 
seriosament aqueix ordre i rigor que desembocará en els capítols fináis del LC 
en la notació algebraica, i un  poc més endavant en la form ulado plenam ent 
«artística» del seu pensament, després de la il.luminació que suposá, ni més ni 
menys, que la visió intel.lectual de les immenses possibilitats apologétiques de 
l'ordenació de tot aquest material disseminat al LC.

En concret, en aquest capítol 175 es planteja un objectiu doble aplicable a 
cinc objectes mitjangant tres criteris: conéixer el que és possible i impossible 
sobre els cinc objectes epistemológics que pretenen exhaurir (o m és aviat 
resum ir) tota la realitat sensible i supresensible, amb el poder, saviesa i 
voluntat divines com a criteri de certesa. Les dignitats divines van dones 
agafant progressivament un paper protagonista. El darrer versicle del capítol 
resumeix de manera magistral l'argumentació central del mateix: és possible 
alió que demostra el poder, saviesa i voluntat divines, i és impossible tot alió 
que n'és contrari.

Lo vostre servidor e.l vostre sotsmés, sényer Déus, confessa, e atorga, e aferma e creu 

que vós sóts aquell a qui són totes coses possívols pus que sien a demostrado del vostre 

honrat poder e de la vostra acabada saviea e de la vostra benigna volentat, al qual 

poder e a la qual saviea e a la qual volentat són, Sényer, totes coses impossívols que
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sien contráries a acabat poder e a acabada saviea e a acabada volentat divina (175, 

30).

El mateix argument es passeja per cada tríada, mostrant alio que és possible
0 impossible en Déu, la natura, els ángels, els dimonis i l'home. Una mostra: 
si jo puc afirmar i creure la trinitat, l’encamació i els altres misteris de la fe, tot
1 teñir defallim ent de poder, saviesa i voluntat, m olt mes poden ser en Déu 
possibles aqüestes coses, ja que té acabat poder, saviesa i voluntat (175, 22-24). 
De m anera repetitiva, aplica el mateix criteri a cada realitat objecte d 'estudi, 
afegint, pero, dues dignitats més a la llista de tres en una tríada dedicada a la 
consideració del que és possible o impossible en l'actuació divina:

Singular Senyor creador, benfactor, abundós en tots béns! Qui vol encercar, Senyer, 

quals coses són a vós possívols o impossívols de fer, no cal que encere en altra cosa sinó 

en dues coses, les quals són justicia e misericórdia, car totes coses són a vós possívols 

de fer pus vagen segons justicia e misericordia, e totes coses són a vós impossívols de 

fer pus que no sien segons justicia e misericórdia (175,19).

Misericordia i justicia completen poder, saviesa i voluntat. Tenim ja cinc 
d ign ita ts  (sis si com ptem  amb acabam ent); p rog ressivam en t, an iran  
apareguent d'altres en els capítols immediatament posteriors, on constituirán 
el centre indiscutible de l'argumentació.86

2.2. Recerca sobre la divinitat ad intra.

Després d 'aquest capítols dedicats a fonam entar el m étode d'accés a la 
veritat, el següent bloc en fará aplicació práctica to t estudiant la natura de

8 6 Veiem com d'unes dignitats Llull va passant a altres, completant-se a manera d'ones 

expansives un llistat que variará molt al llarg del LC, pero que essencialment avanza el que será 

l’establiment d'una llista tancada a YArt abreujada d'atrobar veritat. En concret, per 

desenvolupar una demostració de la trinitat, Llull recorre al temari elássie en la teologia 

trinitária «poder, saviesa, voluntat»; Jordi Gayá apunta que, en el Gentil, hom estableix un 

paral.lelisme amb el procés psicológic a través d'aquest temari (GAYÁ, 1979: 31). Important ja 

en el LC, sembla com si fos el nueli, el germen original a partir del qual s’afegiran altres 

dignitats.
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l'esséncia divina, la primera realitat a considerar de la llista d'objectes ais quals 
hom  pot aplicar els cinc senys intel.lectuals. Del capítol 176 al 181 tenim  un  
estudi de l’esséncia divina dividit en els següents apartats: existencia de Déu, 
naturalesa de l’esséncia divina, virtuts divines, trinitat i unitat. El capítol 182 
conclou parlan t sobre les obres divines, sobre el dinam ism e de Déu. Les 
v irtu ts divines constituirán el nucli argum entatiu de tota aquesta série de 
capítols.

L'inici toca la qüestió básica prévia: l'existéncia de Déu (capítol 176, "Com 
hom  ha apercebim ent e coneixenga que nostre senyor Déus és en ésser"). El 
capítol p rim er de l'obra ja havia contem plat l’ésser de Déu, des de la 
perspectiva de l'alegria (capítol 1: "Com hom se deu alegrar per qo com Déus 
és en ésser’’); era dones un punt de vista més místic. Ara el tema és représ amb 
un  contingut m és argum entatiu, dem andat per la distinció on ens trobem , 
dedicada al coneixement racional. En efecte: tot el capítol 176 desgrana una 
série d 'argum ents provatoris de l'existéncia de Déu, qüestió no especialment 
polém ica ja que és acceptada sense problemes pels jueus i m usulm ans.87 En 
conjunt, l'argum entació segueix el mateix camí ascendent que dom ina tota la 
distinció; des de les sensualitats hom arriba a l'existéncia de Déu passant per 
les sensualitats, en un  procés que té quatre etapes:

Qui és, Senyer, dubtós en lo vostre vertuós ésser e vol encercar si vós sóts en ésser o no, 

cové que ordonadament encere lo vostre meravellós ésser, lo qual fa a encercar en 

quatre maneres, go és a saber, que per les unes sensualitats sápia apercebre e haver 

coneixen^a d'altres sensualitats, e per les unes sensualitats sápia apercebre e 

conéixer les intel.ectuitats, e per les intel.lectuitats apercebudes e conegudes per les 

sensualitats sápia apercebre e conéixer altres intel.lectuitats, ab les quals 

intel.lectuitats pot hom apercebre e conéixer vertaderament que vós sóts en ésser, go 

és a saber, que havets ésser, car l'ésser en qué vós sóts e vostra esséncia tot és un ésser. 

Mas car encercam si vós sóts en ésser, la paraula ha a dir que vós sóts en ésser; on 

renteniment ho entén pus sanament que la paraula no ho diu (176, 2 ).

A p a rtir  del quart versicle comencen les proves dem ostratives de 
l'existéncia de Déu. Els argum ents oferits per Llull són ben coneguts: 
demostració segons les quatre causes (ha d'haver un ens incausat i causa de les

87No així pels gentils, els quals sí que necessiten arguments provatoris ferms de l’existéncia d'un 

Déu, arguments que ocupen el primer llibre del Gentil.
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causes); segons la perfeció (argument anselmiá: la major perfecdó que hom  
pot concebre implica l'ésser); argum ent físic cosmológic (Déu és el prim um  
motile immóbil). N 'hi ha un de ben curios: existeix la nigromancia, ergo ha 
d'existir el dimoni, qui la sustenta, ergo ha d'existir Déu, sense el qual no 
existiría el dimoni.

On, com nigromancia sia en ésser, és signifícat que demoni sia en ésser, e per l'ésser 

del demoni és signifícat, Sényer, que vós sóts en ésser qui havets donat ésser a l'ángel 

malvat qui per sa culpa és vengut en ésser diabolical (176,29).

En definitiva, més que arguments provatoris incontestables, el que tenim  
al capítol són ajudes que reforcen la creenga previa en Déu; nom és en 
endinsar-nos en el món de les dignitats, ais capítols següents, trobarem  un  
tipus d'argumeritació que es pretén definitiu i cert, ja que parteix de la propia 
esséncia divina.

El capítol 177, "Com home encerca manera segons la qual pusca apercebre 
e conéixer l'esséncia divina qual cosa ni qué és en si mateixa", p lan  teja la 
qüestió de la possibilitat del coneixement directe de l'esséncia divina: qué és 
l'eséncia divina en si mateixa? La resposta no sembla fácil. Per tal d ’arribar-hi, 
Llull proposa un  métode que ens acompanyará sovint ais capítols següents: 
aplicar una xarxa prévia fixa a diverses realitats cambiants. En aquest cas, són 
cinc els elements que constitueixen la xarxa investigativa (177, 4):

a) la unitat de la cosa que hom vol investigar;
b) si aqueixa unitat és en dualitat, en trinitat o en quatemitat;
c) les qualitats de la cosa;
d) les coses que no són aquella cosa;
e) qué és en si mateixa la substancia de la cosa.

Aqüestes qüestions fixes poden ser aplicades a diverses coses tant sensuals 
com intel.lectuals. Llull posa un exemple d'aplicació a una realitat sensual: 
investigarem  sobre un datiler aplicant-hi les cinc qüestions (177, 5). Hom  
apercep que és una substancia (a), dividida dualm ent en matéria i forma (b), 
amb les qualitat de ser alt i dret (c), que no és una olivera ni una figuera (d) i 
que substancialm ent és un eos compost pels quatre elem ents (e). La cosa 
canvia quan ens apliquem a les intel.lectualitats. Llull posa en aquest cas 
l'exemple de l'ánima racional (177, 6). Podem investigar-hi amb quatre de les
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cinc qüestions; per a la cinquena, no trobem resposta. En conseqüéncia, encara 
és m olt més impossible conéixer qué és en si mateixa l'esséncia de Déu:

Senyor savi al qual nuiles coses no són amagades! A vós sia gloria e honor, car en 5 0  

que vós sóts substáncia entel.lectual esperitual, per ago en lo vostre encercament 

apercebem en la vostra substáncia quatre coses e defallim a apercebre la cinquena, la 

qual no podem apercebre, tant no enquerim ni encercam, car impossívol cosa par a nós, 

Sényer que la puscam apercebre, pus que.ns és impossívol que Tapercebam en la 

nostra ánima mateixa (177, 7).

Amb tot i aixó, Llull m irará de respondre a les cins qüestions aplicades a 
l'esséncia divina. Troba que és una substáncia en trinitat (a), és a dir, una 
unitat en tres persones (b), amb unes qualitats que són les virtuts divines o 
dignitats (c), que no és res on hi haja defalliment ni res corporal (d); pero el 
que és en si mateixa resta un  misteri inabastable per a l'entenim ent hum á. 
L 'home no pot teñir aqueix coneixement perqué es troba tancat d intre deis 
límits d'aquest món; haurá d'esperar a habitar en l'altre món, en la gloria del 
paradís, per conéixer qué és en si l'esséncia divina:

Enaixí com l'infantó en lo ventré de sa mare és encarcerat e ha termenats tots sos 

senys per los quals innora totes les coses qui són en est segle, enaixí l’apercebiment 

humá és enclós e termenat en est món, per la qual termenació no pot apercebre qual 

cosa sia la vostra esséncia en si mateixa. On, la innoráncia que l'ánima ha en est 

segle d'aquella cosa qui és l'ésser de la vostra substáncia, sabrá, Sényer, en gloria 

per grácia e per benedicció vostra gloriejant en la vostra gloriosa esséncia havent 

coneixen^a d'ella (177, 20).

En l'apartat dedicat a les qualitats de l'esséncia divina Llull ha fet esment a 
les virtuts divines, considerades ja en preguntar-se per la trinitat en la unitat 
de la substáncia: la infinitud dóna significació del Pare, la vida del Fill i 
l'etem itat de l'Esperit Sant.

Com home encerca si la vostra unitat és en dualitat ne en trinitat, adoncs és, Sényer, 

significat que la vostra unitat és en trinitat de persones e que no és quatemitat, car la 

vostra infinitat significa en la vostra substáncia una persona, e la vostra vida 

significa en la vostra substáncia altra persona, e la vostra etemitat significa en la 

vostra substáncia altra persona, e nulla cosa no ha en vós qui en vostra substáncia sia 

significant quarta persona, ni més ni menys de tres persones (177,11).
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El nom de «virtuts» aplicat a les qualitats de l’esséncia divina apareix al 
versicle següent. «Virtuts» (i, de vegades, «qualitats») és el term e que 
designará, ais capítols següents, el que més tard  l'autor preferirá denom inar 
«dignitats» divines. Potser una de les causes d ’aquest canvi en la denom inado 
es troba en l'homonímia del terme «virtut», de la qual Llull és ben consdent: 
«Com hom encerca de vertuts (empero no entenem a dir de vertuts cardenals 
ni canonges)...» (177,12)88

Arribem així ais capítols on les v irtu ts divines assoleixen la m áxim a 
potencia explicativa que fins ara han mantingut al LC. El capítol 178 en fa una 
presentació: "Com hom apercep e coneix que aquelles coses que hom  apella 
vertuts en Déu, són en Déu coses essencials e que no són coses accidentáis". 
Dues llistes de virtuts divines ofereix Llull: una segons Déu, l’altra segons les 
creatures. Totes dues, pero, formen en realitat una mateixa, ja que no hi ha 
diferénda essencial al si de la divinitat. Cadascuna de les dues llistes conté nou 
virtuts (178, 2):

«Vertuts essencials segons vós»: «infinitat, eternitat, saviea, poder, amor, 
vertut, bonea, simplicitat, acabament, e les altres semblants a aqüestes».

«Vertuts essencials segons nosaltres»: «creado, grácia, m isericórdia, 
d retu ra , senyoria, hum ilita t, larguea, granea, honram ent, e les altres 
semblants a aqüestes».

No són, dones, llistes tancades, com indica la postil.la «e les altres 
semblants a aqüestes». H i ha més virtuts divines, pero Llull n'elegeix dos 
grups de nou: un d'acord amb l’esséncia divina, altre d'acord amb nosaltres. 
Perqué són nou, i no deu o vuit o qualsevol altre nombre, és una qüestió 
debatuda. De fet, al llarg d'aquests capítols assistim a vacil.lacions peí que fa a 
l'establiment d 'un  nombre de virtuts divines adients per a l'argum entació. I 
no només peí que fa al nombre: també vacil.la Llull a l'hora d ’establir el llistat 
de quines han de ser les virtuts a considerar.89

88E1 terme «dignitats», que després del LC será l’usual (i que, no obstant, apareix ja molt 

esporádicament en aquesta obra), está ámpliament testimoniat en la tradició teológica cristiana 

medieval des de Boeci. Per ais antecedents d'aquest terme i el seu ús en Llull, veg. MERLE (1977). 

89L'estudi més complet fins ara sobre aquesta qüestió és el ja citat de LLINARÉS (1990).
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Segons avancem  en cada capítol, considerarem  tam bé nosaltres les 
variacions de les virtuts en el nombre i en el nom .90 En aquest cas, són nou 
més nou; la prim era m eitat del capítol 178 está dedicada a les virtuts ad intra, 
m entre que la segona meitat ho está a les virtuts ad extra. N orm alm ent, cada 
versicle contempla una virtut, de manera que una vegada més Testructura del 
capítol queda determ inada peí seu contingut. Les tríades ja no  s'organitzen 
com a unitats: en fer-se més complex el raonament, eixim del marc de la tríada 
i abastem el del capítol sencer, o una meitat del capítol. L'estil esdevé més árid 
i repetitiu, amb formules reiterades en cada versicle, i la sola variado  del nom  
de la virtut que en cada cas está essent aplicada.

Així, les nou argum entacions referides a les virtuts ad intra poden  ser 
resum ides en el següent esquema:

a) En l'hom e o en  les criatures es dóna una virtut, la qual ha de sorgir 
necessáriam ent d 'algun lloc.

b) Aquest lloc on es dóna la virtut infinida i en grau summe és Déu.

c) La paraula d iu  que són virtuts essencials en Déu, pero l'entenim ent 
entén que són en Eli una sola substáncia.

Es tracta dones d 'una argum entado ascendent: des de la considerado de les 
criatures desem boquem  en la divinitat. És interessant rem arcar el diferent 
paper que en aquesta argum entado es reserva a la paraula i a l'entenim ent, 
d 'acord sem pre amb alió postulat al capítol 155, "Com hom e cogita en les 
concordances e en les contrarietats qui són enfre entenim ent e paraula". De 
fet, ja el títol del capítol que estem analitzant ens posa sobre a vis, en fer 
referencia a «aquelles coses que hom apella vertu ts en Déu» (subratllat 
nostre), pero que en realitat són en Eli «coses essencials e no accidentáis». Cada 
versicle finalitzará amb aquesta precisió important: cal anar en compte amb el 
que manifesta la paraula i guiar-se tan sois peí que entén l'enteniment sa, és a 
dir, to t i que diem  que hi ha diverses v irtuts (ja que la paraula és m olt 
lim itada peí que fa a l'expressió de la veritat referida a Déu), hem d'entendre

90És, peró, més endavant on estudiarem amb major profunditat els precedents de la figura A de 

l'Art presents al LC.
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que constitueixen una mateixa esséncia inalterable. Les virtuts són qualitats, i 
les qualitats signifiquen accidents, peró només en les creatures; en D éu la 
substáncia és una esséncia sense accidents:

On, en aitant com la paraula defall, negam nós lo fals signifícat de la paraula e 

confessam e atorgam lo sa enteniment que la paraula significa (178,3).

e per agó diu hom que en vós ha vertuts essencials, mas l'enteniment ho entén 

sanament per £o car qualitat significa accident per raó deis accidents qui caen en les 

creatures, deis quals accidents no cau negú en la vostra gloriosa substancia divina 

(178, 30).

Les virtuts divines considerades ad extra, per referéncia a les criatures, 
basteixen un tipus d ’argum ent molt sem blant a l'anterior, que desem boca 
igualm ent en la unitat de l'esséncia divina en una sola substáncia, m algrat la 
m ultiplicitat de predicáis atribuibles a Déu. En aquest cas, cada v irtu t és 
presentada prim eram ent com a essencial a Déu, i per tant infinita, per a ser 
considerada acte seguit en les criatures, on és accidental i finita. Una metáfora 
exemplifica cada cas i tanca l’exposició. La comparació entre Déu i la criatura 
fomeix un contrast que ressalta la perfecció divina.

Amb aqüestes v irtuts divines com a base avangarem cap a noves vies 
argumentatives. Temes ja tractats al LC, fins i tot recentment, són represos des 
de l’óptica proporcionada per les qualitats de Déu. És el cas de la demostració 
de la trinitat: el capítol 179 arrodoneix els argum ents fins ara apareguts en 
defensa de la trinitat de persones en la unitat de la substáncia divina to t fent 
ús de les virtuts divines. El seu títol ja n'és significatiu, alhora que m anifesta 
el grau creixent de complexitat que adquireix l'argum entació lul.liana; ací 
apareixen explícites, per exemple, les raons necessáries: "Com home apercep e 
entén per significacions entel.lectuals, demostrades e significades per vertuts 
entel.lectuals per raons necessáries, que nostre senyor Déu és en trin itat de 
persones".

N ou serán en aquest cas les virtuts divines em prades per tal de dur 
endavant l'argument. Com ja ha estat remarcat, no és gens casual, en aquest 
cas, el nombre: nou és tres vegades tres, un nombre requerit peí propi objecte 
d 'estud i, la trin itat (LLINARÉS, 1990: 106). Tres grups de tres d ignitats 
cadascun donaran significado de les tres persones:
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La primera manera, Sényer, de les tres significacions és en tres significáis, 9 0  és a 

saber, que infinitat e vida e etemitat donen signifícat que vós sóts en tres persones; e 

lo segon signifícat és en altres tres significacions, 9 0  és a saber, que poder e saviea e 

amor signifiquen que en vós ha tres persones; e lo ter9 signifícat dóna altres tres 

significats, 9 0  és a saber, que la vostra simplicitat e la vostra gloria e.l vostre 

acabament signifiquen en vós tres persones (179,2).

Tenim dones tres significacions de la trinitat, fom ides cadascuna d'elles 
per un  tem ari de virtuts:

:io v - —
'infinitat 

I a significado ^ — vida
‘eternitat

y
¡ignificació —í

,poder

2a significació ^  saviea
‘am or

^simplicitat

3a significació —gloria

‘acabament

Totes elles han  aparegut ja al capítol anterior com a virtuts «segons Déu» 
(ací, pero, tenim  «vida» en lloc de «vertut», i «gloria» en lloc de «bonea»); el 
segon ternari, «poder, saviea, amor», ha estat especialm ent u tilitzat ais 
capítols anteriors (en concret l'hem trobat al 172 i al 175). Amb aqüestes eines 
hom  bastirá una argumentació en dues parts, corresponent cadascuna a una 
m eita t del capítol: fins al versicle quinze tenim  el p rim er tem ps de 
l'argum entació, i des del versicle setze fins al trenta el segon temps. Ja ens 
hem  acostumat, en aquesta part del LC, a la reiterado continuada d 'un mateix 
esquem a «demostratiu», amb la sola variant de ser aplicat, en cada versicle, a 
una v irtu t diferent. Totes desemboquen, al capdavall, en el mateix punt. La 
prim era tríada ens ha presentat les nou virtuts amb qué operarem  duran t el 
capítol; el prim er versicle de la segona tríada (179, 4) ens fa una advertencia
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previa im portant per a dur a bon terme la recerca que tot seguit encetarem (un 
advertiment, per altra banda, també reiterat en cada capítol):

necessária cosa és, Sényer, al vostre servidor e a tots aquells qui per esta manera 

volran apercebre ni haver coneixenga de la vostra trinitat, que lur enteniment 

tenguen alt en les coses entel-lectuals e que no.l leixen caer baix en les coses sensuals, 

car en altra manera hom no poria apercebre ni atrobar qo que encerca en la vostra 

trinitat (179, 4).

L'advertim ent és, alhora, una invitado a acom panyar l'au tor en la seua 
recerca sobre la trin itat. A questa com enta al versicle im m ediatam ent 
posterior, i es desenvolupa en els nou següents: des del versicle cinc al tretze 
tenim  una v irtu t per versicle, sempre amb el mateix esquema. Partim  de la 
següent base argum ental: «en les creatures (tant en les sensuals com en les 
esp irituals o intel.lectuals) coneixem les unes quantitas m ajors per les 
menors» (179, 5). Desenvolupant aquesta premissa, tenim tres passes:

a) Apercebem  granea, vida, duració, etc. en els anim als irracionals (les 
criatures sensuals)

b) Apercebem per la granea, vida, duració, etc. de les criatures sensuals que la 
granea, v ida, duració, etc. de l'ánim a hum ana i deis ángels (criatures 
intel.lectuals) és superior.

c) Per la granea, vida, duració, etc. intel.lectual de l'home i deis ángels és 
significada la granea, vida, duració, etc. de Déu en grau superlatiu. I rebent els 
significáis de la granea, vida, duració, etc. de Déu, hom tindrá  coneixen^a 
d'alló que cerca en la trinitat divina.

Aquesta prim era part de l'argumentació fa dones un recorregut ascendent 
pels tres mons: el sensual o material, l'intel.lectual o espiritual, i el diví, ais 
quals corresponen els tres graus de l'adjectiu, respectivam ent el positiu, 
comparatiu i superlatiu. Estem de bell nou davant l'ascens de l'intel.lecte cap a 
Déu, segons la doctrina deis punts transcendents.91

91Es tracta, en definitiva, d'un argument «per via d'eminéncia», el qual usará Llull molt sovint 

al llarg del LC. Per a l’analogia entre els tres mons i els tres graus de l'adjectiu, formulada per
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Encara no hem  arribat, pero a la trinitat de persones. Sabem tan  sois que 
les nou virtuts considerades es troben en Déu en un  grau superlatiu respecte a 
les criatures sensuals i espirituals; la significació trinitaria d'aquestes virtuts és 
desenvolupada en la segona part de l'argumentació, a la segona m eitat del 
capítol. Una altra advertencia, pero, abans de continuar el camí. H i ha una 
condició previa, arribats a aquest punt, que l'investigador de la trinitat divina 
no po t negligir si vol teñir éxit. I és que, fins ací, m usulm ans i jueus poden 
acceptar la prim era part de l'argumentació sense gaires objeccions; per a la 
segona part, els cal alliberar l'enteniment de prejudicis que poden entrebancar 
l'accés a la veritat:

A aquell, Sényer, qui.s met en l'encercament de la vostra trinitat segons esta art e 

esta manera damunt dita, necessária cosa li és que en lo comengament de 

l’encercament e en la mijania e en la fi faga son enteniment franc, car nuil enteniment 

forgat ni constret no pot encercar ni apercebre ni atrobar 5 0  que vol saber (179,15).

Aquesta és la condició sine qua non per tal d '«atrobar veritat» segons 
l'«art» de Llull, i és per aixó que tant en Y Art abreujada d'atrobar veritat com 
en YArt demostrativa tindrá una importancia cabdal, amb una insistencia 
rem arcable per p a rt de l'autor. Ja al capítol 173, ciar antecedent de m olts 
aspectes básics de l'art, trobem aquesta manifestació lul.liana de la necessitat 
d 'un  entenim ent franc previ a la recerca:

On, qui d'est engan se vol guardar, Sényer, no vulla afermar ni dubtar en nulla cosa 

massa amada o massa temuda, e dó a la racionalitat deliberado com pusca encercar 

ordenadament e francament e no constreta en les coses de les quals hom vol ésser 

certifícat; car enaixí com los ulls corporals són desapoderats contra la resplendor del 

sol, enaixí l’enteniment d'home, qui és ull de l'ánima, és destorbat a conéixer veritat 

per sobre frevor d'amor o per sobe paor (173,24).

Agó és el que, en termes «artístics», hom anomena «recerca de F G sense 
H» (és a dir, memoria i enteniment actius, sense que la voluntat desestime 
p rév iam ent l'objecte sobre el qual hom  considera la veritat o falsedat). 
Adregada ais savis infidels, aquesta advertencia pretén elim inar deis seus

St. Anselm, veg. PRING-MILL (1961: 54). El P. Platzeck relaciona els graus de comparació de 

l'adjectiu amb la doctrina lul.liana deis punts transcendents (PLATZECK, 1953-54 b: 81).
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esperits 1'animadversió previa que sentén cap a la trinitat i l'encamació abans 
d 'escoltar els argum ents que Llull posa a la seua consideració. Si així ho  fan, 
aquests argum ents no poden no ser convincents, ja que es recolzen en  la 
superla tiv ita t de les v irtu ts divines —i, més aviat, en la no contradicció 
d ’aquesta superlativitat.

Amb aquesta im portant puntualització podem  com entar ja la segona part 
de l'argum ent. Des del versicle setze al vint-i-quatre, tenim una altra vegada
nou versicles, un  per cada virtut, on es desgranaran llurs «significacions»
trinitáries. Així, la granea infinida de Déu mostra que en l’esséncia divina hi 
ha alguna cosa per la qual hi és la granea infinida. Aquesta cosa és una 
persona. El mateix es repeteix per a les altres vuit virtuts. El resultat és que 
cada tríada de virtuts significa la trinitat, de la següent manera;

Granea significa Pare 
Vida " Fill 
E tem itat " Esperit Sant

Poder significa Pare 
Saviea " Fill 
Amor " Esperit Sant

Simplicitat significa Pare 
Gloria " Fill
Acabament " Esperit Sant.

U na mica més endavant (181, 10) tindrem ocasió de comprovar com Llull
repeteix aquest mateix «repartiment» de les virtuts divines en persones al si
de la un ita t de Déu. El que l’interessa de rem arcar ben claram ent, per 
concloure aquest capítol, és que totes les tres persones són una sola substáncia 
«a esguard de Déu», tot i que «al nostre esguard» es manifesten de forma 
distinta, ja que els significats que donen unes virtuts no són iguals ais que 
donen altres virtuts, tot i que elles siguen una unitat en Déu (179, 25-30). Els
capítols im m ediatam ent posteriors redundaran en aquesta consideració de la
unitat de la substáncia divina en les tres persones; ara tan sois repetir, un cop 
més, la importáncia de teñir un enginy sa i subtil, la necessitat d 'un intel.lecte 
ordenat per a dur a bon terme la recerca. I és que Llull no s'adre^a a l'home 
neci, sinó al savi i al filósof, tant se val la seua religió; els necis es guien més
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per les sensualitats que per les intel.lectualitats: aquests argum ents no están 
bastits per al seu entenim ent curt i limitat. El savi és aquell que ha  (Testar 
disposat a replantejar-se les seues creences perqué, en definitiva, el que busca 
és la veritat. Aixó fa Llull cada volta que exigeix un  enteniment sa i lliure per 
a la recerca: convidar els savis infidels a replantejar-se llurs creences p er tal 
d'arribar a la veritat.

Continuem  dones, amb esperit obert, la recerca sobre la trinitat divina. El 
següent pas, anunciat ja al final del capítol 179, és considerar la unitat de la 
substáncia divina per dam unt de la trinitat. Aixó fará 1'autor al capítol 180, 
"Com hom apercep e entén per significáis de vertuts entel.lectuals e essencials 
per raons necessáries, que les tres persones divines són una substáncia divina 
tan  solam ent". Les nou  v irtu ts  an terio rs con tinúen  essen t la base  
demostrativa. L'argumentació queda ara resum ida en la fórmula: «Entenent e 
apercebent que cascuna de les vertuts és l'altra vertut en vós, apercebem  e 
entenem que les tres persones són una substáncia» (180, 4).

Amb a^ó ja está resum it tot el capítol. El que trobarem será una aplicado 
v irtu t per v irtu t de la mateixa fórmula, amb unes recurréncies repetitives en 
cada tríada de versicles. La prim era tríada del capítol introdueix la tesi: les tres 
persones són una sola substáncia. Les nou tríades restants desenvolupen la 
demostració de la tesi a través de les nou virtuts divines considerades, a raó de 
v irtu t per tríada. El nom bre de nou per a les virtuts, a banda de teñir una 
justificació  tr in itá ria  —com queda palés al capítol 179—, s 'ad eq u a  
perfectament a l'estructura imposada per Llull ais capítols del LC des de 1'inici 
de l'obra: en ser nou els elements amb qué juga, pot desenvolupar-los tríada 
per tríada, en nou tríades, amb una primera introductoria. Aixó és el que fa al 
capítol 180. La segona tríada comenta per la infinitat; seguirá la vida, etc. fins a 
completar la llista de virtuts ja coneguda. L'argument será sem pre el mateix, 
desenvolupat en tres tem ps (normalment un per versicle):

a) La virtut X significa les altres vuit (entra en combinado amb la resta);

b) ergo, per aquest signifícat, totes les virtuts són una mateixa cosa, una sola 
substáncia on totes les virtuts siguen X, i X siga totes les virtuts;
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c) ergo les tres persones significades per les tres v irtu ts són unides en una 
substancia, ja que si no fos així (argument per negationem), no es donaría (a) 
n i (b), ni el que s'ha demostrat al capítol anterior.

Un aspecte destacat d'aquest capítol és, precisament, el fet que aquesta 
reiteració en cada tríada de la mateixa argum entado, canviant tan  sois el nom 
de la v irtu t que n'és el centre en cada cas, dona peu a una combinatoria que 
anticipa les cambres bináries de la figura A de l'art. En el cas de la infinitat, 
p rim era  v ir tu t de la llista , tenim  que és «vertu t in fin ida , e te rna l 
infinidam ent, viva infinidament, poderosa infinidam ent, savia infinidam ent, 
amable infinidam ent, sim ple infinidam ent, gloriosa infinidam ent, acabada 
infinidament» (180, 4). I en passar a la vida, segona v irtu t del llistat, tenim: 
«La vostra vida divina significa segons sa gran noblea e son gran honram ent, 
que és vida infinida, e vida eternal, e vida poderosa, e vida savia, e vida 
amable, e vida simple, e vida gloriosa e vida acabada» (180, 7).

Etcétera. O, com dirá Llull sovint en la seua art, et sic de áliis, fórmula amb 
la qual pretendrá estalviar al lector la repetido cada volta de tot el llistat sencer 
de virtuts. No és el cas ací: cada vegada, en cada versicle inirial de tríada, 
trobem novam ent explicitades les combinacions bináries de les nou virtu ts 
amb l'exacta repetició deis seus noms. La diferencia amb les cambres bináries 
de la figura A rau tan sois en el fet que ací no trobem combinada una virtut 
amb ella mateixa; peí que fa a la resta, estem ja davant un  ciar indici de lógica 
combinatoria basada en les dignitats divines.

Tot continuant amb l'estudi de la trinitat, el següent capítol planteja un  
objectiu sem blant al del que acabem de considerar: capítol 181, "Com hom  
apercep e entén per significáis entel.lectuals, demostráis en les vertuts de Déu 
e en les sues proprietats e en la sua substáncia, que les tres persones divines 
han egual vertu t e egual bonea e egual acabament". Com indica el títol, es 
tracta d 'analitzar un  nou aspecte de la unitat de les tres persones en la 
divinitat; for^a complet, ens mostra també la forma de fer-ho: amb les virtuts 
de Déu, les seues propietats i la seua substáncia. El títol ja resumeix d'alguna 
manera el contingut de tot el capítol.

Ja estem  fets a l'estructura propia d 'aquestos capítols: una tríada  
introductoria on es planteja l'objectiu, el m étode i les eines de la recerca, 
recerca que es durá a terme ordenadament en les tríades següents, pun t per
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punt, sense estalviar les repeticions que siguen necessáries per tal de m ostrar 
la indefugible certesa de l'argument. En aquest cas, la primera tríada planteja 
al versicle prim er l'objectiu expressat peí títol, objectiu que es presenta com la 
lógica continuado de l'argumentació present ais capítols anteríors:

Ah Jesucrist Senyor, en lo qual és tota nostra salut e tota nostra benedicció! Com 

hajam provat que la vostra gloriosa substáncia divina sia en tres persones, covinent 

cosa és, Sényer, que encerquem si les tres persones són eguals en vertut ni si són eguals 

en bonea ni si han acabament, lo qual encercament cové ésser fet entel.lectualment 

fora les sensualitats (181,1).

El segon versicle planteja el métode que seguirá la recerca, un  m étode 
basat en una xarxa composta per tres elements (les eines investigatives), que 
será llangada sobre el triple objecte d'estudi:

On, beneit siats vós, sényer Déus, car aquest encercament aital cové ésser fet ab tres 

coses, les quals tres coses són les vostres vertuts essencials e les vostres tres 

proprietats, go és a saber, patemitat e filiació e processió, e la terga cosa ab qué 

encercam egualtat de vostres persones és la vostra substáncia. On, enaixí com 

encercam ab estes tres coses, enaixí encercam sobre tres coses, go és a saber, egualtat 

de vertut e de bonea e d’acabament en les tres persones (181,2).

Una xarxa composada per les nou virtuts divines presentades ais capítols 
anteriors, les tres propietats de Déu (paternitat, filiació i processió) i la 
substáncia divina (unitat de Déu), és aplicada al coneixement de la igualtat de 
virtut, bonea i acabament en les tres persones. L'argumentació repetida al llarg 
del capítol pot resum ir-se de la següent manera: si no existirá una o dues de 
les persones de la trinitat, l'altra o les altres persones tampoc no existirien, ja 
que les «propietats» de les persones (paternitat, filiació i processió) tenen sentit 
les unes per les altres (no tindria sentit una filiació sense paternitat, per 
exem ple). Conclusió: les tres persones tenen igual «vertut, bonea e 
acabament».

Llull és conscient de la creixent complicado adoptada peí seu métode; sap 
tam bé que és necessária, ja que es correspon amb l'elevació de l'objecte que 
p retén  dem ostrar. Per aixó repeteix constantm ent que cal fer l'esforg de 
superar les significacions sensuals per tal de moure's tan sois en el terreny de 
les intel.lectualitats, condició imprescindible per a estudiar la trinitat sense
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caure en error. Precisam ent la queixa repetida contra Terror deis infidels rau 
en a$ó:

Com los infeels, Sényer, sápien que nós vos adorem e cream la vostra sancta trinitat, 

per agó ells encerquen l'egualtat dé vostres persones sensualment e segons cors de 

natura creada; e per a£ó no poden atrobar egualtat en les persones, e per l'egualtat 

que no troben menys creen en la trinitat (181,29).

A quest problem a és el que intenta solucionar l'autor en aquesta distinció 
del LC, tot donant un  m étode intel.lectual que puga donar compte d'alló que 
está fora deis termes de natura, i que siga fácilment acceptat pels no cristians.

Després de l'estudi de l'esséncia divina, passem ais aspectes extrínsecs de la 
d iv initat amb el capítol 182, "Com hom apercep e entén en los significáis 
entel.lectuals de les vertuts essencials qui són en Déu, quals són les obres de 
Déus nostre Senyor". Com  que aquestos «significáis entel.lectuals de les 
vertuts» són molts, n'agafarem  tan sois uns quants per tal de du r a term e la 
recerca anunciada al títol. Llull n'elegeix nou, els mateixos nou que ha em prat 
ais dos capítols anteriors, amb la sola diferencia que apareix «bonea» en lloc de 
«gloria». L 'estructura del present capítol és idéntica a la del 180: una tríada 
introductoria que desenvolupa el sentit del títol, tot exposant l'objectiu, el 
m étode i les eines, i nou tríades, dedicades cadascuna d'elles a una v irtu t 
d iv ina. D 'aquesta  m anera, el «material» dem ostra tiu  em prat s 'a justa  
perfectament a l'estructura del capítol.

Com ja resulta habitual, cada tríada té el mateix contingut: nou vegades 
apareix repetida la mateixa idea, amb la sola variant que el nom de la virtut és 
diferent en cada cas. La plantilla emprada per al present capítol és la següent: la 
v irtu t X dóna significació de quines són les obres divines i de quines no ho 
són, ja que les prim eres s’ajusten a X i, per negationem, tot alió que no estiga 
d 'acord amb X no és volgut per Déu ni és obra seua (el mal, el pecat, el 
defalliment, etc.; en definitiva, el desordre accidental introduit peí pecat en la 
creació).

Entrem així directam ent al capítol següent, el 183, "Com hom apercep e 
entén per los significats que donen les vertuts qui són en l'esséncia divina, 
que.l pecat d'A dam  és general en l'espécie humana". Passem ara a tractar la 
qüestió del prim er pecat, el seu origen i les seues conseqüéncies. Peí que fa a
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l'ús de les v irtu ts divines, continúen constituint la base dem ostrativa; ara, 
peró, l'autor redueix el seu nombre a vuit, i continuará fent-ho ais capítols 
següents. La nova llista está formada per dretura, misericórdia, saviea, amor, 
bonea, acabament, larguea i humilitat. Les vuit virtuts barregen una p art de 
les dues listes aparegudes al capítol 178: quatre surten de les virtuts ad intra, i 
les altres quatre de les ad extra. En concret, saviea, amor, bonea i acabam ent 
són v irtu ts  «segons Déu», m entre que d retu ra , m isericórdia, larguea i 
hum ilita t ho són «segons nosaltres». En passar de contem plar l'esséncia 
divina en si mateixa a contemplar-la en relació a la creació, és lógic que Llull 
tire má de les virtuts ad extra, gens considerades ais capítols anteriors.

Peí que fa a l'estructura del capítol, ben poca diferéncia amb els anteriors, 
m algrat que tenim  una virtut menys. La solució és ben simple: com que sobra 
una tríada, hi haurá una virtut a la qual li correspondran dues tríades en lloc 
d'una; és el cas de «dretura», la primera de les vuit. La resta tindrá, fins al final 
del capítol, una tríada cadascuna. L'argumentació será més o menys la mateixa 
en cada cas: si el pecat d'Adam no fos general, Déu no hagués tingut ocasió 
d 'encarnar-se i de recrear el llinatge hum á, i llavors no hagués pogu t 
demostrar la seua humiliat, larguea, acabament, etc. Com que, de fet, s'encam á 
i patí per recrear l'home, aquesta humilitat, larguea, etc. tan gran i acabada que 
m ostrá ha de manifestar-se a causa també d 'un gran mal i pecat (és a dir, un 
pecat general a tota l'espécie humana), ja que segons la fórmula per la qual els 
contraris m és oposats donen major significació els uns deis altres («car on 
major és lo mal, milis és signifícat lo bé, car la un  contrari és milis signifícat 
on major és son contrari», 183, 13), tan gran significació d'hum ilitat, larguea, 
etc. ha de ser causada per un gran pecat general.

El tema del pecat d'Adam  ha desembocat en l'encarnació i la passió. El 
següent capítol tracta, dones, de demostrar l'encarnació, de manera que podem  
com provar com l'argum entació lul.liana segueix un  ordre, tot form ant una 
mena de cadena on cada element deriva de l'anterior. Els dos capítols que ara 
segueixen toquen el tema des de sengles perspectives complementáries: la del 
poder i la del voler; la possibilitat de Déu d'encarnar-se i la voluntat que té de 
fer-ho. Un cop plantejat que Déu pot i, de fet, vol encarnar-se, passará Llull 
directament a la disputa amb els infidels a propósit de l'encarnació i, a partir 
d'ací, a propósit de qualsevol tema polémic, amb uns capítols dedicats a la 
manera de teñir una «art» per a la disputa.
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El capítol 184, "Com en les vertuts de Déu pot hom  apercebre e entendre 
que nostre Senyor Déus és poderos d'ésser Déus e home ensems", suposa él 
prim er tem ps en la demostració de l'encarnació a l'infidel. L'objectiu de Llull 
és fer-li «atorgar possibilitat» sobre el fet en qüestió; una vegada ha admés que 
és possible que Déu s'encame, el següent pas será fer-li veure que és ádhuc 
necessari que ho faga. Per tal de demostrar que Déu pot prendre cam  hum ana, 
el nostre autor continuará fent ús de les virtuts divines, com indica el títol. 
També ací en serán vuit: infinitat, etem itat, amor, dretura , m isericórdia, 
saviea, bonea i acabament. Si comparem amb la llista del capítol anterior, 
trobem que larguea i hum ilitat (les dues darreres d'aquella llista) han estat ací 
substituides per infinitat i etem itat (les primeres de la nova llista); aquelles 
eren virtuts ad extra, aqüestes ad intra. Sembla que les virtuts considerades des 
de la propia esséncia divina van guanyant terreny a les considerades des de la 
creació exterior a Déu.

Amb aqüestes vuit virtuts, Llull m unta la base dem ostrativa d 'aquest 
capítol, una base demostrativa una mica més complexa que la deis anteriors, 
pero en la qual podem  veure clarament quin será el mecanisme de l'Art. Dues 
tríades introductóries ens la m ostraran (Llull ja no en té prou, amb una), 
seguides de vuit tríades, com sempre, una per cada virtut. Les eines em prades 
per a la demostració serán les vuit virtuts ja presentades i sis m aneres en qué 
cal considerar el poder diví (184, 3):

a) «crear re de no-re»,

b) «tolre ésser a les creatures»,

c) «fer d 'una cosa altra»,

d) «fer d 'una cosa dues o tres o més coses»,

e) «fer de dues coses o de tres o de més una sola cosa»,

f) «sostenir perdurab lem ent les creatures que vulga sense alteració ni 
m udam en t» .92

92Una altra mostra de la unitat del LC: en un capítol tan allunyat d'aquest com el 319, tornem a 

trobar aqüestes mateixes sis maneres de poder; cf. 319,14.
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Aqüestes eines són presentades a la primera tríada; a la segona, tenim  les 
seues condicions d'ús. En són quatre (184, 4):

a) «cascuna de les sis maneres de poder men per los significáis de  cascuna de 
les vuit vertuts»,

b) «seguesca los significáis de les vertuts e los significáis de les sis m aneres de 
poder ensems esguardant l'una lo signifícat en 1'altre»,

c) «que la cosa sensual entena termenada dintre lo terme on és term enada e la 
cosa entel.lectual no l'entena dintre lo terme on és term enada la sensual»,

d) «que aferm que les vostres vertuts són acabades sens nuil defalliment».

La prim era de les condicions ja ens está ubicant en l'art combinatoria: cada 
«manera de poder» ha de passar per cadascuna de les virtuts. A més, igual que 
en l'Art, tenim  ja uns conceptes básics (les virtuts), uns altres d'operatius que 
s'han d 'aplicar a les v irtu ts (les sis m aneres de poder), i unes condicions 
d'aplicació per a que el resultat de la recerca siga vertader. Aquestos papers es 
corresponen amb determ inades figures de l'Art: la figura A recull les v irtu ts 
divines; les figures S i T són les figures operatives; i, a més, una série de 
condicions regulen el funcionament del mecanisme.

Vejam ara  l'a rgum en tac ió  com es desenvo lupa. És u n a  típ ica  
argum entado lul.liana en tres temps, a la qual ja ens té acostumat el LC, ja que 
li perm et exposar u n  tem ps en cada versicle, tot m antenint la tríada com a 
estructura argum entativa básica. De nou, la diferencia en cada tríada rau tan 
sois en el fet que varia la dignitat amb la qual hom aplica la demostració:

a) el poder de Déu és infinit, etem, etc. És a dir, posseeix cadascuna de les vuit 
v irtu ts;

b )ergo Déu és poderos de fer les sis coses (per negationem: ja que si no fos 
poderos de fer les sis coses, no tindria acabat poder infinit, etem, etc.). És a dir, 
cada virtut significa que Déu és poderos de fer les sis coses;
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c) ergo ha de poder encamar-se i unir la natura hum ana amb la divina (fer de 
dues coses una, i d 'una dues).

Seguint aquest m étode, Llull p re tén  dem ostrar la possib ilita t de 
l'encarnació. Tot és, en darrer terme, una qüestió d'ignoráncia: si els infidels 
neguen que Déu puga encarnar-se és perqué desconeixen la m anera correcta 
d 'endregar l'entenim ent en aquesta qüestió: «Mas car m olt hom e p e r 
innoráncia no sap encercar la manera segons la qual pot ésser apercebut que 
vós sóts poderos d'ésser déus e home, per go descreu molt home que vós siats 
ver déus e hom e ensems» (184, 5). Per aixó la déria m etódica de Llull en 
aquesta distinció: per apercebre (és a dir, per entendre) les veritats de fe cal un  
m étode adequat d'accés a la veritat. Llull l'assaja durant tota la distinció; el 
resultat és un  ciar antecedent de l'Art, una de les distincions del LC més 
properes a Y A rt abreujada d'atrobar veritat.

De moment ja ha fet atorgar a l'infidel la posibilitat divina de l’encamació: 
Déu p o t encarnar-se si vol. Ara nom és és qüestió de dem ostrar que, 
efectivament, vol fer-ho, ja que el fet que puga encarnar-se no implica en 
principi que necessáriament haja de fer-ho. Demostrar que la voluntat divina 
vol unir la seua natura amb la hum ana és, per a Llull, dem ostrar la necessitat 
inel.ludible de l'encarnació. Les dues passes están ben clares, i form en part 
d 'una estratégia missional ben m editada: «e com los haurem  (els infidels) 
amenats a l'atorgament de la possibilitat, puixes menar-los hem a entendre la 
gran raó que vós havets que vós siats unit ab humanitat» (184, 6).93

93Si el capítol 184 está dedicat al poder de Déu per encamar-se, el 185 estará dedicat a la 

segona part de la demostració, a la raó o causa de l'encarnació. Poder més raó són les dues 

premisses que condueixen cap a la conclusió de la necessitat de l’encarnació; aquesta 

argumentado será emprada de nou en el mateix LC, al capítol 291 (concretament a la tríada 291, 

1 0 -1 2 ), tot explicitant la seua semblanza amb un sil.logisme; paga la pena reproduir-ne el eos 

central: «Car qui vol encercar ni saber per raons necessáries vós si sóts encamat o no, cové que 

davant aquesta qüestió meta hom dues termenacions, go són, dues preposicions: la primera és, 

Sényer, vós si sóts poderos o no d'ésser home e Déus ensems; la segona és si havets raó ni ocasió 

que ho siats o no. E si hom atroba en vostre poder tanta de vertut que puscats ensems ésser Déu e 

home, cové que hom pas a la segona proposició e que hom encere segons los significáis de vostra 

saviea, e de vostra amor, e de vostra humilitat, e de vostra dretura, e misericórdia e de les 

altres vertuts, vós si havets ocasió ni raó segons les damunt dites vertuts d’ésser Déus e home o 

no, e si hom atroba aqüestes dues figures afigurades en l’humá enteniment, adones deu hom
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«La gran raó» significa «la causa» per la qual Déu ha d'encamar-se. Aquest 
és el pu n t tractat al capítol 185, "Com és significada e apercebuda e entesa la 
final raó per qué Déus vol que la natura divina sia encam ada e ajustada ab la 
na tu ra  hum ana de Jesucrist". La voluntat divina va ací imida a la consideració 
de la causa final («la final raó») de l'encarnació. La base argum entativa 
d 'aquest capítol juga dones amb les virtuts divines, pero també amb les quatre 
causes aristotéliques, en una clara utilització per part de Llull del que Pring- 
Mill anomena «substrat col.lectiu deis llocs comuns», creences acceptades per 
to tes tres religions del llibre i que són el pun t de p a rte r ía  per a ulteriors 
dem ostracions:94

Oh Déus graciós, misericordiós, vertuós! Qui vol apercebre ni encercar, Sényer, la 

raó per qué vós havets presa cam humana, necessária cosa li és que son encercament 

sia encercament entel.lectual e que no sia encercament sensual. On, qui entra en est 

encercament aital, si vol atrobar go que encerca de les quatre ocasions, cové que elega 

e que preña la causa final e que la meta en esguardament de les vostres vertuts 

essencials e que reeba los signifícats de les vertuts e de la causa final (185,1).

L'estructura és encara repetitiva. Dues tríades introductóries presenten les 
eines investigatives i el métode o forma correcta d'em prar-les. Set són les 
v irtuts divines, en aquest cas, que cal posar a consideració de la causa final:

On, com molts sien, Sényer, los significáis qui són demostrats per vostres vertuts qui 

són moltes, nós encercarem e reebrem los signifícats de set vertuts tan solament, les 

quals són bonea, saviea, dretura, misericórdia, amor, humilitat, acabament, car 

aqüestes set vertuts són abastants a significar a nostre enteniment la raó, go és, 

l'ocasió final, per la qual vós havets raó e ocasió que siats encamat en la verge 

gloriosa nostra dona sancta Maria, beneita sia ella (185, 2).

afigurar en son enteniment la figura de la conclusió necessária, car si poder e raó havets d'ésser 

home, de necessitat és que siats encamat en natura humana» (291,11). En aquest versicle están 

concentráis i resumits els capítols 184 i 185: com veurem tot seguit, aquest darrer toca la qüestió 

de la raó o causa de l’encamació des deis pressupósits indicats al versicle, és a dir, segons els 

signifícats de les virtuts divines.

94Veg. PRING-MILL (1961: 48-52). Per altra banda, aquesta «barreja» exemplifica de nou les 

oscil.lacions lul.lianes al LC entre aristotelisme i teologia d'arrel agustiniana, a les quals féiem 

referéncia més amunt.
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Són set de les vuit virtuts aparegudes al capítol 183, sense «larguea». Com 
el rostre davant el mirall, cal posar la causa final davant cadascuna d'aquestes 
v irtu ts per tal de veure intel.lectualment l'ocasió que té Déu dencam ar-se . 
Aixó és el que l'autor fará al llarg de les tríades restants del capítol, sem pre 
amb el mateix resultat. La segona tríada resumeix perfectament el que será el 
contingut argum entatiu  de to t el capítol, desenvolupat com sem pre en tres 
tem ps:

a) Argument analogic: així com determináis objectes tenen una finalitat, així 
tam bé les virtuts divines signifiquen que Déu té la finalitat d'ésser home.

b) Mateix argument per negationem: si els objectes existiren debades (sense 
una causa final), així també les significacions de les virtuts serien debades si no 
tingués Déu ocasió de ser home, en el qual cas l'ordenament de les criatures i 
de les obres no seria signifícat en les virtuts tan noblement com ho és si és 
hom e.

c) Conclusió: Déu té virtuts que signifiquen la causa final per la qual té raó 
d 'ésser homef

Aquest esquem a argum entatiu será aplicat en cada tríada a una virtut. El 
que interessa remarcar, pero, és que ací apareix ja en Llull una concepció de 
l'encarnació com a necessária, próxima, per tant a la tesi escotista segons la 
qual el m ón fou creat per tal que Déu s'encarnás, i el m otiu principal de 
l'encarnació no fou la redempció.95 Aquesta postura, defensada obertam ent 
per Llull en obres posteriors al LC (a partir de 1285 en els Cent noms de Déu), 
és manifestada en aquest punt de la seua obra per tal de demostrar a l'infidel la 
necessitat de l'encarnació: una vegada atorgada la seua possibilitat cal fer-li 
veure que és necessária, que Déu no podia no encarnar-se. La culm inado de la 
creació i de les infinites potencialitats divines només té lloc en l'encarnació.

2.3. Apologética.

95Veg. NICOLAU (1958).
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El capítol 186, "Com hom apercep e coneix en los signifícats de les vertuts 
de D éu e en los significáis de les tres ligs, que nostre senyor Jesucrist és 
veram ent Déu e home", uneix la discussió sobre l'encarnació amb els dos 
capítols següents, de contingut marcadament apologétic, on es fa una exhibido 
de la superioritat de la fe católica sobre la jueva i musulmana. Ara ens trobem  
ja davant la disputa amb els infidels, en un auténtic tour de forcé entre les tres 
liéis en  litigi. Es tracta d'escatir quina de les tres liéis dóna millor significació 
de la unió de la natura  divina amb la hum ana, unió que hom  acaba de 
dem ostrar que és possible i necessária.

Les tres religions són confrontades en aspectes concrets, els quals han  de 
donar significació de les virtuts divines (si ens fixem en el títol, veurem  que 
encara continuem amb les virtuts com a base de la demostració). Vuit són en 
aquest cas:

Jesucrist Sényer, encercant si vós sóts déu e home, encercarem los signifícats de la 

vostra bonea, e de la vostra saviea, e de la vostra veritat, e de la vostra dretura, e 

de la vostra misericórdia, e de la vostra amor, e de la vostra humilitat e de la 

vostra ordonació, car cascuna d’aquestes vertuts significa entel.lectualment si vós 

sóts déu e home ensems. Encara encercarem, Sényer, en les tres ligs si donen 

significació d'ajustament de la vostra deitat ab la vostra humanitat (186, 2 ).

Agafem el cas de la bonea (dues tríades: 186, 4-9). La bonea de Déu es 
manifesta en les criatures (els ángels i l'home); la major bonea de les criatures 
dóna major significació de la bonea del creador; que Déu haja estat home és 
a tribuir la major bonea a la criatura; ergo l'encarnació tam bé dóna m ajor 
significació de la bonea del creador (significació que no donen les liéis jueva i 
musulmana). En aquest cas l'argumentació ha anat des de la constatado de la 
significació de la v irtu t donada per les criatures fins a la significació en grau 
superlatiu  de la mateixa virtu t aportada per l'encarnació, cosa que dem ostra 
autom áticam ent la falsedat de les creences que no comparteixen aquesta 
superlativ itat de la bonea divina fornida per la seua unió amb la na tu ra  
hum ana .

En el cas de la saviea (186, 10-12) l'autor segueix un camí invers: prim er 
dem ostrará que les liéis no cristianes són falses, i amb llur falsedat queda 
autom áticament dem ostrada la veritat de l'altra llei en conflicte, la cristiana, i 
la deis seus dogmes. Llull juga amb dos elements que li perm eten atacar els
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m usulm ans i els jueus: la visió del paradís deis prim ers i la captivitat deis 
segons. Si la creen^a de musulmans i jueus fora vertadera, Déu no seria savi, 
ja que els prim ers creuen en un  paradís que no m ostra saviesa en Déu, i els 
segons són desordenats i en poc nombre per la captivitat a qué están sotmesos. 
Conseqüéncia: com que Déu és savi, les liéis m usulm ana i jueva són falses. 
Ara bé: si no hi hagués cap llei vertadera, Déu tampoc no seria savi; com que 
queda dem ostrat que m usulm ans i jueus están en error, per elim inació la 
tercera llei en litigi, la deis cristians, ha de ser la vertadera. I si és vertadera, 
tam bé ha de ser vertadera l'encarnació, que ella creu i les altres no. De 
sem blant m anera opera l'autor amb cada virtut, per tal de condoure sem pre 
en la superioritat de la religió cristiana, ja que dóna una significado superior 
de les virtuts divines.

Resta així oberta la via cap a l'enfrontam ent entre les tres religions del 
llibre, un  enfrontam ent dialéctic du t a terme en el marc de les disputes. El 
resultat és, en molts aspectes, antecedent d'obres com el Llibre del gentil i deis 
tres savis, model de disputa teológica per al Llull de la primera etapa artística, 
l'etapa quatem ária. Al capítol 187 del LC ofereix ja unes regles per a arribar al 
descobriment de la veritat a través del diáleg interconfessional, sota l'epígraf 
"Com hom  apercep e entén qual és la mellor m anerá e la pus vertadera que 
hom pot haver en esputado de fe". El capítol ja ha estat analitzat amb detall 
per M arcel Salieras; Llull desenvolupa tot al llarg del capítol una série 
d 'estratégies orientades cap a la disputa, estratégies de caire psicológic, 
protocolan i doctrinal-argumentatiu. Els dos primers punts inclouen aspectes 
com tria r el lloc i el tem ps adequats per la d ispu ta, dur-la  endavan t 
ordenadam ent, respectar els tom s de paraula de l'adversari i acordar una base 
prévia a la discussió que siga comuna ais contendents, entre altres; peí que fa a 
l'estratégia doctrinal i argum entativa, hi trobem una vegada més el recurs a 
les virtuts divines com criteris válids de certesa: será certa tota afirmació que 
no contradiga la unitat essencial i la concordancia de les v irtu ts divines 
(SALLERAS, 1989).

A questa «art de d ispu tado»  té aspectes forga interessants peí que fa 
sobretot a les estratégies psicológiques i protocolarles desenvolupades per 
l'autor, unes estratégies que manifesten el desig de Llull de fer efectiva la 
conversió deis infidels a través del diáleg, d 'una discussió enriquidora i 
civilitzada. Cal, pero, anar amb compte: no és exactament una «art» per a 
trobar la veritat a través de l'intercanvi d'idees contráries; no es tracta per a
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Llull de trobar la veritat, sinó de mostrar-la, de fer-la conéixer a qui la ignora. 
Eli ja la posseix d'antuvi, de manera que la d isputa només po t teñir u n  final 
lógic: l'acceptació p er p a rt de l'oponent deis argum ents defensats pe í 
m issioner cristiá. No ho diu explícitament, pero el següent passatge no  deixa 
lloc al dubte:

Si tant era, Sényer, que en la fi de la disputació hom callás go qui és demostrant 

veritat e que parlás e argumentas go qui és en falsetat, seria feta injuria a la veritat, 

car aquell qui és en veritat és pus digne que les primeres paraules sien sues e les 

derreres, que no és aquell qui és en falsetat, car lo comengament de la disputació deu 

ésser en veritat e no en falsetat, e la fi de les paraules deu ésser en veritat; e per agó 

go qui és en falsetat no deu ésser en la fi de la disputació ni en lo comengament 

argumentador de la falsetat (187, 26).

Si, d 'entrada, el prim er torn de paraula ha de tenir-lo qui posseeix la 
veritat, la discussió no té cap sentit com a estrategia per a trobar entre tots 
aqueixa veritat que d'antuvi ja és patrimoni exclusiu de qui comenga a parlar. 
Com es pot saber, des de l'inici, qui té la veritat, abans d 'haver finalitzat un  
debat que, precisament, es pressuposa que té l'objectiu d ’investigar quins 
argum ents es corresponen amb ella? Llull parteix sempre d ’una prem issa de 
fe; tot i el caire raonatiu del seu métode, aquest es fonamenta en l'acceptació 
prévia i inqüestionable de la veritat deis dogmes de la fe católica. D 'ací la 
mancanga de la seua «art» de disputar: la controvérsia no és un  diáleg en pía 
d'igualtat, cosa impossible entre la veritat i la falsedat.

El capítol 188 és un colofó que tanca aquesta série dedicada a la comparació 
i disputa entre les tres religions monoteistes: "Com hom  ha coneixenga e 
apercebiment qual lig és vera ne qual és mellor que les altres". Ja no tenim  les 
v irtu ts divines actuant a m anera d 'eines argum entatives; en lloc de 
raonam ents lógics, hi trobem  una demostració segons les manifestacions 
concretes i exteriors de cada llei, no segons el seu contingut intrínsec o 
«arricies»; aquella que mostré més bondat en les seues manifestacions és la 
m ilbr: la posseidora de més homes i dones religiosos, la que té més m ártirs, 
etc. A la m anera del Llibre del gentil i deis tres savis, Llull no explicita 
finalment quina de les tres supera les altres, a quina está fent referéncia en 
concret. Potser tampoc no cal: el lector ja pot endevinar per ell mateix que les 
característiques definitóries de la millor llei són perfectament aplicables a la 
cristiana.
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2.4. Salvado o condemnadó.

Passem  a un  altre bloc de capítols, tot deixant ja de banda les v irtu ts 
divines. En finalitzar els capítols referits a la divinitat, Llull reprén qüestions 
que afecten la v ida de l'home en la immanéncia, especialment en els seus 
aspectes étics —que, en definitiva, orienten la seua actuario  cap a la 
transcendencia—. Del teológic hem passat al terreny psicológic, i en lloc de les 
v irtu ts divines tindrem  les potencies hum anes com a centre de les noves 
argumentacions. Aquest canvi temátic és dones paral.lel al descens en l'escala 
de l'ésser des de Déu a l'home, descens que s'ha operat passant peí mitjancer 
de la segona persona de la trinitat encamada, Jesucrist.

Els aspectes consideráis, relatius al comportament étic, afecten temes tan 
im portants per a Llull com la salvació o condemnació, el pecat, la temptació o 
el bé i el mal, apareguts ja amb anterioritat al LC, especialment al volum  
prim er. Trobem prim eram ent una série de criteris per a conéixer si un  hom 
va per bon cam í cap a lá salvació, o si, peí contrari, s'adrega cap a la 
condemnació (capítol 189); qué és la temptació i d'on naix (capítol 190) i qual és 
la natura  del pecat i de la culpa (capítol 191) són aspectes que completen 
l'anterior. Finalment, la consideració deis majors béns i els majors mals en les 
criatures (capítol 192) i de la veritat i la falsedat (capítol 193) condueix cap a 
l'establim ent d 'una  «art e manera» de canviar els costums dolents en una 
actuario ética correcta (capítol 194).

El capítol 189, "Com hom apercep e entén los senyals segons los quals és 
signifícat si hom  és en estam ent de salvació o en estam ent de damnació", 
presenta uns criteris mitjangant els quals hom pot escatir si va camí de la 
salvació o de la condemnació etemes. El tema, segons indica la primera tríada, 
es troba estretament relacionat amb la qüestió del lliure albir, que és qui dóna a 
l'ésser hum á mérit de gloria o de pena, segons faga el bé o el mal.

Es trata dones de saber apercebre els senyals que ens indiquen quin camí 
hem  pres. La m anera de fer-ho és teñir «art e manera» de passar deis 
signifícats sensuals ais intel.lectuals, ascensió epistemológica básica en el LC: 
«qui vol pu jar, Sényer, son en tenim ent a coneixenga de les coses
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entel.lectuals, p rim eram ent cové que pas son entenim ent p e r les coses 
sensuals» (189, 6).

Llull exemplifica, amb dos casos diferents, els errors que hom  pot cometre 
si no sap operar aquest pas de les sensualitats a les intel.lectualitats (189, 7-9). 
Podem  veure u n  asceta que, sensualment, dóna senyal d 'estar en camí de 
salvació. Pero, compte! Pot ser un  fals asceta, pura fagana. Per contra, trobarem 
rics que, p e r davall de la seua opulent aparenta, són hum ils i caritatius: 
aquests darrers significats intel.lectuals són els que indiquen que están en 
estam ent de salvació.96

Els criteris oferits incideixen de nou en temes ja tractats al prim er volum. 
Per exemple, el seguim ent de la primera o de la segona intenció és un  bon 
indicatiu  del cam í pres (189, 10-12). N aturalm ent, la qüestió va un ida a 
l'oposició «ordre vs. desordre», següent criteri: l'ordenació significa salvació, 
m entre que el desordre indica damnació. El que interessa a Llull en especial és 
l'ordre de les potencies de l'ánima : si totes están sotmeses a la racional hom 
m arxa per la via de la salvació (189, 13-15); pero també está l'ordre o el 
desordre deis senys sensuals i intel.lectuals (189,16-18). El capítol finalitza amb 
dues tríades bellíssimes, on la visió de la creu desveda en l'autor, un  cop més, 
el record del seu passat pecaminós. L'amor a Crist i el martiri esdevenen així 
senyals suprem s.de salvació.

Saber la na tu ra  e la temptació i qué coses són pecat i culpa pot ajudar a 
seguir la via de la salvació: els capítols 190 i 191 juguen amb els mateixos 
elements apareguts al 189, pero ordenant-los en la construcció d ’un  m étode 
que perm eta el coneixement de la temptació i del pecat. L 'estructura de tots 
dos capítols és, una  vegada més, una estructura fixa, amb una tríada 
in troducto ria  que p resen ta  els elem ents amb els quals bastirá  l 'au to r 
l'argum entació, i una serie de tríades que desenvolupen cadascun d'aquestos 
elements, amb un  versicle final conclusiu a manera de resum. El 190 presenta 
el m aterial amb qué treballará organitzat en sis elements, «a semblanza de les 
sis dreceres qui són en home» (a més, cal comptar amb els senys corporals i els

96E1 personatge del ric humil que porta secretament una vida aspra dedicada a les practiques 

ascétiques apareix en altres obres de Llull; veg., per exemple, el final del capítol 69 del 

Blaquerna. En aquesta novel.la trobarem personificacions d'actituds descrites al LC. Per altra 

banda, ja al capítol 104 del mateix LC trobávem l'adverténcia que «les aparences enganyes».
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esp irituals, ais quals hom aplicará les sis coses que poden  p rovocar la 
tem ptació); el gust per Tordenació simbólico-numérica recorre tot el LC, no 
nom és en la seua estructura externa m és general, sinó, com podem  
comprovar, també en els detalls més petits:

Cascuna temptació, Sényer, sia que sia entel.lectual o sensual, pot ésser feta en sis 

coses, 9 0  és a saber, en les potencies, o en les tres vertuts de ránima, o en los dos 

moviments, o en les dues entencions, o en acabament, o en defalliment o en altra 

alteració sensual o entel.lectual. On, estes són sis carreres per les quals temptació 

pervé en home a semblanza de les sis dreceres qui són en home (190,2).

Básicament, gairebé la mateixa llista és plantejada com a base del capítol 
següent, tot i que desglossada en vint-i-quatre elements, i no en sis:

Les vint-e-quatre carreres per les quals pecat, Sényer, cau en home, són cinc senys 

sensuals e cinc entel.lectuals, e cinc potencies d'ánima, e tres vertuts d’ánima, e dues 

entencions, e paraules, e signes, e negligencia en los dos moviments. On, qual que sia 

lo pecat, per estes vint-e-quatre coses pora ésser conegut e apercebut qui cercar ni 

conéixer lo volrá (191, 2).

En to tes dues llistes, hem  de considerar la parella  «acabam ent- 
defalliment» com un  sol element, si volem que ens quadren els núm eros. De 
fet, els versicles dedicáis a aquesta parella al capítol 190 presenten tots dos 
conceptes un  al costat de l'altre, i no hi ha un versicle especial per a cadascun 
d 'ells. És interessant comparar l'estructuració que cada capítol im posa a 
aquestos elements; el resultat será revelador de la diferent considerado de la 
temptació i del pecat, almenys peí que fa a l'ordre de les potencies.

Capítol 190, "Com home ha apercebiment e coneixen^a de temptació".

190,1-3: Presentació.

190, 4-6/7-9: Cinc senys sensuals (cinc versicles més un conclusiu).

190, 10-12/13-15: Cinc senys intel.lectuals (idem).

190,16-18/19-21: a)Poténcies: 190,16—sensitiva,
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190,17-18—imaginativa,
190,19—racional,
190, 20—motiva;

b)dos moviments i dues intencions (190,21).

190, 22-24: Tres virtuts de ¡'ánima.

190, 25-27: Acabament-defalliment.

190, 28-29: «Altres alteracions»: 190, 28—sensualitat-intel.lectualitat,
190,29—bé-mal.

190, 30: Resum conclusiu.

Capítol 191, "Com hom ha apercebiment e coneixenga quals coses són pecat ni 
culpa".

191,1-3: Presentació.

191, 4-6/7-9: Cinc senys sensuals (cinc versicles més un conclusiu).

191, 10-12/13-15: Cinc senys intel.lectuals (idem).

191,16-18/19-21: Potencies: 191,16—vegetativa,
191,17—sensitiva,
191, 18—imaginativa,
191,19-20—racional,
191, 21—motiva.

191, 22-24: Tres virtuts de l'ánima.

191, 25-27: Dues intencions (191, 25), 
dos moviments (191, 26), 
acabament-defalliment (191, 27).

191, 28-29: Paraules (191,28), 
signes (191, 29).
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191, 30: Resum conclusiu.

Com hem  comentat adés, la major part d'aquestos elements ja apareixien 
dissem inats al capítol 189, introductori d 'aquestos dos següents: 189, 10-12: 
dues intencions; 189, 13-15: potencies; 189, 16-18: senys sensuals i espirituals; 
189, 19-21: acabament-defalliment. L'estructuració d'aquest m aterial básic és, 
com podem  comprovar, molt semblant en el capítol 190 i en el 191. Algunes 
diferéncies són pero  interessants d ’ésser sotm eses a estudi. La prim era 
significativa apareix  en les dues tríades que cada capítol dedica a la 
consideració de les cinc poténcies (versicles setze a vint-i-u). D’entrada, el 
capítol 190 redueix el nombre de cinc a quatre potencies, amb l’abséncia de la 
vegetativa; en el seu lloc, hi apareix un  versicle dedicat ais dos m ovim ents i 
les dues intencions. Al capítol 191 apareixen totes cinc poténcies, incloent-hi la 
vegetativa. I encara més: al prim er deis capítols hi ha una potencia, la 
imaginativa, que té destinades dos versicles (190, 17-18), front a la resta, que 
nom és en tenen un. Al segon deis capítols, la poténcia afavorida amb dos 
versicles és la racional (191,19-20).

Com interpretar aquetos fets? Sembla que Llull ens vol d ir alguna cosa 
amb agó. En efecte: les diferéncies de distribució en les poténcies, segons les 
considerem des de la perspectiva de la temptació o des de la perspectiva del 
pecat ja consumat, duen aparellades tota una teoría psicológica fonamentadora 
de l'ética. Concretant: la major atenció dedicada a la imaginativa en el tema de 
la temptació indica que aquesta poténcia hi té un paper principal; seria la porta 
per on entraría la temptació, introdui'da per les males arts del dimoni, qui fa 
im aginar a l'home fets pecaminosos. El cas de la racional, ja ho sabem, és 
diferent: en ser la més noble de les poténcies, resulta també la més afectada peí 
desordre introduit peí pecat. La temptació entra per la imaginativa; si aquesta 
aconsegueix desordenar la racional i allunyar-la del compliment del seu deure 
d'equilibradora de l'univers psicológic huma, tenim el pecat.

Ara cal cercar on es troben els majors béns i els majors m als en les 
creatures (capítol 192) i la veritat i falsedat (capítol 193), per acabar bastint una 
«art e manera» de convertir els costums dolents en bons costums (un métode 
étic paral.lel a l'epistemológic: capítol 194). El capítol 192, "Com hom  ha 
apercebiment e coneixenga quals són los majors béns ni quals són los majors
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mals", planteja, des del mateix títol, l'ús de conceptes relatíus instrum entáis 
de l'art, com és el de majoritat, relacionat amb m inoritat i igualtat, amb els 
quals forma un  ternari im portant en la figura T de l'art.97 Trobem  tam bé 
aspectes que avancen l'ús de la combinatoria, dins d 'una estructura metódica: 
un  objectiu proposat —la recerca del bé i del mal, amb els relata «major» i 
«menor» (és a dir: recerca del major-menor bé i del m ajor-m enor m al)—, 
dintre del camp d 'estudi de les sensualitats i de les intel.lectualitats, amb 
diversos criteris d 'estudi. L'objectiu i el camp d ’estudi són presentáis a la 
prim era tríada, m entre que ais vint-i-set versicles següents l'autor presenta els 
criteris (del versicle quatre al vint-i-u tenim un  criteri per versicle; del vint-i- 
dos al trenta apareixen només tres criteris, un  per tríada i no per versicle).

En el cas del prim er criteri (192, 4), form at per la parella «acabament- 
defallim ent», tenim  que podem  descobrir quins són els m ajors béns si 
considerem  els que són en acabam ent en les coses intel.lectuals i en 
defalliment en les sensuals, mentre que els menors béns, a la inversa, són els 
que p resen ten  acabam ent en les sensua lita ts  i d e fa llim en t en  les 
intel.lectualitats. De m anera semblant ocorre amb els majors i m enors mals, 
tot establint-se una combinatoria entre tots els conceptes amb la finalitat que 
cadascun ocupe el seu lloc adient en l'esquema ordenat. Altres criteris que 
usará Llull serán les quatre causes, ocasió-ventura (d 'ara endavant cada 
vegada més em prat), bé-mal (amb una nova explicitació del recurs del 
coneixement per la negativa a 192, 11: on major contrarietat h i ha entre els 
oposats, major és la significació que els uns donen deis altres, de m anera que 
la major distancia ontológica entre el bé i el mal condiciona l'epistemologia 
lul.liana), prim era intenció-segona intenció, etc.

El capítol 193, "Com hom ha apercebiment e coneixenga quals coses són 
veres ni quals coses són falses", redunda en la consideració de dos conceptes 
clau en el sistema lul.liá, com és ara veritat i falsedat. La seua importancia es 
veu palesada per les figures Y i Z en les primeres formulacions de l'Art, i, en 
el propi LC, per la reiterado del seu tractam ent en diversos m om ents de 
l'evolució de l'obra. En concret, trobem tres punts al LC on el tema de les 
relacions veritat-falsedat és considerat des de perspectives diferents; són tres 
punts estratégicament ubicats, un  cap a l'inici de l'obra, un altre més o menys 
cap al mig (que correspon a aquest capítol 193), i l'altre tot al final del LC. La

97A 69, 24 ja trobávem la parella mal-bé contemplada des deis termes relatius major-menor.
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com parado tan  sois deis títols deis respectius capítols ens informa sobre les 
diferéncies de tractam ent i sobre l'evolució del LC: capítol 48, "Com Déus ha 
ordonat hom que pusca eléger falsetat e veritat"; capítol 193, "Com hom  ha 
apercebim ent e coneixenga quals coses són veres ni quals coses són falses"; 
capítol 364: "Com hom adorant e contemplant son Déus gloriós, sap haver art 
e m anera per la qual obre veritat o falsetat".

Són tres perspectives diferents per al mateix tema: la moral (elecció entre 
el bé i el mal i lliure albir), Y epistemológica (coneixement del bé i del mal), i la 
pragmática (obrar, actuar, fer el bé o el mal). Ara ens movem en la vessant 
epistemológica de la qüestió, per la qual cosa Llull ens fará to t d 'una a l'inici 
del capítol una declaració de principis sobre la plena confianza que li mereix 
1'enteniment hum a, amb capacitat—atorgada per Déu— de conéixer la veritat 
i la falsedat: «Oh Déus gloriós! A vós, Sényer, sia feta reverénda i honor per 
tots tem ps, qui havets dada manera e certea a home per la qual sápia atrobar 
veritat» (193, 1).

Tot és qüestió només de trobar una «art e manera» adequada, en la qual es 
basa tot el llibre segon del LC que ara comentem; el nucli no és altre sinó el 

* m étode escalar amb el qual avancen totes les distincions d'aquest llibre dedicat 
a les sensualitats i les intel.lectualitats:

Jassia que sia molt gran afany apercebre veritat en home, empero, Sényer, ab qué 

hom sápia haver la manera ni l'art, les de més vegades se pot apercebre veritat en 

home ab los significats de les sensualitats e de les entel.lectuítats e ab ajudament e 

mudament d'una sensualitat a altra e d'una sensualitat a entel.lectuitat e d'una 

entel.lectuitat a altra (193, 23).

D ues vies distingeix dones l'autor per tal de trobar la veritat: una 
d'intel.lectual i altra de sensual. Hi ha una veritat intel.lectual i una altra de 
sensual; la intel.lectual té tres «testimonis» que en donen significado (193, 6): 
els cinc senys intel.lectuals, les tres virtuts de l'ánima i les cinc poténcies de 
l'ánima. El camp de treball on podem estudiar, amb aqüestes eines, la veritat o 
falsedat, ve donat per l'escala descendent que ja coneixem des de l'inici de les 
distincions dedicades ais senys espirituals: Déu, els ángels, els dimonis, la 
natura i els animals (193, 7-9). Cadascun deis cinc elements és desgranat al llarg 
del capítol, el qual conclou significativament en l'establiment de dos «camps 
semántics» oposats, el de la veritat i el de la falsedat, cada un  d'ells amb una
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serie de conceptes que formen part d'unes pareUes de termes oposats que es 
manifesten com nuclears en el métode que va bastint l'autor:

£o per qué totes estes coses damunt dites són senyals per los quals és apercebuda 

veritat, és, Sényer, per qo car ocasió e necessitat e possibilitat e primera entendó són 

coses pus prop a veritat que a falsetat, e ventura e cosa no necessaria e impossíbilitat 

e segona entenció són pus prop a falsetat que a veritat; e per agó, per <¿o car hom ha 

coneixenga d'aquestes carreres qui són vies per les quals van veritat e falsetat, per 

aqó s’esdevé que home coneixent les coses damunt dites, ha coneixen^a e 

apercebiment quals són les coses qui són veres ni quals són les coses qui són falses ni 

desplaents a la vostra veritat divina (193, 30).

Ocasió-ventura i possibilitat-impossibilitat són dues parelles que guanyen 
importancia creixent en aquests capítols, els quals anuncien la que tindran  en 
la p rim era  form ulació de l'A rt, Y A rt abreujada d'atrobar veritat. Ací ja 
apareixen com criteris fonamentals de trobar veritat.

El capítol 194 tam bé tindrá posteriorment una correspondencia en l'Art. 
Pretén establir un  m étode étic per a seguir els bons costums i abandonar els 
dolents: "Com hom  ha apercebiment e coneixenga de l'art e de la m anera per 
la qual hom  se po t m udar de males costumes e de m alvats nodrim ents a 
bones costumes e a bons nodriments". El mateix tema será tocat en Y A r t  
abreujada d'atrobar veritat i, una mica m és extensam ent, en Y A r t  
demostrativa. En totes dues obres, es reserva el tractam ent de la qüestió a la 
distinció dedicada ais «mous» o modes d'aplicació de l'art: en el prim er cas, 
tenim que el tercer deis trenta modes especiáis és assuescere, mentre que en el 
segon, el m ode quinzé de la tercera distinció correspon a «acostumar». Una 
vegada més es palesa la profunda connexió d'aquesta part del LC amb les 
prim eres form ulacions de l'Art, les quals no són, en definitiva, sinó la 
concreció metodológica pretesam ent definitiva de les preocupacions centráis 
de Llull manifestades a la gran obra primera.

Llull s'acosta a la seua pretensió de bastir una ciencia de la moral amb un  
caire m arcadament psicológic. El fonament, ja l'hem vist al llarg deis anteriors 
capítols del LC: cal conéixer la base psicológica de l'ésser huma, l'ordenació de 
les seues poténcies, per tal de bastir al dam unt un métode de com portam ent 
étic. La ignorancia és el major enemic: la relació epistem ologia-m oral es 
recolza en el fet que només el coneixement cert pot donar pas a una actuació
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moral correcta, m entre que la ignorancia condueix a actituds erronies. D'ací la 
déria lul.liana peí métode:

mas car los hómens neds innoren les proprietats e les qualitats de les poténcies e de 

les sensualitats e les entel.lectuitats, per aqó innoren e menysconeixen les 

concordances e les contrarietats qui són enfre la sensual costuma e l'entel.lectual, e 

per aquesta innoráncia aital no saben prendre art ni manera com se muden de 

malvats nodriments a bones costumes e a bons nodriments (194,9).

Consegüentment amb agó, fará al llarg de tot el capítol un  repás ais sentits 
sensuals i intel.lectuals per veure quin ordre corréete condueix cap a l’actuació 
moral correcta. Una idea que ha aparegut esporádicam ent p ren  ací forma: la 
importancia de r«atemprament» en els senys intel.lectuals, és a dir, de cercar 
un  equilibri en les seus actuacions, ja que tan dolent és un excés de cogitado, 
apercebim ent, consciencia, subtilea i fervor com pecar per defecte. Més 
endavant oferirá alguns consells per tal d 'atem prar els senys intel.lectuals i 
m antenir-los en el seu terme just; per ara, el capítol que ens ocupa pot 
resumir-se en una fórmula ben coneguda: podem  passar deis costums dolents 
ais bons costums si mortifiquem la sensualitat amb la racionalitat. Ací rau tot 
el secret, la panacea del LC.

2.5. Temes de disputa analitzats ad extra.

Un altre grup de capítols se centra en temes polémics com l'encamació, 
l 'e te rn ita t del m ón o la resurrecció. U na vo lta  deixat de banda — 
m om entániam ent— el recurs a les v irtuts divines, els argum ents lul.lians 
tornen ara a assolir una estructura ascendent i ad extra, basats en l'analogia 
que els fets sensuals proporcionen deis intel.lectuals. L'oposició base del segon 
volum , sensualitat vs. intel.lectualitat, torna a ser contem plada des de la 
p o la rita t deis seus dos extrem s, els quals m antenen  una dialéctica 
epistemológicament enriquidora. Ja no ens movem en el camp de les purés 
intel.lectualitats, ja que partim  de nou de l'esglaó més baix de l'escala; aixó sí, 
amb voluntat d 'ascendir al cim.

El capítol 195 torna sobre la qüestió de 1'encarnació: "Com hom  ha 
aperecebim ent e coneixenga que la divinal esséncia no és corrom puda, ni
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alterada, ni ensutzada, ni afollada ni avilada jassia go que sia ajusta da ab 
na tu ra  hum ana". El concepte clau del capítol és «corrupción; Llull p re tén  
dem ostrar que és contrari a 1'encarnació. Per tal d 'aconseguir l'objectiu, 
seguirá uns passos ordenadament, un métode, plantejat en la prim era tríada. 
En aquests capítols que ara segueixen, trobarem  el contingut prácticam ent 
resum it en la prim era tríada, mentre que la resta de tríades sera una sim ple 
am plificació (i exemplificació) reiterativa del nucli inicial. P rim eram ent, 
l'autor constata que el concepte clau de «corrupció» pot ésser aplicat tan t a les 
sensualita ts com a les intel.lectualitats; el resu lta t és u n a  com binado  
quatem ária:

Ah Déus gloriós! A vós, Sényer, sia feta reveréncia e honor, car les coses qui s’afollen 

ni s'alteregen ni.s corrompen, covenen ésser sensuals o enteLlectuals. Qn, la corrupció 

e la viltat e l'alteració qui cau en les creatures sensualment o entel.lectualment, 

cové, Sényer, que vaja per quatre maneres, les quals són: o per corrupció de 

sensualitat a altra sensualitat, o per sensualitat corrompent enteLlectuitat, o per 

enteLlectuitat corrompent sensualitat, o per enteLlectuitat corrompuda per altra 

enteLlectuitat (195, 1 ).

Des d'aquesta base, Llull pretén demostrar ais «heretges e descreents» per 
«raons necessáries» que en 1'encarnació de Déu, en prendre natura hum ana, 
no hi hagué cap tipus de corrupció:

On, com tota alteració e tota corrupció e tot afollament vaja per estes quatre 

carreres, e com los heretges e los descreents no vullen creure que natura divina sia 

unida ab humana natura per go car han opinió que vós fóssets alterable e camiable e 

corrompable, per aqó, Sényer, lo vostre servidor se vol esforzar a son poder a provar 

per raons necessáries que vostra deitat no és alterada ni corrompuda jassia <jo que la 

persona del Fil sia encamada e per la sua encamació tota la deitat sia ajustada ab 

la natura humana en la qual s'encamá la persona del Fill (195, 2).

La forma com ho fará será analógica i ascendent, «en les creatures» i, a 
partir d'elles, ascendint a l'esséncia divina: si demostra que en les creatures no 
es dóna corrupció quan s'uneixen les unes amb les altres, per la regla de la 
superlativitat divina queda demostrat que encara pot haver menys corrupció 
en Déu si s’uneix a la natura humana.
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On, beneit siats vós, sényer Déus, car aquest encercament e aquesta prova cové éser 

feta en les creatures per tal que per elles, qui són coses fenides e  creades, puscam 

haver coneixenga que enaixí com elles no s'alteregen ni s'afollen si bé s’ajusten ni 

s'uneixen les unes ab les altres, enaixí e molt milis encara se segueix que la vostra 

divinal esséncia ni natura no és alterada ni corrompuda jassia qo que sia ajustada e 

imida ab la natura humana, car si cosa fenida termenada no s'afoHa n is  corromp en 

sa par creatura, significat és que substáncia etemal, infinida, acabada, tota 

poderosa no sia corrompent en creatura qui per grácia sia unida ab natura divina 

(195, 3).

D ’aquesta m anera, el capítol fará un  recorregut analógic per diverses 
realitats sensuals i intel.lectuals que manifesten la no corrupció de l'esséncia 
d iv ina en unir-se amb la na tu ra  hum ana. Les quatre tríades següents 
desenvoluparan les quatre combinacions presentades al prim er versicle, a raó 
d ’una com binado per tríada, bo i em prant argum ents analógics que pretenen 
dem ostrar l'afirmació feta al títol. Un bell exemple el tenim en l’analogia del 
raig de sol, la llum  i la flor:

Singular Senyor, sens par e sens companyó! Sensualment veem que lo raig del sol no 

s'ensutza si bé passa per les carreres sutzes, ni la luu de la candela no és ensutzada si 

bé entra en la casa escura, ne la fulla ne la flor qui neix e brota sobre la térra femada 

no és enllegéida ni ensutzada jassia que la térra sia femada (195, 4).

Si aqüestes sensualitats no es corrom pen en unir-se a altres m és vils, 
quan t m és ha de m antenir-se incorrupta l'esséncia divina, m anifestam ent 
superior!

On, beneit siats vós, sényer Déus, car enaixí com lo sol ni la lugor de la candela ni la 

fulla ni la flor qui són creatures fenides e termenades no són ensutzades en les legees 

ni en les viltats on són ajustades, dones ¡quant més, Sényer, la vostra substáncia 

gloriosa qui és infinida e etemal e tota poderosa no reep nuil defalliment si bé és 

unida ab la vostra substáncia humana, qui és la mellor creatura que no són totes les 

altres creatures! (195, 6).

Amb la fórm ula «sensualm ent veem e entel.lectualm ent entenem ...», 
amb la qual hom  resum eix la dialéctica ascendent basada en la relació 
significant entre l'exterior i l'interior, Llull introdueix diverses analogies que, 
per a ell, constitueixen raons necessáries demostratives de la no corrupció de
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l'essséncia divina en l'encarnació. No deixa de ser consciente pero, que els 
infidels no accepten fácilment aquest tipus d'argum ent; el m otiu rau  en el fet 
que no saben passar de les sensualitats a les intel.lectualitats, són incapagos de 
seguir correctam ent la via epistemológica ascendent per ell p roposada. 
A questa incapacitat prové, encara, de la negativa a considerar d 'an tuv i la 
possibilitat del fet que Llull vol demostrar, cosa que barra des de l'inici l'accés a 
la dem ostrado:

Si los infeels pujaven lur enteniment a la poténcia racional e si ells posaven davant 

lurs ulls possibilitat, la qual possibilitat és ulls ab los quals enteniment dTiome 

encerca veritat, adoncs, Sényer, seria possívol cosa ais infeels que ells porien 

apercebre e conéixer que la vostra deitat no és corrompuda ni ensutzada en ésser 

unida ab la vostra humanitat; mas car los infeels al comengament afermen 

impossibilitat e dien que impossívol cosa seria que vostra deitat no fos avilada e 

afolada e corrompuda e ensutzada si era unida ab humana natura, per agd no poden 

haver lur enteniment endregat a apercebre veritat per qo car l'enteniment no pot 

encercar sinó ab opinió de la cosa qui és possívol o impossívol (195,18).

Els conceptes de «possibilitat» i d'«im possibilitat» apareixen d 'aquesta  
m anera com a term es claus en la discussió amb els infidels, i com a tal 
passaran a formar part important del métode de l'Art. No negar la possiblitat 
existencial de realitats com la trinitat o rencam ació des de l'in id  de la recerca: 
ací rau  el secret del corréete funcionament de l'A rt lul.liana. Termes tan 
im portants com el de «suposició», especialment actiu en 1 'Art Demostrativa, 
així ho palesen: cal suposar préviam ent que el que hom  considera fins ara 
impossible pot ser real, ja que tal volta no hem  sabut acostar-nos com calia, 
amb el m étode adequat, a la realitat intel.lectual que ultrapassa les nostres 
percepcions sensuals. Llull repetirá constantm ent a l'Art que cal anar amb 
l'entenim ent lliure, no forgat per una voluntat desam ant que nega d 'entrada 
l'objecte d'estudi. També al LC trobem ja aquesta premissa, manifestada una i 
altra vegada al llarg de les pagines del segon volum.

El capítol 196, "Com home ha apercebiment e coneixenga que lo m ón ha 
comengament", toca un  important tema que será représ sovint per Llull en les 
seues discussions amb els filósofs averroistes, els quals defensaven l'eternitat 
del m ón, idea a la qual Llull s'oposá sem pre aferrissadam ent. N ovam ent 
tenim el métode basat en la dialética entre sensualitats i intel.lectualitats:
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Com tot lo món, Sényer, sia departit en dues parts, les quals són sensualitat e 

intel.lectultat, covén-se que encerquem al món comengament ab dos encercaments, go 

és a saber, ab encercament sensual e ab encercament entellectual (196,2).

En tots dos camps pot hom conéixer «per raons necessáries» que el m ón 
ha tingut un comengament; ara bé: l'home es troba, epistemológicament, m és 
a p rop  de les sensualitats que de les intel.lectualitats. És per aixó que Llull 
comengará per les primeres, a les quals dedicará la major part del capítol; i ho 
fará ordenadam ent, comengant per la sensualitat més gran, el firm am ent, per 
passar després ais elements i ais cossos elementats:

Com l'home, Sényer, pus leugerament haja demostrado de la cosa sensual que de 

l'entel.lectual, per agó comengarem primerament a la sensualitat, e com lo 

fermament sia la major sensualitat que hom pusca sentir veent en est món, per agó 

comengarem al fermament e puixes ais elements e puixes ais indivíduus engenrats 

deis elements (196, 3).

Tot un  procés ordenat i justificat de presentado deis fets, que m ostra una 
vegada més la cura de l'autor en ordir la trama del LC fins al mes ínfim detall 
en cada capítol. Cada tríada estará col.locada en el seu lloc adient, per tal de 
repartir la temática al llarg del ̂ capítol amb un ordre determinad després de la 
tríada introductoria, en tindrem sis dedicades a les significacions que ofereix el 
firm am ent sobre la no eternitat del món (196, 4-21), a les quals seguirá una 
dedicada ais quatre elements (196, 22-24) i una altra ais cossos compostos (196, 
25-27), amb la qual cosa completem el tractament donat a la substáncia sensual. 
La tríada  final estará centrada en l'altre term e en qüestió, la substáncia 
intel.lectual. Per tal de guiar el lector, Llull va explicitant els canvis en cada 
cas, amb la utilització de versicles de transició: així, el versicle vint-i-set 
sim plem ent anuncia el final del tractament oferit al firmament, ais elements i 
ais cossos compostos, i la subsegüent consideració de la substáncia intel.lectual.

De manera semblant trobem una ordenado progressiva deis continguts al 
capítol 197, "Com home ha apercebiment e coneixenga per significacions 
sensuals e entel.lectuals del dia de resurrecció". El títol ja explícita aquesta 
vegada el métode seguit: el de les significacions sensuals i intel.letual. Com ais 
dos capítols anteriors, també ací passarem deis graons inferiors ais superiors, 
tot fent ús de l'escala ascendent que mena l'enteniment des de les sensualitats 
a les intel.lectualitats:
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On, per 5 0  com nostra entenció és encercar e provar per raons necessáries que lo dia de 

resurrecció és esdevenidor, e com totes les coses esdevenidores són a home 

enteLlectuals dementre que són en temps esdevenidor, per aqb, Sényer, de grau en 

grau mudarem e pujarem nostre enteniment de les unes sensualitats a les altres, e de 

les sensualitats a les entel.lectuitats, e de les unes entel.lectuitats a les altres, e aqo 

farem tant tro que manifestament e vertaderament nostra enteLlectuitat aperceba e 

entena dia de resurrecció (197,3).

Dues tríades dedicará Llull a les sensualitats, on serán contem pláis els 
quatre elements i els senys corporals (197, 4-9); la resta girará al voltant de 
diverses inteLlectualitats que donen significado de la resurrecdó: els senys 
espirituals, la franca voluntat, Déu, les seues virtuts (tomen arí a fer acte de 
presencia, en nom bre de set: saviea, amor, poder, larguea, senyoria, dretura i 
acabament), 1'encarnació i, finalment, la resurrecció de Crist. Com veiem, el 
nostre  au tor barre ja  qüestions acceptades pels infidels amb altres m és 
problem átiques (com són 1'encarnació i la resurrecció de Crist); en certa 
m anera, aqó forma part de l'estratégia de la disputa lul.liana: a partir d'alló que 
hom coneix i accepta, cal avangar cap al desconegut.

2.6. Conceptes oposats.

Entrem en el darrer bloc de capítols en qué hem dividit aquesta complexa 
distinció. En són vuit, els títols deis quals reflecteixen parelles d 'opósits. 
Comencem peí 198, "Com hom ha apercebiment e coneixenga d'aquelles coses 
qui esdevenen a hom e per son bé e per son profit, e com se cuida que 
esdevenguen a hom e per son mal e per son dan". El tema que ressona en el 
llarg títol ha aparegu t sovint al llarg d 'aquest tercer llibre: les aparences 
enganyen. És la més directa conseqüéncia de les relacions establertes entre les 
sensualitats i les intel.lectualitats, relacions a les quals están dedicades les deu 
distincions d 'aquest llibre.

Les coses que hom  sensualment considera mals, poden ser béns per a la 
intel.lectualitat. H eus ací la primera constatació que Llull ofereix al nostre 
esperit en el capítol. La pérdua  de riqueses o d 'éssers estim ats són
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contemplades des de la nova óptica, amb resultats tan sorprenents —o, per dir- 
ho millor, revolucionaris— com aquest:

Oh vós, Sényer, qui nasqués de la Verge gloriosa! Com los homens qui amen més los 

béns sensuals que los entel.lectuals, perden filis o parents o amics que molt amen, 

adoncs, Sényer, han opinió que esdevenga per lur dan e per lur mal qo qui és a gran lur 

profit, car enaixí com la vida de sos enfants e de sos parents lur era ocasió d'ergull e 

de vana glória e de fer injuries e torts, enaixí la mort d'aquelles coses lur és ocasió 

com sien humils e com satisfacen lurs torts e com facen peniténda (198,4).^

Tot el capítol és dones un recorregut casuístic per diversos fets que hom  
considera generalm ent dolents, pero que per a Llull són positius. La ira, per 
exem ple, és una reacció perillosa; pero, per aixó mateix, pot ser altam ent 
profitosa si hom  és capas de controlar-la, ja que així guanya major m érit (198, 
8). El mateix s'esdevé amb les temptacions, el paper positiu de les quals és 
enfortir la virtut (198, 11). El fi observador psicológic tom a a fer acte d aparició 
en aquest capítol, amb consells que encara avui en dia ens poden servir. Per 
exemple, cal treure un  aprenentatge deis enganys que hem sofert, ja que així 
evitarem  d'altres posteriors (198, 16). De m anera que fins i tot hem  d 'estar 
contents d 'haver estat enganyats!

El capítol finalitza amb un  plany per la ignorancia de l'hom e, un  ser 
incapag de discernir entre el bé i el mal; en aquesta confusió rau la causa de 
totes les seues tribulacions. Per aixó l'autor demana a Déu que il.lumine el seu 
entenim ent per conéixer quines coses són bones i quines dolentes. D’aquesta 
m anera ens introduim  en el tema del següent capítol.

El coneixement per la negativa és la qüestió plantejada al capítol 199, 
"Com hom e ha apercebiment e coneixenga per los uns contraris en los altres". 
El coneixement del m al ens ajuda a descobrir el bé. Llull planteja quatre vies 
d'accés al coneixement per la negativa, resultat de combinar, un cop més, els 
significáis sensuals i intel.lectuals:

98De nou trobem una situado que será personificada en la novel.la Blaquema, on al capítol 49, 

«de consolado», trobarem un pastor al qual un llop ha matat el seu fill. El protagonista de la 

novella acaba convencent el pastor que, del que ell considerava el més gran deis mals, se seguien 

uns béns molt majors.
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a) Cercar un  contrari sensual per altre sensual.

b) Pels contraris sensuals cercar els inteLlectuals.

c) Am b les con tra rie ta ts  in tel.lectuals cercar a ltres co n tra rie ta ts  
intel.lectuals.

d) Amb les contrarietats intel.lectuals cercar les contrarietats sensuals.

L'home és el centre de tota aquesta recerca. La seua posició privilegiada el 
col.loca equidistant entre el bé i el mal, de manera que en ell els dos extrems 
arriben al máxim grau d'oposició. És per aixó que cap altra criatura po t accedir 
millor al coneixement a través de l'oposició deis contraris:

On, com agó sia enaixí, Sényer, que bé e mal sien pus contraríes coses Tuna a l'autra 

en home que en nulla autra creatura, per agó s'esdevé que home és adés bo, adés mal, 

e adés veng lo mal sensual lo bé entel.lectual, e adés veng lo bé entel.lectual lo mal 

sensual, e adés és hom bo sensualment e entel.lectualment, e adés és hom mal 

enteLlectualment e sensualment; e per agó com home és en aital estament de 

contrarietats, per agó pot en si mateix pus leugerament conéixer los uns contraris per 

los altres que en nulla altra creatura (199,18).^9

I si l'home és el centre privilegiat de la recerca epistemológica, podem  ja 
entendre una mica més perqué en les primeres formulacions de l'A rt la figura 
S (que representa l'hom e a través de la seua ánim a racional) tindrá  una 
importancia cabdal.

Tenim després un capítol dedicat a l'oració, amb la consideració per part de 
Llull de quins precs li són a Déu plaents i quins li són desplaents. Com ja 
podem  imaginar, la diferenciació entre oració sensual i intel.lectual será clau 
en aquest sentit. Al capdavall, l'oració intel.lectual, feta amb la m em oria, 
l'enteniment i la voluntat, será la més estimada per la divinitat.

99E1 mateix argument trobarem a 217, 25, pero referit a la llei cristiana; en cap altra llei el bé i 

el mal es troben a tan gran distancia; per aixó en la fe deis cristians pot hom conéixer millor el bé 

a través del mal i viceversa.
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"Com hom  ha apercebiment e coneixenga d 'hom e savi e d liom e neci" és 
el títol del capítol 201. Hi trobem  un altre magnífic exemple de combinatoria a 
la seua prim era tríada: les parelles sensualitat-intel.lectualitat i saviesa-peguea 
barregen els seus termes per establir una casuística que contemple la saviesa 
sensual i intel.lectual i la peguea també sensual i intel.lectual. Ara bé: cal teñir 
en com pte que hi ha homes savis i necis naturalment i accidentdlment. Aixó 
significa que alguns tenen la seua constitució sensual «ordonada e aparellada 
com l'ánim a haja en lo cors ses vertuts en actu» (201, 8). Per a aquestos, la 
saviesa és un  do na tu ra l. A ltres, pero, no ho tenen tan  fácil, i han  
d'aconseguir-la a través d 'un  aprenentatge que suposa un  dur esforg.100

Com estem comprovant, cada capítol conté una dualitat que determ ina el 
seu contingut. En arribar al 202, "Com hom ha apercebiment e coneixenga si és 
am at o desamat", el recurs a la confrontado de contraris acaba per dom inar 
to ta  la seua estructura. Tom em  de nou ais capítols on Llull planteja una 
recerca a través d 'u n  m étode que suposa l'aplicació d 'uns principis a un  
nom bre lim itat d 'objectes. En aquest cas, tenim  que amb la m em oria, 
1'entenim ent i la voluntat hem  de cercar en divuit coses contraríes per tal de 
saber si hom  és am at o desamat. Aqüestes divuit coses, organitzades en nou 
parelles, serán desenvolupades a raó d 'una parella per tríada, completades 
amb la tríada inicial que actúa d'introducció. Són les següents:

Acció-passió.
A cabam ent-defallim ent.
Actualitat-poténcia.
Essencialitat-accident.
Concordanga-contrarietat.
Ocasió-ventura.
Sensualitat-intel.lectualitat.
Prim era intenció-segona intenció.
Prim er m ovim ent-segon moviment.

lOOAquesta doble considerado de la saviesa, com a natural o accidental, va ser criticada per 

l'inquisidor Eimeric, qui hi veia un excessiu determinisme. Altres llocs del LC tomen sobre la 

mateixa qüestió: veg. 175,15, i el capítol 214 (especialment 214, 22-24).
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El mateix recurs será em prat al capítol 203, "Com hom ha apercebim ent a 
conéixer home leial e hom e fals". Ací la recerca es du  a terme a través d 'altres 
nou parelles d'opósits:

Am or-desam or.
D retura-injúria.
M em ória-oblidam ent.
Racionalitat-sensualitat.
H onrar-vituperar.
Donar-tolre.
Comanda-restitució.
Partiment en la cosa comuna.
Fermetat-alteració.

El capítol és una nova m ostra de la finesa del nostre au tor a l'hora 
d 'estudiar les reaccions hum anes. En cada versicle contraposa els dos tipus 
referits al títol, l'home lleial i el fals, tot considerant les reaccions contraríes de 
cadascun d'ells davant una mateixa situado, derivada de cadascuna de les nou 
parelles. Així, hom  conclou que l'hom e lleial gaudeix de v irtu ts com la 
vergonya, la paciencia, el perdó o la justicia, m entre que l'hom e fals té  ira, 
impaciencia, és amic de la venjan^a, és injuriós i envejós, etc.

L'amor i el desamor són dos conceptes oposats que han estat ám pliam ent 
consideráis en el tractament deis dos últims capítols: en el cas del 202, eren al 
propi títol, mentre que en el 203 conformaven la prim era de les nou parelles 
amb qué Llull estudiava els comportaments que ens indiquen si un  hom e és 
lleial o fals. Al capítol 204, "Com hom ha apercebiment e coneixenga de l'art e 
de la manera per al qual home qui sia en guerra pot haver pau e concordanga 
ab sos enemics", encaran serán el centre.

Per tres «carreres» pot hom haver guerra o pau amb els altres: sensual, 
intel.lectual o composta d'ambdues. En les tres cercará Llull com teñir pau , i 
ho fará amb tres coses: amor, desam or i el significat que els dos donen a 
l'home. Veiem com, un cop més, l'esquema dual esdevé ternari en afegir un  
«tertium quid». La base d'aquesta art continua essent la diferéncia establerta 
entre sensualitat i intel.lectualitat, ja que el secret rau en mortificar la prim era 
amb la segona quan l'origen del conflicte está en una sensualitat desordenada.
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Acabam ent-defalliment és la darrera parella d 'oposats d 'aquest bloc de 
capítols, i a ella es dedica el capítol 205, "Com hom  ha apercebim ent e 
coneixenga de les coses on ha acabament e de les coses on és defalliment". 
Llull planteja un  objectiu: cercar on és l'acabament i on el defallim ent. Per 
assolir-lo, calen unes eines (en aquest cas les quatre causes, «faedor e m ateria e 
form a e causa final») i un  camp d'aplicació (la substáncia sensual i 
intel.lectual). Així dones, amb l'ajut de les quatre causes cercarem l'acabament 
i el defalliment en la substáncia sensual i en la intel.lectual.

L’ordre continua dom inant l'estructura deis capítols. Després de la tríada 
introductoria, tres són dedicades a l'acabament sensual del eos (205, 4-12), i el 
doble, és a dir, sis tríades, a l'acabament de l'ánim a (205, 13-30). La major 
im portáncia atorgada a la intel.lectualitat respecte de la sensualitat justifica 
l'espai addicional. Les conclusions, en am bdós casos, són esperables: 
l'acabam ent del eos está en l'acabament de l'ánim a («qui vol encercar ni 
atrobar l'acabam ent del cors, encerc-lo, Sényer, en l'acabam ent de l'ánima», 
205, 10), i l'acabament de l'ánima, al seu tom , es troba en l’altre món, ja que en 
aquest món m ai no trobará un  total compliment deis seus anhels («qui vol 
haver acabament no.l cerc ni.l deman en est món, e dem an e encere los béns 
qui són en la vostra gloria», 205, 29). El LC sempre dirigeix la m irada cap a la 
transcendencia, tam bé present en les criatures sensuals quan hom  sap 
contemplar-les amb els ulls intel.lectuals.

2.7. Conclusió.

El 206 és el darrer capítol d'aquesta llarga distinció i, com era d'esperar, está 
ded icat ais lím its de l'apercebim ent hum á: "Com l'apercebim ent e la 
coneixenga de l'home és fenida e termenada". En definitiva, Llull ens parla 
sobre els lím its de l'entenim ent hum á, ja que la identificació en tre  
apercebim ent i en tenim ent recorre to t el capítol: «tan és poca cosa 
1 'en ten im en t e l'apercebiment de l'home...» (206, 1); «vos ha p lagu t que 
l'ánim a haja fenit e term enat son apercebiment e son en ten im en t en sis
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coses...» (206, 3); «han opinió que no sia en ésser aquella cosa que lu r 
entenim ent no apercej) ni entén» (206, 6); etc.101

No és, per altra banda, un tema que ens vinga de nou: la limitació de 
l'entenim ent hum á és un aspecte tractat per Llull cada volta que s’acosta a la 
consideració de les relacions entre fe i raó. L 'entenim ent no po t copsar la 
totalitat de la creació, ni sensual ni intel.lectual. Llull estableix en aquest 
capítol tres camps on es troba limitat: la divinitat, la natura intel.lectual i la 
natura sensual. Aqüestes tres coses, pero, esdevenen sis, a semblanza de les sis 
dreceres que limiten el eos de l'home: és suficient amb afegir l'aspecte dinámic 
p ropi de cada term e, de m anera que tenim que el coneixement hum á está 
lim itat en l'esséncia divina i en les seues obres, en la n a tu ra  creada 
intel.lectual i en les seues obres, i en la natura sensual i en les seues obres.102

Els sis límits de l'apercebiment humá serán tractats, a partir de la segona 
tríada del capítol, a raó d 'un terme per tríada. En el cas de 1'esséncia divina, és 
ciar que no podem  conéixer qué és en si mateixa (ho havíem vist al capítol 
177); les seues obres són tantes i tan grans, que tampoc no caben totes en el 
nostre entenim ent. Una cosa semblant s'esdevé amb les creatures sensuals: 
són tantes i tan diverses que no poden ser apercebudes en la seua totalitat.

Singular Senyor, unit en trinitat, unida en unitat! Tantes són les creatures sensuals e 

tan són diverses les unes de les altres e tan són coses grans, que no poden totes caber en 

coneixenga dliome; e per agó, Sényer, cové que les coses sensuals qui no poden caber 

dintre 1'enteniment humá, termenen e environen la nostra coneixenga e.l nostre 

apercebiment (206,10).

Per descomptat, igual d'inabastables serán llurs obres, i les de les creatures 
intel.lectuals. Cal, dones, ser conscients de tots aquestos límits per tal de no 
caure en l'error, negant l'existéncia d 'una cosa que no podem  apercebre o

101En tractar sobre l'anterior seny intel.lectual, la cogitació, trobávem al capítol 150 una 

identificació semblant entre cogitació i memoria, la primera de les tres poténcies de l'ánima 

racional. Hi ha una connexió entre els senys intel.lectuals i les operacions de Taruma racional. 

102Ens trobem de nou davant una consideració lul.liana de la realitat eminentement activa. 

Sobre el paral.lelisme entre les sis dreceres que limiten la sensualitat de l'home i els sis termes 

que limiten la seua intel.lectualitat, és de destacar que ja havia aparegut en tocar la qüestió deis 

límits de la cogitació humana, al capítol 168.
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entendre. El secret de la saviesa també está en l'assum pció deis lím its de 
l'entenim ent, ja que, com diu Llull en un  altre lloc, l'home savi «coneix son 
defallim ent a son entenim ent e creu go que son enteniment no pot entendre» 
(201,24).

Finalitza així aquesta distinció dedicada a l'apercebiment o coneixenga 
hum anes. Com  hem  pogut comprovar, es tracta d 'una distinció llarga i 
complexa, amb un  grau de densitat major que les precedents (incloent-hi les 
deis dos llibres anteriors). Hem assistit a una prim era form ulado ordenada 
d ’una a rt de coneixem ent basada en les v irtu ts divines, i al defin itiu  
establim ent d 'u n  m étode ascendent i analógic centrat en les sem blances 
existents entre les sensualitats i les intel.lectualitats. Totes dues vies d'accés al 
coneixem ent, d e sen v o lu p ad es  p lenam en t en  l 'A rt d e sp rés  de  la 
«il.luminació» de Randa, han estat aplicades a la dem ostrado de la trinitat, de 
1'encarnació, de la resurrecció, i d'altres temes polémics en les disputes amb 
els infidels.

Podem  considerar que, amb aquesta distinció, hem  arribat a un  pu n t 
d'inflexió en el LC. Té un carácter central, tant per la posició física que ocupa 
en el conjunt de l'obra’com per les novetats que hi aporta —novetats, segons 
hem  vist, no nom és de contingut, sinó també peí que fa a l'ordenació fixa i 
estructurada d'aquestos continguts en les tríades de versicles—. És per aixó que 
li hem hagut de dedicar l'espai que es mereixia.

3. DISTINCIÓ XXX: LA CONSCIÉNCIA.

Amb aquesta distinció, passem de l'aspecte epistemológic, contemplat en 
l'anterior, a qüestions m és directam ent relacionades amb la m oral. La 
consciencia és qui ens ha d'indicar el camí corréete d'una actuado ética basada 
en el seguiment de la prim era intenció. El centre continua essent, com abans, 
la diferéncia entre els senys sensuals i els intel.lectuals, i els actes de les tres 
virtuts de l'ánima; és a dir, la constitució psico-física de l'ésser hum á, que si 
abans era ordenada cap a la consecució d 'un coneixement de la realitat, ara és 
estudiada des de la perspectiva ética.
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3.2. Eines de trébáll.

En efecte; els tres primers capítols de la distinció están dedicáis a les eines 
epistem ológiques aparegudes a la distinció anterior: els senys sensuals, els 
senys intel.lectuals i les tres v irtu ts de l'ánima. La perspectiva, pero, ha 
canviat. Ja no és qüestió d ’emprar-les com a instrum ents de recerca de la 
veritat, sinó com a instrum ents de control de la consciencia. Els tres capítols 
conformen u n  auténtic «examen de consciencia», on el jo autobiográfic fa un  
repás deis falliments i pecats comesos amb els deu sentits i les tres virtuts de 
l'án im a.

Els títols en són ben explícits: capítol 207, "Com hom ha consciencia deis 
fallim ents que fa ab los cinc senys corporals"; capítol 208, "Com hom  ha 
consciencia deis falliments que fa ab los cinc senys esperituals"; capítol 209, 
"Com hom e ha consciencia deis falliments que fa ab les tres vertu ts de 
ránima". Tots tres capítols es troben en la línea de l'autobiografia espiritual de 
Llull, amb un  to proper a les confessions (de nou sembla imposar-se el model 
agustiniá per al LC), i amb efusions intimistes de gran bellesa, en contrast amb 
l'aridesa d ’alguns capítols de la distinció anterior.

En el cas del capítol 207, el jo autobiográfic oposa el mal que ha fet amb 
cadascun deis seus senys corporals al patim ent d'aquest senys en la passió de 
Jesucrist. Estableix així una oposició dramática entre el pecat i el p reu  de la 
redem pció . L lull vs. Jesucrist, m odels tots dos, el p rim er d 'una  vida 
desordenada i pecaminosa, i el segon de la perfecció de virtuts. Les confessions 
lul.lianes sobre el seu passat pecaminós abans de la conversió semblen teñir la 
válua d 'u n  eficag recurs que m ostra, per contrast, la magnificéncia de la 
divinitat unida a la hum anitat de Jesús. Faríem bé dones de prendre-les cum 
grano salis. Vejam com a exemple qué ens diu sobre el seny del gust:

On, com jo mesquí haja tanta de sabor sentida en menjar e en beure, que per sobre 

menjar e beure sia estat moltes vegades sangfús e embriac, per a qo, Sényer, la mia 

consciencia me fa ésser vergonyós remembrant los falliments que jo he fets menjant e 

bevent, la qual consciencia encativa e empresona lo meu gustament dintre los térmens 

de continencia e d’abstinéncia e d'aflicció (207,17).
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El contrast amb la passió de Crist és ben notori, i es manifesta en  un  mateix 
versicle a través del paral.lelisme:

Remembrable Senyor de les nostres cuites e de les nostres necessitats! Vós, Sényer, 

havets en est món gustat per lo vostre poblé a salvar, fam, e set, e fel, e suja, e 

vinagre e greu mort e angoixosa; mas jo mesquí no he per la vostra amor gustada ni 

tastada fam, ni set, ni fel, ni vinagre, ni suja, ni mort (207,19).

El tema de la membran^a de la passió dominará dones el capítol, el qual 
abundará en exclamacions i interrogacions retoriques. Els mateixos recursos 
trobarem  ais dos capítols següents, els quals, pero, ja no consideren la passió de 
Jesús, tema que s'adiu més amb els patim ents físics referits ais cinc senys 
sensuals. Llull ens parla deis falliments que ha comés amb els senys espirituals 
i amb les tres virtuts de l'ánima. L,«hom» impersonal que apareix ais títols 
deis capítols podría haver estat substituit per un «jo», un «jo» que, en aquest 
cas, p ren  un paper de válua exemplifical del que són els falliments contra la 
consciencia.

Un d'aquestos falliments, forga important, és el comés amb les tres virtuts 
de Tánima quan aqüestes no s'apliquen a l'objecte adient. Llull no sem pre ha 
m em brat, entés n i estim at el que tocava; i no hi ha més elevat objecte 
d'aplicació de les poténcies anímiques que les virtuts essencials de Déu. Al 
capítol 209 tom em  a trobar una altra llista de virtuts divines; com que ací van 
relacionades amb les tres virtuts de Tánima, apareixeran en nom bre de nou: 
tres per la memoria, tres per l'enteniment i tres per la voluntat. A raó d 'una 
tríada per tem ari, tenim:

209, 7-9: amor, poder, saviea.

209, 10-12: dretura, misericordia, veritat.

209, 13-15: senyoria, larguea, humilitat.

Excepte «veritat», la resta havia aparegut a la primera gran llista de virtuts 
divines d'aquest llibre tercer, present a 178, 1-3; i, a més, amb una distribució 
semblant, cosa que indica que Llull malda per establir un llistat més o menys
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definitiu (encara que es reserva la possibilitat de canviar les virtuts segons les 
necessitats concretes de l'objecte d ’estudi en cada cas).103

3.2. Conceptes oposats.

Els tres capítols que ara segueixen tenen en comú l'aparició al títol de 
parelles d'opósits. Els dos primers continúen en la mateixa línia de confessió 
autobiográfica, m entre  que el tercer torna a acostar-nos a la vessan t 
epistemológica de l'obra. Els falliments comesos en parlar o en callar (capítol 
210) i en donar i toldre (capítol 211) són objecte de reprensió per part de la 
consciencia del jo autobiográfic. En el segon cas, el tema central és de nou la 
passió de Jesucrist. Peró és el capítol 212, "Com la consciencia de l'home no és 
certificada e és dubtosa", el que més interés desperta: el jo autobiográfic 
desapareix i, en el seu lloc, tom em  a la recerca d ’una «art e manera», en aquest 
cas, de certificar la consciencia, important pels aspectes de l’Art que avanza.

La parella «dubte-certificació» havia centrat ja el capítol 173, i, com 
tindrem  ocasió de com provar més endavant, será cabdal en l’argum entació 
present a l’Art. Llull fa un  recorregut per diverses causes que provoquen el 
dubte en la consciencia. Són presentades a través de parelles de conceptes 
contraris, algunes de les quals també han aparegut al capítol 173; així, «paor- 
ardim ent» de 212, 10-12 es correspon amb «amor-paor» de 173, 22-24, i 
«possibilitat-impossibilitat» de 212, 22-24 amb «possívol-impossívol» de 173, 
19-21. Més endavan t com pletarem  l’estudi d 'aquestos dos capítols tan  
interessants peí seu carácter precursor de l'Art.

El capítol 212 avanza un aspecte de l'Art en un  pun t molt concret. Per a 
Llull, una causa del dubte en la consciéncia és la seua situació entre dues 
possibilitats contráries peró igual de fortes; per exemple, la veritat i la falsedat:

103Només en Y A rt abreujada d'atrobar veritat arribará a l’establiment d’un llistat 

«homologat», amb setze dignitats, aplicable a la resolució de qualsevol qüestió. Deixem per a 

més endavant l'análisi del procés d'arribada a aquell llistat, partint deis temptejos presents a 

tot el LC.
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Amable Senyor, volenterós de tots béns en tots temps! Com sia cosa que en un subject 

s'esdevenga moltes de vegades que veritat hi és significada e falsetat atretal, per 

agó, Sényer, s'esdevé que la consdéncia de l'home cau en dubte moltes de vegades; 

car tan són prop e mescladament veritat e falsetat en les coses, que la consciencia a 

penes pot ésser certificada d'aquelles coses qui són veres ni d'aqueíles qui són falses 

(212, 19).

Llull constata aquesta situació: el dubte s'esdevé perqué passem  d 'un  
contrari a l'altre i no trobem el punt de certesa. La solució prendra forma en el 
darrer llibre del LC, i assolirá un esquema definitiu en el fundonam ent de la 
figura X de Y A rt abreujada d'atrobar veritat. Tornarem  tam bé dones sobre 
aquest punt.

3.3. Conclusió

El capítol 213 tanca la distinció, "Com la consciencia d'hom e és term enada 
e fenida". Tampoc no h i trobem  el jo autobiográfic: igual que el capítol 
anterior, aquest tam bé está reservat a qüestions més «técniques», deixant de 
banda les efusions líriques del «jo» pecador presents ais altres capítols de la 
distinció.

El tema, lógicament, és els límits de la consciencia. Llull en planteja deu: 

poténcia-actualitat; 

m em ória-en ten im ent-vo lun tat;

poténcia sensitiva-poténcia imaginativa-potencia racional; 

sensualitat-intel.lectualitat.

Aquests conceptes són presentats, com és habitual, a la prim era tríada. 
Q ueden dones nou tríades per a deu elements. En altres circumstáncies, 
l'autor s'hauria conformat amb exposar nou límits per a la consciencia; peró 
els conceptes que ha elegit no són elements solts, independents, sinó que 
formen quatre blocs unitaris. No podem prescindir-ne de cap.
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Peró Llull ens té habituats a desenvolupar un  concepte per tríada, ja que 
aquesta es revela com la unitat mínima argumentativa més eficag, amb la seua 
estructura tem ária d'exposició, desenvolupam ent i resum  (o «plantejam ent, 
ñus i desenlia^»). La solució será senzilla. Tot és qüestió d ’aprofitar la unitat 
inherent a alguns deis term es que analitzarem. La tríada 213, 10-12 está 
dedicada a la memoria; en la següent tríada, la 213,13-15, l’autor és conseqüent 
amb la unitat essencial de les tres virtuts de l'ánima en una sola substáncia 
(unitat que ha estat ámpliament demostrada en capítols anteriors, com el 165), 
i contem pla l'en ten im ent i la vo lun ta t conjuntam ent, to t fen t tam bé 
referéncies de nou a la memória, poténcia de la qual sorgeixen les altres dues.

Els conceptes analitzats al capítol com a límits de la consciencia ja ens són 
ben coneguts. Amb ells, Llull va bastint un  m étode epistemológic que ens 
acostará a l'Art. També en aquest capítol, igual que en l'anterior, trobem  
passatges concrets que preludien solucions «artístiques», i que estudiarem  més 
endavant. En concret, si al capítol precedent trobávem un cert antecedent del 
que será el funcionament de la figura X, ací tenim una aproxim ado més clara 
a l'estructura del que será la figura S o de les tres poténcies de l'ánim a 
racional.

Per altra banda, els conceptes filosófics ací m anejats (poténcia-acte, 
possibilitat-impossibilitat) serán el centre del llibre quart. Igual que el llibre 
segon preludiava en els seus capítols final la temática del tercer, també aquest 
avanza en la presentació del que será el llibre següent. La mestria de Llull es 
manifesta així en la construcció del LC, un edifici ben bastit i ordenat, on totes 
les seues parts están ensamblades de manera coherent.

4. DISTINCIONS XXXI i XXXII: LA SUBTILESA I LA CORATGIA O FERVOR.

Dues breus distincions tanquen el llibre tercer. Breus, peró no m enys 
interessants que les anteriors. En especial la núm ero XXXI, dedicada a la 
subtilea, ens aporta un seguit d'informacions valuoses per com prendre la 
continua apel.lacio lul.liana a l'intel.lecte, i ubicar-la en el lloc que li 
correspon.
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La subtilea és un  seny espiritual important per avanzar en el coneixement 
de la veritat. Cal conrear-lo per tal d 'aguditzar l'entenim ent i ser capas de 
veure amb im m ediatesa alió que está ocult ais necis. Ens m ovem  encara, 
dones, en el terreny de l'epistemologia.

Pero no tots tenim el mateix grau de subtilea, ni la mateixa capadtat de fer
ia serv ir. El capítol 214, prim er d 'aquesta  distinció , in trodue ix  una  
diferenciació im portant: "Com home ha subtilea e enginy na tu ra lm en t o 
accidentalment". La «subtilea» o enginy de tipus natural va lligada a una 
determ inada disposició sensual del eos, és a dir, a una determ inada complexió 
hum oral, m entre que l'enginy accidental ve donat per la comunitat deis senys 
sensuals i intel.lectuals.104

Llull ens ofereix així una explicació psico-fisiológica de la subtilea: els 
individus de complexió colérica (calenta i seca) són naturalm ent subtils, ja que 
la calor i la secor fa «departir» les coses, les separa —i la «subtilea», en 
definitiva, podría definir-se com la capacitat de discerniment— :

Car subtilea detria un genre d'altre e una especia d'altra e un indivíduu d'altre, e 

feent ago fa diferencia e detriament d'una proprietat a altra e d'una natura a altra; 

e privado, Sényer, de subtilea no tracta d'esta manera, enans compren diverses 

genres dintre im e diverses especies dintre una e diverses indivíduus atretal, e per 

agó mésela les proprietats e les natures diverses, e jutja-les innorablement dintre una 

entenció e una sentencia (214,6).

Els flemátics, per contra, en teñir una complexió freda i húm ida, no són 
naturalm ent subtils, pero poden aguditzar el seu enginy de manera accidental, 
amb un  esforg que els colérics no necessiten fer. Aquest esforg consisteix en el 
recurs a l'experiéncia, la qual ve donada per l'ús continuat deis senys sensuals 
i intel.lectuals, aplicats al major nombre possible d'objectes tant visibles com 
invisibles:

Ah Jesucrist, Sényer, qui per gracia de sant Esperit fos concebut en la Verge gloriosa! 

Subtilea accidental s'engenra en home per comunitat deis senys sensuals e deis senys

104A1 capítol 201, "Com hom ha apercebiment e coneixenqa d'home savi e d’home neci", ja 

podem trobar aquesta diferéncia entre la capacitat natural i accidental d'adquisició de 

coneixement. Veg. 201, 7-9.
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enteLlectuals, car veent moltes formes diverses, e oent moltes paraules diverses, e 

gustant moltes sabors diverses, e odorant moltes odors diverses e tocant molts 

tocaments diverses, esdevé hom subtil ab ajuda de molts cogitaments diverses, e de 

molts apercebiments diverses, e de moltes consciéncies diverses e de moltes coratgies 

diverses (214, 7).

De nou el pas de les sensualitats a les intel.lectualitats: els flemátics han  de 
recorrer a l'experiéncia sensual per tal d 'usar ám pliam ent els senys físics, i 
p assar al conreu deis espirituals; sois així es desvetlla  la capacitat de 
discem im ent. Una capacitat que, per altra banda, poden desenvolupar en un  
g rau  suficientm ent elevat com per a superar la subtilea d ’aquells que la 
posseeixen com un do natural i que no han de fer cap esforg per aconseguir-la.

Llull es m anifesta preocupat tot al llarg del LC per establir diverses 
taxonomies que donen compte de la varietat de tipus hum ans amb els quals 
ha  d'enfrontar-se en comunicar el seu missatge. Intel.ligent com és, i bon 
estratega, sap que no tots l'acceptaran per igual, de m anera que la seua 
presentació  vindrá sovint condicionada per la na tu ra  del receptor. Els 
principis de l'Art compareixeran en totes les obres posteriors al LC, pero 
embolcallats en diverses teles. V A rt abreujada d'atrobar veritat va dirigida a 
un  lector determinat, diferent d'aquell al qual s'adrega el Blaquerna, novel.la 
que pertany al cicle de la primera formulació de l'Art. I, encara, YArbre de 
ciencia será un  intent de bastir una enciclopedia divulgativa de la seua Art, 
adregada dones a un  públic més ampli. No estranya dones trobar, ja en l'obra 
prim era del beat, aquesta preocupació per saber a qui está parlant, amb qui se 
les ha de veure.

Relacionada amb aquesta qüestió es troba la pregunta: a qui van adregades 
les «raons necessáries»? Evidentm ent, a l'hom e subtil, d 'enginy despert. 
Aquest pot rebre els significáis elevats deis argum ents lul.lians perqué el seu 
enginy actualitza, de forma ordenada i correcta, les potencialitats cognoscitives 
inherents a la seua constitució psíquica. És a dir, les tres potencies de l'ánima 
actúen en ell conjuntament per rebre la veritat:

Ah Senyor simple sens tota composició! Com home és subtil naturalment, adones han 

les tres vertuts de l'ánima endre^ats loes com venguen de potencia en actu, car com en 

1’estrema part del cervell ha la memoria aparellat loe com sia remembrant e en lo 

front está lo cervell aparellat a ésser loe a l'enteniment com entena e lo cor és
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aparellat a ésser volenterós e coratjós, adoncs, Sényer, és endre^ada l'ánima 

naturalment com sia usant de ses vertuts (214,19).

La im portancia d'aquest passatge mereix que ens hi apliquem  una mica. 
Prim eram ent, ens confirma que l'epistemologia lul.liana es recolza en bona 
m esura en unes consideracions de caire psicológic, com ja havia assenyalat 
Jo rge  G ra c ia .105 Pero, a m és, crida tam bé l'atenció  com  aqueixes 
consideracions psicológiques van estretam ent unides a d 'a ltres de caire 
p u ram en t físic. Les tres v irtu ts o potencies de l'ánim a racional están  
exactament localitzades en els seus respectius llocs anatómics: la memoria en 
el tos, l'entenim ent en el front, la voluntat en el cor.106

Consideracions físiques, fisiológiques i psicológiques convergeixen en 
Llull a l'hora de bastir les seues teories epistemológiques. Ja hem  vist que

105«Según Llull el alma humana se diferencia del alma animal únicamente en una de sus seis 

potencias: la razón. A su vez ésta se subdivide en la potencia de la memoria, de la voluntad y del 

entendimiento. Todo ello tiene una relevancia epistemológica, o por lo menos incide en las 

actividades epistemológicas» (GRACIA, 1975: 33).

106No és aquest l'únic text lul.liá que incideix en la localització anatómica de les funcions 

anímiques humanes, relacionades a més amb aspectes fisiológics emanats de les complexions 

humorals. A. Bonner ja feia esment d'aquest versicle del LC en la seua edició de l'A rt 

demostrativa (OS I: 378 i n. 14). Els quatre primers «mous» o modes deis setze que conformen la 

tercera distintió d'aquesta obra están dedicats a «membrar», «entendre», «voler» i «creure», i 

l'autor ens ofereix una exhaustiva descripció fisiológica i anatómica apropiada a cadascuna 

d'aquestes funcions (veg. ibid.i 376, n. 7). Aquesta descripció será aprofitada per R. Pring-Mill, 

qui veurá en les relations entre les potencies i les quatre complexions un argument més en favor de 

la base quatemária elemental de la figura S de l'Art (PRING-MILL, 1968: 234-236). Lola Badia 

ens ofereix un petit pero interessant recull de textos lul.lians, extrets de diverses obres, on el beat 

incideix en la ubicació en el cervell de les funcions psicológiques de la memoria, l’enteniment i la 

imaginario o fantasía; veg. BADIA (1994: 30-35). Altres dos passatges, al mateix LC, reprenen 

la qüestió de la localització anatómica de les tres potencies de l’ánima racional: «Liberal 

Senyor, graciós, gloriós, poderos! Sensulament sentim e entel.lectualment entenem que la vida 

d'home és per tot lo eos egualment; mas les obres de l'ánima pus fortment són en lo cors en uns loes 

que en altres, així com voler en lo cor e enteniment en lo front e memoria en lo coc» (320, 10); i, 

filant encara més prim: «mas així com lo cors qui ha pus aparellats los ulls a la vertut visiva que 

les orelles a oir en 9 0  que veu de pus luny que no ou, enaixí lo cor de l'home és pus aparellat 

estrument a la vertut de voler que.l front a la vertut d’entendre» (326, 12).
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l'enginy o subtilitat es correspon amb el tem peram ent coléric, relacionat en 
VArt demostrativa  am b la potencia de l'en ten im ent. La com plexió 
melancólica és apropiada a les funcions de la memoria, la sanguínea a les de la 
voluntat, i la flemática, que en aquest capítol apareix im ida a la manca de 
subtilitat (extrem oposat a 1'enteniment), en l'Art ve relacionada amb el m ou 
«creure»; és a dir, la fe que prescindeix de les raons necessáries.107

A quest és el condicionam ent epistem ológic p rop i de «los hóm ens 
fleum átics de ru d i engín» (Art demostrativa, OS I: 381). A  la m ateixa 
conclusió, basada en arguments naturals i fisiológics, ha arribat el nostre autor 
en el capítol 214 del LC:

Qn, com aqó sia enaixí, dones l'home qui és subtil per natura, pot hom, Sényer, pus 

leugerament desviar de son enteniment ab raons necessáries e ab arguments logicals 

que ab auctoritats ni ab miracles, e l'home qui és subtil accidentalment pot hom pus 

leugerament alterar son enteniment ab auctoritats e ab miracles que ab sillogismes 

ni ab demostracions naturals (214,24).

Resta ciar, dones, el que déiem  abans: Llull s'adrega ais hom es 
naturalm ent subtils quan usa de raons necessáries. La consideració de les 
capacitats epistemológiques del receptor condiciona així el missatge lul.liá.108 
Uns usaran més de la fe; altres, de la raó. Ensopeguem de nou amb la polémica 
qüestió de les relacions establertes entre totes dues. Llull sembla que ho deixa 
ben ciar: «Home neci de gros enginy, enans l'enduu hom  a veritat per fe que

107Veg. nota anterior. Hi ha en VArt demostrativa un passatge que sembla introduir una 

distorsió amb el que s'afirma al LC. En parlar de la memoria, diu Llull que «malencolia dóna 

major subtilitat que neguna de les altres complexions» (OS I: 376). Malenconia, i no cólera. 

Bonner se n'adona tot d'una (ibid.: n. 7), i assenyala que Pring-Mill, seguint aquest passatge, 

suggereix que «subtilitat» es refereix a la memoria (PRING-MILL, 1968: 235). Cal remarcar, 

peró, que la lectura del professor d'Oxford és que «malenconia dóna major subtilitat de 

membrar»; és a dir, assubtila o aguditza les funcions de la memória, igual que la cólera facilita 

les coses a qui «vol saber entendre subtilment» (OS 1:378).

108La propia operativitat i eficacia de les raons necessáries es basa, en bona mesura, en 

l'adequació del receptor: «El hombre sutil y sabio representa aquel conjunto ideal de 

circunstancias bajo las cuales las razones son de iure necesarias, pues solamente para él significan 

una demostración suficiente y completa, que satisfacen su entendimiento ilustrado» (GRACIA, 

1975: 35-36).
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no fa per raons, e home subtil e agut e aparellat a entendre, enans l'enduu  
hom a veritat ab raons que ab fe ne ab auctoritats» (187,12).

Peró, sem pre sorprenent, el beat no s'está de provocar el desconcert en 
aquell que s'acosta a la seua obra sense prendre la molestia de digerir les seues 
afirmacions. Un pensam ent tan ric rebutja qualsevol interpretació sim plista, i 
desencoratja qualsevol que vullga apropar-s'h i amb esquem es fácils. La 
facilitat amb qué l'inquisidor Eimeric extreia errors del LC palesa un  esperit 
acrític que, o bé pressuposa un  «enginy gros» (i, per tant, u n  receptor no 
adequat per a l’obra), o bé una táctica interessada d 'un  enginy tan  subtil com 
maquiavélic. De les afirmacions suara presentades podríem  tam bé nosaltres, 
igual que va fer el dominic, arribar a la conclusió d ’un  Llull racionalista i que 
menysprea la fe. Pero el propi autor del LC no ens ho posa tan fácil. A només 
tres pagines de distancia de la darrera cita, trobem  el que sem bla una 
contradicció amb tot el que acabem de veure:

Ah Senyor, per lo qual vetlen e treballen totes les mies torces sensuals e 

entel.lectuals! Aquella lig qui és vera, més és estesa en son poblé segons creen^a e 

segons fe, que no és segons demostrado de rao, e a$ó és, Sényer, per qo car fe dóna més 

de mérit a home que no fa raó. On, per a^ó aquella líg qui pus fort está en 

entel.lectuitat, és pus prop a fe que a raó, e aquella lig qui és pus prop a sensualitat 

que a entel-lectuitat, és pus prop a raó que a fe. Qn, qui encercar volrá qual és la 

mellor lig, encere qual lig és pus fortment empregonada e naturada dintre la natura 

intel.lectual ni lunyada de la natura sensual (188, 7).

Com interpretar a^ó? Primerament, cal descartar d 'entrada la possibilitat 
que Llull estiga jugant amb algún tipus de «doble veritat». No s'adiu amb el 
seu esperit. La premissa només pot ser una: entre totes dues afirmacions no hi 
ha, per al nostre  autor, cap contradicció. Tant l'una com l'altra  han  de 
convergir en el mateix punt. A partir d'ací, ja podem  especular. Certament, és 
aquest un tema, el de les relacions entre fe i raó en Llull, que encara fa vessar 
rius de tinta; un estudi aprofundit en aquest lloc ultrapassaria els límits del 
present treball. Peró sí podem  dir alguna cosa. Apuntarem  una possibilitat, 
que ja havíem contemplat en parlar del capítol 154, "Com home cogita en les 
concordances e en les contrarietats qui són enfre fe i raó", fonamental per tal 
d'escatir la qüestió (segons el mateix títol ens revela). Hi descobríem una certa 
polisemia en el term e «fe»: de vegades Llull es refereix a la «fe vera», la 
católica, i de vegades a la «fe falsa», una m era creenga sense fonam ent
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racional. Aquesta darrera és la «fe» propia deis homes d'enginy gros (RUBIO, 
1994).

Peró encara podem  filar més prim. Com evidencien els textos citats, una 
cosa és d isputar amb savis d'altres creences (llavors la raó s'im posa sobre el 
recurs a les autoritats, sobre els arguments de fe), i una altra diferent és fer la 
lloanga de la propia fe després de confrontar-la a les altres «fes» (cosa que fa 
Llull al capítol 188). En aquest cas, el vertader creient té su fiden t m érit amb 
creure  el que no  veu  —el que és de n a tu ra  in te l .le c tu a l— . M olt 
encertadam ent, Trias Mercant distingeix en el discurs lul.liá al voltant de  la fe 
i la raó el m atís m issionologic  de la perspectiva apologética ( T R I A S  
MERCANT, 1979). En el prim er cas, es tracta de convencer els infidels. Ací, el 
receptor no po t ser més que el savi literat, el jueu, sarraí o gentil d 'enginy 
subtil. El diáleg discorrerá per la via de la raó —de les raons necessáries, per ser 
més exactes—. Caldrá prescindir de la fe perqué la fe  de Valtre, la falsa fe, és ací 
un obstacle per a Vassumpció de la veritat. A ltram ent s 'esdevé quan  el 
receptor és un  cristiá. Llavors, la fe il.lumina la natura intel.lectual en aquelles 
zones fosques on la raó no pot arribar, i dóna major mérit al creient.109

Hem extret interessants conclusions amb l'estudi del capítol 214. Des de la 
complexió propia deis homes d'enginy subtil hem passat a les relacions entre

109Sobre aquest controvertit tema, a més de l'article de Trias Mercant, hi ha un parell estudis 

forga interessants i que contemplen la qüestió amb el rigor que es mereix. Ja hem dtat el de Jorge 

Gracia sobre les raons necessáries i la seua vinculació amb les doctrines epistemológiques i 

psicológiques del beat. Veg. també COLOMER (1986). Les conclusions d'aquest estudi són forqa 

interessants: «Des de la seva concepció [de Llull] de la relació fe-raó, tan possible és a 

l'enteniment "entendre" que Déu existeix, com que és u i tri, peró ni en un cas ni en l'altre está en 

joc l'enteniment "natural", sino l'enteniment enlairat per la grácia i il.luminat per la saviesa 

divina (...). La fe, dones, és condició previa del coneixement. No s'entén qualsevol cosa, sinó 

l'objecte proposat per la fe» (op. cit.: 27-28). La fe i l'enteniment van dones units, segons postula 

el nostre autor al Líber de convenientia fidei et intellectus in objecto (MOG IV), on trobem una 

afirmado contundent de l'ortodóxia luí.liana al respecte: «Et ideo ego, qui sum verus Catholicus, 

non intendo probare Artículos contra Fidem, sed mediante Fide» (op. cit., MOG IV: 527 = Int. xi, 

4). S’hi palesen les divergéncies entre l'apologética lul.liana i la deis autors dominicans, com 

ara Ramón Martí, la técnica deis quals era més aviat negativa: refutar l'interlocutor infidel 

sense arribar a demostrar racionalment els dogmes de fe (COLOMER, 1995; BONNER, 1989 b). 

Veg. també COLOMER (1979 a), CHORAO (1981) i SCHMIDT (1953).

241



fe i raó. C on tinuado  lógica del capítol anterior, el 215 redunda  en  les 
diferéncies de complexió entre els homes i els diferents graus d e  «subtilea» 
resultants: "Com hom  s'assubtila en les coses sensuals e en  les coses 
entel.lectuals". Uns homes són més subtils per a les sensualitats, altres per a 
les intel.lectualitats. Els prim ers poden dedicar-se a les arts m ecániques; els 
segons, a les arts liberáis. Peró, encara, hi haurá qui naturalm ent estará m illor 
dotat (és a dir, será més subtil) per a la pintura, altres per a la histeria, ... De 
nou el beat es recrea en la constatado de les diferéncies existents entre els 
éssers hum ans, diferéncies que havia de teñir ben presents a l'ho ra  de 
construir el seu missatge.

Segueixen després dos capítols dedicats a la disputa amb els infidels, des 
del pun t de vista de l'enginy o subtilitat. El primer, el 216, considera la m anera 
d 'assubtilar l'enginy de l'adversari, amb consells interessants: "Com hom  
pren  m anera segons la qual agúa, assubtila e endrega a son enversari son 
enginy e son entenim ent per tal que en l'esputació li faga entendre raó". La
parella «poténcia-actualitat» será el centre: en el procés d 'agudització  de
l'enginy cal passar l'entenim ent de l'estat potencial a Tactual. L 'entenim ent 
de l'adversari en aquest cas.

Llull ens ofereix uns consells per assolir aquest objectiu. Primerament, cal 
l’amor m útua entre els que disputen; especialment, el més savi ha de m ostrar 
estima peí neci, i així podrá guanyar-se'l per a la seua causa:

Necessária cosa és a l'home savi qui vol endregar e assubtilar a l'home neci son

enteniment, que l'honre e que l'ame e que li sia franc e liberal e avinent e que li faga

tants de plaers tro que sia amat per ell, car amor és, Sényer, cosa qui concorda enans 

dos hómens contrastants en qual que qüestió.s sia, que nulla altra cosa, e per lo 

concordament que amor fa enfre abdós los hómens amant la un l’autre, s'avenen e 

s'acorden lurs remembraments e lurs enteniments per lo concordament d'abdues les 

volentats (216, 9).

De nou  se'ns m ostra el Llull estratega, coneixedor de les reaccions 
humanes. Caldrá un  estil breu en la presentació deis arguments, per tal de no 
fatigar l'adversari amb discursos llargs; quan la racional no pot pujar més 
am unt en la comprensió, caldrá ajudar-se amb la imaginativa; i si, finalment, 
la fatiga veng l'adversari, cal canviar d'espai, o posposar la disputa per a un 
altre moment més oportú. En qualsevol cas, és necessária una certa constáncia,
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insistir una i altra vegada en els mateixos arguments fins que siguen entesos, 
ja que «per molt mostrar e significar són les coses possívols a ésser sabudes e 
enteses» (216, 29).

El capítol 217 aplica la m anera d'assubtilar l'enginy a la recerca de la 
bondat divina en la disputa apologética: "Com home assubtila son entenim ent 
e son enginy en esputació encercant la bonea de Déu". La prm era  tríada 
p lan teja  les dues m aneres de cercar la bo n d a t de D éu que  serán  
desenvolupades tot al llarg del capítol: una ad intra, amb la trinitat i les virtuts 
divines com a eines, i una altra ad extra, en les criatures, i en concret en els 
significats aportats per les quatre causes (eficient, material, formal i final).

L 'argum entado de Llull es desenvolupa, amb cadascuna de les quatre 
causes, en tres temps:

a) Condicions que ha de complir la millor llei: ha de m ostrar el m illor faedor 
(i materia, forma i causa final).

b) La llei deis cristians compleix aquesta condició.

c) En conclusió, la llei deis cristians dóna millor significado que les altres de la 
bondat del creador.

Peró la llei cristiana no només dóna millor significado de la bondat de 
Déu; a partir també de les quatre causes, dóna demostració igualm ent deis 
homes que són bons i deis que són dolents. I és que, en la fe cristiana, alió bo és 
el millor, i alió dolent és el pitjor. Hi ha un máxim distanciam ent ontológic 
en tre  el bé i el m al, el qual condiciona un  aspecte ep istem ológic  
importantíssim : el coneixement per la negativa. En efecte: mercés a aquell 
distanciament, en la llei cristiana «los uns contraris se coneixen e.s dem ostren 
e s'atroben per los altres» (217, 25), cosa que confereix major subtilitat a 
l'enginy deis que la segueixen.

El capítol 218, "Com hom ha subtilea per la qual ha coneixen^a que auirs 
ni aravanys ni sorts no son re", toca una qüestió delicada, ja que afecta la 
doctrina del lliure albir i la predestinació. Al llibre quart trobarem  una 
prim era solució, la qual assolirá un carácter més definitiu en la figura X de 
VArt abreujada d'atrobar veritat. En aquest capítol Llull es limita a atacar els
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qui creuen en averanys, i ho fa partint d 'una tesi: les coses s’esdevenen o per 
ocasió, o per ventura, o per la composició d'am bdues. Cercant en estos tres 
elements, trobará que els auguris no tenen raó de ser.

U n deis aspectes interessants d'aquest capítol, i que tam bé anunciará el 
llibre següent, és l'ús de la parella «ocasió-ventura» (o «causa-atzar»), que, 
com veurem , será molt em prada en l'argumentació present a les distincions 
del llibre quart, on ais conceptes teológics i psicológics fins ara usats (virtuts 
divines, v irtu ts de l'ánima, sensualitats i intel.lectualitats) s'afegiran d 'altres 
de caire filosófic i natural (les quatre cuses, materia-forma, etc.).

I arribem  així al darre capítol de la distinció, el 219, "Com la subtilea de 
l'hom e és fenida e termenada". Deu són els límits que planteja Llull per a la 
subtilea hum ana: els deu predicaments del Llibre de les categorías d ’Aristótil, 
«car en nulla cosa qui sia fora los deu predicaments no pot atényer ni bastar 
subtilea d'home» (219, 2). Feta la presentado a la prim era tríada, li’n  queden 
nou  per a desenvolupar deu conceptes. Un altre cop haurá Llull d ’adequar 
l'estructura del capítol al nombre d'elements presentáis, i ho fará tractant dos 
accidents, acció i passió, en una mateixa tríada (la 219,16-18). Tenint en compte 
que opera" diverses subdivisions en cada predicament, l'estructura del capítol 
resulta com segueix:

219,1-3. Tríada introductoria.

219,4-6. Substancia: incorporal i corporal.

219, 7-9. Quantitat: simple i composta.

219,10-12. Relació: intel.lectual i sensual.

219,13-15. Qualitat: essencial i accidental.

219,16-18. Acció-passió: intel.lectual i sensual.

219, 19-21. Situs: «de dret», «de biaix», «en perllong de jaent» i «en tort o en 
viró>.

219, 22-24. Hábitus: potencia, acte, sensualitat i intel.lectualitat.
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219, 25-27. Temps: passat, present i esdevenidor.

219, 28-29. Lloc: m últiples possibilitats.

219, 30. Versicle conclusiu de la distinció. Agraiment a Déu.

La «subtilea» sembla ser un  seny intel.lectual estretam ent relacionat amb 
le operacions de l'entenim ent, igual que s'esdevenia amb l'apercebim ent o 
coneixenga. La cogitado, prim er deis seny intel.lectuals contempláis, anava 
unida a la mem oria. I el darrer deis senys, al qual va dedicada la distinció 
XXXn, que clou el llibre tercer, será la coratgia o fervor, próxima a la potencia 
de la voluntat o amor.

Entre aquest distinció i la dedicada a la consciéncia hi ha aspectes comuns. 
Totes dues están dom inades per un to més místic que la resta, i en la majoria 
deis capítols trobarem  referéncies al jo autobiográfic. L'amor, centre de la 
distinció dedicada al fervor, será l’amor místic a Déu, l'am or de l'amic a 
l'A m at.

El capítol 220, "Com hom e és coratjós ni fervent en amor", toca dones 
aspectes que serán represos en el Llibre d'amic e amat i en YArbre de filosofía 
d'amor. Per exemple, la coratgia o fervor proporciona plaers a l'am ant místic 
en les tribularions que sosté peí seu amat:

Oh vós, senyor Déus, qui posseits tots los extrems de les terres e de les mars e de tots 

los cels! Aquells qui amen ferventment ni coratjosament, egualment prenen los béns 

e.ls mals qui davallen d'amor, car los plaers que han d'amor, aquells són lurs 

treballs per qo car los plaers desigen que fossen majors que no són, e los mals que 

sostenen per amor, aquells són lurs plaers per 9 0  com davallen e diriven d'amor e los 

sostenen per amor (2 2 0 ,7).

Aquest versicle, que té un  abast general i impersonal, es correspon amb un 
altre on el jo autor del LC, en una efusió intimista i personal, confesa el plaer 
que sent pels treballs que l'amor li fa sostenir:

A vós, sényer Déus, sia gloria e laor per tots temps, car jassia qo que mon sobre voler 

me tenga en greus afanys e en grans treballs, per tot aqó no vull guarir de les nafres ni
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deis maltrets que abundancia de coratgia e de fervor me donen, car aquelles nafres e 

aquells treballs són, Sényer, mos senyors e mos plaers e mos reposaments remembrant 

. e entenent e volent, contemplant que aitant com mos treballs són majors, aitant són 

grans mes amors (2 2 0 , 1 2 ).

Al capítol 222 apareixerá de nou la mateixa idea: «los m eus treballs són 
plaers de mos volers» (222, 20). Idea que será ámpliam ent desenvolupada ais 
versicles del Llibre d'amic e amat:

Demaná l'amat a l'amich: —¿Has membranqa de nulla cosa que faja guardonat per 

5 0  cor me vols amar?

Respós: —Hoc, per qo cor enfre los trebaylls e.ls plaers que.m dones no.m fas 

diferencia (§ 8 ).

L'amat enamora 1'amich e no.l plany de son languiment, per qo que pus fortment sia 

amat e en lo major languiment atrop l'amich plaer e reveniment (§ 31).

Estaven moltes gents denant 1'amich, qui.s clamava de son amat con no creixia ses 

amors; e damava’s d’amor con li donava treballs ni dolors.

Excusá’s l'amat dient que los treballs d'on acusava amor eren muntiplicaments 

d'amors (§ 71).^®

Són tan  sois un  versicles a tall d'exemple, i que m ostren que en aquest 
capítol del LC les efusions místiques del jo autobiográfic están properes a les de 
les grans obres lul.lianes dedicades a l'amor. L 'autor canta el seu excés de 
foervor en uns versicles encesos; pero, com és norm al en els capítols de caire 
m és in tim ista, no nom és trobarem  referéncies al jo autor, sinó tam bé 
autoreferéncies internes a la propia obra que está escrivint:

Enaixí com la formiga qui per sobre gran voler porta major cors que.l seu, enaixí, 

Sényer, la mia coratgia me fa tant amar e voler esta art de Contemplado en vós a 

amar e contemplar e honrar e loar e servir, que sobre les forces de la mia ánima e del 

meu cors me fa treballar e maltrer (2 2 0 , 2 1 ).

1101 un llarg etcétera (LLULL, 1995: 67, 74 i 89).
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I, com és tam bé habitual en aquesta mena de capítols, hom  desemboca 
finalm ent en el tem a del martiri. Les interrogacions retoriques, u n  cop més, 
expressen l'explosió anímica interna de l'autor:

Amor m’enaga e.m dóna animositat, Sényer, que jo vaja morir per loar vostres 

honraments, e car jo no sia digne de morir a mort tan preciosa, e com jo no haja en ma 

forga ni en mon poder de morir per la vostra amor, dones, ¿per qué, Sényer, amor me 

reprén e.m treballa com no muir per vós, pus que no som digne ni pus que no és de ma 

forga? ¿Ni per qué mon sobre voler me fa voler qo on no és digne de voler? (220,24).

El capítol 221 és un  paréntesi en aqüestes efusions intimistes que dom inen 
la present distinció: "Com hom pren art e manera per la qual p o t vivificar o 
mortificar sa coratgia e sa fervor". Com el propi títol indica, Llull basteix una 
altra «art e manera»; és a dir, tomem de nou a un  capítol de caire metodológic. 
El to i l'estructura canvien respecte al capítol anterior i al següent. Ja no será 
tan lliure, sinó que les tríades emmarquen férriament una serie de conceptes 
instrum entáis apropiats per al m étode de vivificar o m ortificar el fervor. 
Perqué sovint caldrá atemperar-lo, m entre que en altres circumstáncies será 
convenient exal^ar-lo.

Per tal de mortificar o vivificar la coratgia o el fervor cal m etre la potencia 
imaginativa en tretze qualitats:

M em ória-entenim ent-voluntat.

Sensualitat-intel.lectualitat.

Poténcia-actualitat.

F inalitat-infinitat.

Ocasió-ventura.

Prim era intenció-segona intenció.

Llull va desenvo lupan t cadascun d 'aquestos elem ents al llarg deis 
versicles del capítol, un  capítol ben diferent del que segueix, el 222, "Com hom 
ha gran coratgia e gran fervor contem plant en nostre senyor Déus". Com
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indica el títol, tom em  a la contemplació mística present al capítol 220. Estem 
davant d 'un  deis capítols més místics de tot el LC; ací Fautor no parla del seu 
passat pecaminós, sinó de la seua present «sobreanimositat» i gran fervor en 
la contemplació de Déu.

Aquest excés de fervor está descrit mitjangant una personificado de les tres 
virtu ts de l'ánima racional: consisteix en el fet que la voluntat dem ana a la 
m em oria i a l'enteniment que sobrepassen els seus límits en la contemplació 
de la divinitat, cosa que no poden fer. Aqo dóna treballs a l'ánima, inquietud i 
follia (la follia mística de l’amic al Llibre d'amic e amat), m anifestada en  la 
pérdua de les capacitats anímiques superiors: Llull queda «enaixí com a home 
esperdut e embarbesclat, qui no és m embrant ni entenent ni volent en l'art ni 
en la m anera per la qual hom és contemplatiu en vós acabadament» (222, 11). 
Paradoxalment, pero, segons hem vist ja, aquestos treballs són plaents.

No m anca tampoc en aquest capítol una autoreferéncia interna a l'obra, 
especialment interessant perqué explicita la finalitat amb qué va ser escrita:

Com aquest Libre de Contemplació sia ajustat e compost de diverses raons e de 

novelles les quals són ordonades e escrites per donar fervor e devodó e demostrado 

de veritat a les gents per tal que sien loadors e amadors e servidors de vós, Sényer, 

dones qui volrá créixer e multiplicar sa fervor ni sa amor ni son saber, sia contempant 

es est libre a gloria e a honrament de son senyor Déus (222,30).

La finalitat és doble: donar fervor i devoció (mística) i demostrado de 
veritat (epistemológica). Voluntat i enteniment, amor i intel.ligéncia, fe i raó: 
son les dues dimensions que en el LC s'interpenetren i col.laboren en el 
projecte lul.liá harmónicament, en concordanga, sense cap contrarietat.

Els capítols següents de la distinció incideixen en diverses manifestacions 
del fervor místic a l'hora d'acostar-se a Déu. Al 223, "Com hom  ha gran 
coratgia e gran fervor de veer son senyor Déus", tenim exposat un  m étode 
d'aproximació a la visió espiritual de la divinitat. Les tres virtuts de l'ánim a 
en són el centre, un cop més; cal aplicar tota la memoria, tot l'entenim ent i 
tota la voluntat en nou coses, a saber:

fermetat - unitat - trinitat - infinitat - etem itat - sobiran bé - encam ado - m ort - 
gloria.
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El fervor per la contemplació divina augm entará si ens h i apliquem  amb 
tota la forga de les tres virtuts de l1 ánima. Una «art» sem blant trobarem  al 
capítol 224, aquest cop adregada al fervor en l'honram ent de Déu: "Com hom  
ha gran coratgia e gran fervor d 'honrar son senyor Déus". L’estructura será 
idéntica a la del capítol anterior, amb la mateixa distribució deis conceptes 
operatius: nou en total, un  per tríada més una tríada introductoria. En aquest 
cas, cal aplicar tres «qualitats intel.lectuals» (poder-voler-saviesa) a  nou  coses:

fe - laor - obediencia - amor - temor - pregueres - esperances - g rááa  - oració.

De nou col.loca Llull la fe per dam unt de la raó; amb les apredacions que 
hem fet una mica més amunt, podem entendre que el m érit derivat de creure 
en la fe, sense el recolzament de la raó, fa referéncia a la «fe vertadera»; el 
fervor del cristiá (no és qüestió ací de l'infidel) en honrar el seu Déu s'acreix 
amb la fe més que no pas amb la raó:

On, qui molt vos vol honrar, Sényer, mortifíc en vera fe lo poder e lo saber e lo voler 

que ánima ha en entendre, e faga-li creure de vós go qui és de vós en vós e per vós, car 

aitant com l'ánima és constreta que no la leixa hom entendre e la forga hom a creure 

go qui está en fe e no en enteniment, aitant és lo poder e.l saber e la volentat de 

l'ánima en mortificado per vivificado de fe vera (224, 6 ).

El penúltim  capítol de la distinció, el 225, "Com hom  ha gran coratgia e 
gran fervor d 'am ar a nostre senyor Déus", repeteix l'estructura deis dos 
anteriors; per am ar Déu, cal posar l'enteniment en nou qualitats intel.lectuals:

veritat - amor - justicia - misericordia - saviea - humilitat - paciéncia - sanctetat 
- mort.

Desenvolupades també a raó d'una per tríada, trobem que confegeixen un 
capítol pie de metáfores i de símils, amb predom ini de la fórm ula «enaixí 
com...». Per exem ple, en tocar la «justicia» Llull ens ofereix la següent 
comparació:

Enaixí com home qui va entrás va per desordonat anament e.s lunya de les coses qui li 

són devant e s'acosta a les coses qui li són detrás, enaixí, Sényer, com ánima no ha sa 

pensa en dretura, va a entrás e acosta's a sos defalliments e lunya’s deis vostres
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acabaments; e.naixí com l'home qui va a enrera no veu la carrera per la qual passa, 

enaixí, com 1'ánima no ha en si justicia ni dretura, adoncs no veu les vies on va, car 

totes les sues carreres són en tenebres e en culpes (225,12).

L'amor a Déu culmina, un cop més, en la membranga de la passió, la qual 
desemboca naturalm ent en el tema del martiri. La mostra suprem a de fervor 
en l'am or a Déu és lliurar el propi eos a la m ort física, per ta l de  vivificar 
l'ánim a; és dones significatiu trobar aquesta considerado al final de la 
distinció:

Gloriós Déus, enaixí com per la mort sensual se lunya l'ánima del cors, enaixí per 

mort entel-lectual l'ánima se lunya de vós; e enaixí com per mort entel.lectual 

l'ánima se lunya de vós, enaixí, Sényer, per mort sensual com hom la sosté per amor 

de vós, s'acosta l'ánima a vós. On, com aqó sia enaixí, dones qui és coratjós de venir a 

vós, haja son pensament enamorat e desijós com lo cors muirá per amor de son gloriós 

Déu (225,30).

La distinció finalitza amb el capítol esperable dedicat ais lím its de la 
coratgia, peró amb un marcat matís apologétic, segons es desprén del mateix 
títol: capítol 226, "Com los térmens de coratgia e de fervor d l\om e crestiá 
poden ésser majors e mellors en amar Déu, que los térmens de la coratgia e de 
la fervor deis altres hómens en amar Déu". Cinc són els límits en els quals está 
tancada la coratgia —o l'amor—:

a) «Com hom ama vós per raó de vós mateix» (226, 7-9).

b) «Com hom  ama go que vós amats» (226,10-12).

c) «Com hom  ama aquells que vos amen» (226, 13-15).

d) «Com hom ama aquells qui amen go que vós amats» (226, 16-18).

e) «Com hom ama aquells qui amen cells qui vos amen» (226, 19-21).

Aqüestes són les cinc possibilitats d'amar ferventment, possibilitats que ja 
havien estat contemplades al capítol anterior:
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Ah Jesucrist, Sényer, qui nasqués de la Verge gloriosa! Com vós siats tot e per tot 

amor, dones qui és, Sényer, coratjós ni volenterós de venir a vós, meta sa pensa en 

amor e ía^a-la ésser serva e sotsmesa d'amor e am pensar e cogitar en amor en cinc 

maneres, les quals són amar-vos, e amar totes les coses que vós amats, amar tots 

aquells qui vos amen, amar aquells qui amen qo que vós amats, amar aquells qui amen 

aquells qui vos amen (225,7).

Totes aqüestes formes d'amor, que abasten els límits del fervor hum a, són 
millor conreades pels cristians que pels infidels; i és així perqué els prim ers 
consideren la trinitat en l'esséncia divina i la encarnació de Déu. La fe en 
aquestos dos dogm es (i també el seu coneixement) augm enta la capacitat 
estim ativa deis vertaders creients. El final d 'aquest volum  tercer és una 
invitació ais infidels a passar-se a la fe católica, i dóna compte del caire 
marcadament apologétic i missional de les seues deu distincions:

On, com los crestians hagen major ocasió e major oportunitat d ’haver lur 

remembrament e lur enteniment e lur voler en la vostra esséncia divina e en la vostra 

humana natura que no han nulls altres hómens, e aqo és, Sényer, car més de coses 

creen e saben en vós que no fan nulls altres hómens, dones qui és volenterós d'haver 

gran coratgia e gran fervor de vós a amar e a loar e a servir, venga reebre la sancta fe 

católica e obeesca ais manaments d’aqueUa de tota la for^a de son remembrament e 

de son enteniment e de sa volentat (226,27).

Finalitza així el volum segon del LC, ocupat peí llibre tercer. Un llibre que 
parteix de la natura sensual i intel.lectual de l'ésser hum a, i, sobre l'estructura 
deis deu senys (cinc sensuals i cinc intel.lectuals), basteix una serie d'«arts» 
d'aproxim ació a la comprensió deis dogmes de la fe católica. El m étode 
proposat ha estat doble: ascensió des de les dades immediates sensuals cap a les 
realitats intel.lectuals, i argumentació a partir de les «virtuts» divines d'acord 
amb el principi de m útua convertibilitat.

L 'organització psíquica i fisiológica del subjecte cognoscent resulta 
determ inant per a la construcció d'una via efica^ d'aproximació a la veritat: les 
tres v ir tu ts  de l'án im a racional (m em oria, en ten im ent i v o lu n ta t), 
senyorejant sobre les altres poténcies (vegetativa, sensitiva, im aginativa i 
motiva) són el m otor del procés epistemológic. Qüestions com les relacions
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entre fe i raó (primacía de l'enteniment o de la voluntat?), o rem inénda de la 
fe católica, es deriven deis plantejaments básics del llibre tercer; u n  llibre que 
ha avangat un  pas im portan t en l’estructuració ordenada del m étode 
epistemológic que continuará perfilant-se, per noves vies, en els dos llibres 
restants del LC, i que culminará en l'Art.

2 5 2



- ANÁLISI DEL TERCER VOLUM.



III - ANÁLISI DEL TERCER VOLUM.

III. 1. EL LLIBRE QUART.

Una vegada acabat l'extens llibre tercer, l'autor ens proposa un  altre canvi 
de perspectiva. El llibre quart (que, amb el cinqué, completará el tercer i darrer 
volum  de l'obra), en efecte, presenta un  altre acostament ais temes apologétics 
ja tractats anteriorment, avangant així un  pas més en el camí cap a l'Art. Llull 
assaja ara una altra derivació de la via que s'ha m arcat des de Finid del LC, 
una via que ha de conduir-lo cap a la meta de la conversió deis infidels; és 
com si prenguera un  ramal, una senda que el mena, en definitiva, a la m ateixa 
carretera principal.

Igual que hem  fet a l'inici de l'anterior part, convé que ara ens fixem de 
nou  en els títols deis capítols. Una prim era ullada ja ens revela que s'ha 
p rodu ít el canvi de perspectiva de qué parlem: l'hom e, centre del llibre 
anterior (igual que Déu ho era del prim er volum), ara desapareix d'escena. 
Allá, els capítols comengaven amb la fórm ula «com hom...», i contenien 
algún deis senys sensuals o espirituals que componen l'estructura psico-física 
de l'ésser hum á («com hom se pren guarda...», «com hom  cogita...», «com 
hom  apercep...», etc.). Ací, la fórmula im perant será «com és tractat de...», 
fórm ula im personal i que és com plem entada per conceptes filosófics i 
teológics («com és tractat de matéria sensual e de materia entel.lectual», «com 
és tractat de la causa final...», «com és tractat de qualitats...», etc.).

Llull ja no s'acosta ais temes apologétics des deis sentits hum ans, sinó des 
deis conceptes de la filosofía. De la filosofía del seu temps, evidentm ent, la 
qual té un  nom  propi: Aristótil. Ja no será la vista, l'oída, la cogitació o 
l'apercebim ent els que ens acosten a la com prensió de la trin ita t i de 
l'encamació, sinó la matéria i la forma, la poténcia i l'actualitat, conceptes tots 
manllevats de la filosofía aristotélica.111

111E1 segle de Llull és el segle d’Aristótil: amb la introducció de la física de l'Estagirita, la 

filosofía del segle XIII pren noves vies que conduiran a l'assentament de l’escolástica (GILSON,
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De m anera que entrem  en el terreny de la filosofía. Pero, d 'acord sem pre 
amb la prim era intenció (donar llaor de Déu), cal no aturar-se a d  La filosofía 
(ancilla theologiae) ens ha de conduir a la teologia. Només té sentit jugar amb 
els conceptes filosófics si aquestos ens ajuden a comprendre millor els dogmes 
de fe i, de retruc, a mostrar-los ais qui no hi creuen.

L 'estructura del llibre quart queda així condicionada per aquest fet: cal 
donar a la filosofía el que és de la filosofía, i a Déu el que és de Déu. De les sis 
distincions que componen el quart llibre, les tres primeres presenten la base 
filosófica sobre la qual s ’assenta el program a teológic p resent a les tres 
distincions últimes. I, sense haver assimilitat préviament els continguts de la 
prim era part, hom no copsará plenament el significat de la segona.

De nou el LC se'ns apareix com la concreció racional i ordenada d 'un  
program a missional. Sobretot racional i ordenada. Sis distincions repartides en 
dues parts de tres distincions cadascuna. I, en cada distinció, els conceptes que 
hi form en el teixit argum entatiu apareixen també exhaustivam ent ordenats, 
amb l'ajut del símil de l'arbre, tan estimat per Llull. De fet, cada distinció és un  
arbre, on cada branca representa un capítol. El LC és un  prodigi d 'ordre i

1952: 387-388). Hom ha parlat d'una dicotomía entre l'aristotelisme escolástic, representat per 

la filosofía tomista, i l'agustinisme heretat deis passats segles, impregnat de platonisme. 

Básicament, els teólegs dominicans seguirien el primer corrent (amb St. Tomás com a representant 

indiscutible), mentre que els franciscans es mantindrien en el segon (sota el guiatge de St. 

Bonaventura). L'obra de Gilson ha contribuit en bona mesura a aquesta divisió (GILSON, 1924 i 

1944). Ara bé: cal introduir-hi moltes matisacions, ja que l'obra de St. Bonaventura també está 

impregnada per l'empenta de l'aristotelisme, el qual vol adaptar ais esquemes agustinians. 

Així, Steenberghen relativitza l'esquema rígid que trenca en dos els moviments filosófics al 

segle XIII, i parla de diversos aristotelismes, entre els quals el de St. Bonaventura seria un 

«aristotelisme agustiniá» (STEENBERGHEN, 1955). Peí que fa a la posició de Llull, 

tradicionalment hom l'ubica en el corrent agustiniá («il est surtout tributaire de Roger Bacon, de

S. Bonaventure et de toute la tradition franciscaine», STEENBERGHEN, 1991: 450). A la 

primera etapa de la seua producció, peró, trobem for^a elements manllevats de la filosofía 

aristotélica: són els seus anys de formado autodidacta, on encara no acaba d’ubicar-se i aprofita 

de manera ecléctica qualsevol material que puga servir ais seus objectius missionals i 

apologétics. El LC reflectiria perfectament els seus titubeigs primers entre l'aristotelisme i 

l'agustinisme (LLINARÉS, 1990: 123).
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d'equilibri, afirm ado que pot estranyar a qui no s'hi haja acostat sufídentm ent 
a prop.

Aqüestes són les rúbriques de les sis distincions del quart llibre:

D istindó XXXIÜ. "En l'arbre qui tracta d'ésser e de necessária e de privado". 
Distinció XXXIV. "Qui tracta de l'arbre de sensualitats e d'enteliectuitats". 
Distinció XXXV. "Qui tracta de l'arbre de qualitats e de significáis”.

Distinció XXXVI. "Qui tracta de fe e de raó en la figura de l'arbre de la crou". 
Distinció XXXVD. "En l’arbre deis deu manaments".
Distinció XXXVm. "En la qual és tractat de predestinado".

La prim era part fom eix la base filosófica de caire aristotélic: poténcia- 
actualitat, possibilitat-im possibilitat, les quatre causes, m ateria-form a... La 
segona part toca els temes teológics amb una finalitat apologética: fe-raó, els 
arricies de la fe católica, els deu manaments, la predestinado. La connexió 
entre una i altra part es dóna a la distinció XXXVI, "Qui tracta de fe e de raó en 
la figura de l'arbre de la crou". Én un  arbre de transido. Com indica la propia 
rúbrica, les relacions entre fe i raó (tema ja tractat anteriorment al mateix LC) 
m ostren la via per a passar de la filosofia a la teologia, la m anera de 
fonam entar filosóficament els dogmes de fe. Aquesta distinció reprodueix al 
seu interior la mateixa divisió dual que domina tot el llibre quart, amb una 
prim era part dedicada a les relacions entre fe i raó i una segona dedicada ais 
catorze arricies de la fe católica, contemplats ara des de l'óptica fornida per la 
prim era part de la present distinció i pels tres arbres o distincions anteriors.
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1. PRIMERA PART: BASE FILOSÓFICA.

1.1. Distinció XXXIII, "En l'arbre qui tracta d'ésser e 
pr iva d o " .

de necessária e de



La present distinció consta de tres capítols, un per a cada concepte: ésser, 
necessária (o necessitat) i privació. A aquestos tres termes, base de  la  distinció, 
se'ls aplica una xarxa form ada per les parelles possibilitat-im possibilitat i 
poténcia-actualitat. L’arbre de l'edició mallorquína (ací reproduít) m ostra  les 
combinacions resultants d'aplicar els quatre criteris ais tres objectes d 'estudi.

El capítol 227 inaugura la distinció, i es correspon amb el ce rd e  superior 
deis tres que conformen el tronc de l'arbre: "Com és tractat d  esser en la 
potencia e en l'actualitat, e en la possibilitat e en la impossibilitat". Llull ens 
convida a cercar amb ell l'ésser, concepte clau de la metafísica, u tilitzan t les 
dues parelles esmentades al títol i que recorrerán tota la distindó. Encara, peró, 
u tilitzará per a aquesta recerca altres quatre conceptes claus de la filosofía 
aristotélica, els quals form aran una altra xarxa que se superposará a la de 
poténcia-actualitat/possibilitat-im possibilitat: ens estem referint a les quatre 
causes —eficient, material, formal i final—.

Ah Déus gran, meravellós! A vós sia feta reveréncia e honor per tots temps e a tot 

quant de vós és, car enaixí com lo natural encerca les obres de natura en les quatre 

causes, les quals són faedor, e matéria, e forma e causa final, enaixí, Sényer, lo 

vostre servidor encerca éser en quatre coses, les quals quatre coses encerca en cascuna 

de les quatre causes (227,1).^2

L'estructura del capítol ve condicionada per aqüestes xarxes d 'elem ents 
que s'apliquen al concepte d'ésser. Reprodueix a més la mateixa divisió dual 
que basteix el conjunt del quart llibre: hi trobem una part més teórica i una

112 Les quatre causes són conceptes clau de la física aristotélica, i els trobarem sovint ais capítols 

d'aquest llibre quart. En Llull, el «faedor» equival a la causa eficient. Hi ha, per altra banda, 

una estreta relació entre les quatre causes i «poténcia-actualitat», ja que la causa material 

(=matéria) pot identificar-se amb la poténcia, i la forma amb l'acte (la matéria és potencial, i 

rep la seua actualització de la forma). A més, «actualitat» está a prop de la causa final: «l'ésser 

actual encontinent que és en actu és conjunct e ajustat ab la causa final» (227, 13). L'ús d'aquestos 

conceptes manllevats de la lógica aristotélica ens ubiquen en la «prehistoria» de l’Art, i no será 

estrany trobar-los al LC quan ja havien estat enunciats a la Lógica d ’Algatzel. A la versió 

rimada catalana, Llull parla de les quatre causes ais versos 145-153 (RUBIÓ I BALAGUER, 

1914: 146).
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altra d'aplicació. I el mateix s'esdevindrá, fil per randa, amb els altres dos 
capítols que completen aquesta distinció.

El prim er versicle actúa a manera d'introducció, presentant els conceptes 
amb els quals jugarem  duran t el desenvolupam ent del capítol. A questos 
conceptes tindran el seu propi lloc assignat, un espai particular i ben delim itat 
on fer acte de presencia: cada capítol ha de teñir només trenta versicles, 
repartits en deu tríades, de manera que la distribució de versicles entre els 
termes constitutius del capítol ha de ser equitativa.

Q uatre tríades presentaran les quatre causes. El prim er versicle, a més 
d 'in troduir tot el capítol, presenta la primera causa en la seua darrera frase. 
Aquest és el resultat:

227, 1-3: Causa eficient («lo faedor»).
Vers. 2: possibilitat en potencia o en acte del faedor.
Vers. 3: impossibilitat en potencia o en acte del faedor.

227, 4-6: Matéria.
Vers. 4-5: possibilitat en potencia o en acte de la matéria.
Vers. 6: impossibilitat en poténcia o en acte de la matéria.

227, 7-9: Forma.
Vers. 7-8: possibilitat en poténcia o en acte de la forma.
Vers. 9: impossibilitat en poténcia o en acte de la forma.

227,10-12: Causa final. Possibilitat o impossibilitat en poténcia o en acte.113

La prim era part del capítol inclou dones les quatre prim eres tríades, on 
se'ns presenta alió que és possible i alió que és impossible per a cada causa tant 
potencialm ent com actualment; encara la cinquena tríada (227, 13-15) clourá

113A la causa final es trenca la divisió de la tríada en dues parts, una dedicada a la possibilitat 

i altra a la impossibilitat, ja que la possibilitat o la impossibilitat d'aquesta causa depén de les 

tres anteriors, no és independent: «segons l'ordonament e l’endregament qui és fet enfre lo faedor e 

la matéria e la forma, és, Sényer, la causa final en poténcia o en actu, o en possibilitat o en 

impossibilitat» (227, 10).
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aquesta prim era part, tot incidint en les relacions jerárquiques entre poténcia- 
actualitat i possibilitat-impossibilitat: l'actualitat és més noble que la poténcia 
(per estar més a prop de la cusa final), la possibilitat és m és noble que la 
im possibilitat (per la mateixa raó), i la im possibilitat és m és noble que la 
possib ilita t en Déu (ja que la seua im possibilitat de fer pecat im plica 
possibilitat de perfecte poder).

Les cinc tríades restants fins a la fi del capítol constitueixen la segona part, 
on Llull extreurá conclusions concretes arran d'alló exposat a la prim era, 
conclusions que incidirán en la major part en aspectes apologétics. L’existéncia 
de Déu és el punt de partenga. Com que ara es tracta de l'ésser, Déu será l’ésser 
més perfecte, l'existéncia del qual és reflectida pels éssers més imperfectes que 
form en p a rt del món creat. Així, amb els conceptes d 'ésser i d ’acabam ent- 
defalliment, Llull esbossará en la sisena tríada l'argum ent ontológic anselmiá 
(227,16-18).

Segueix després una teoría psicológica explicativa de la trinitat. També 
cada tríada té ací dues parts diferenciades: en els dos primers versicles l'autor 
exposa tota una casuística aplicada a possibilitat-im possibilitat i poténcia- 
actualitat, recolzada amb exemples concrets, i que desemboca en el darrer 
versicle en un  tema polémic o apologétic. En aquest cas, tenim:

Benauirat Senyor, del qual prenem gracia e benedicció! Moltes vegades s’esdevé que 

les coses possívols són subjectes a les coses impossívols (...) així com En Pere menjant, 

al qual és possívol menjar, la qual possibilitat és actualment; e si En Pere menuga 

massa e degasta la vianda per sobre menjar, aquella possibilitat és subjecta a la 

impossibilitat qui és en poténcia; car per sobre menjar esdevendrá a En Pere 

impossívol cosa menjar.

On, enaixí com per les coses qui són possívols esdevenen en ésser les coses impossívols, 

enaixí per les coses impossívols esdevenen en ésser moltes vegades les coses 

possívols, així com a En Pere malaute, a qui és impossívol cosa menjar com no ha qué 

menuc o com la malautia li veda menjar, e per la impossibilitat, ensanirá, e per la 

sanitat será-li possívol cosa menjar com haurá qué menuc (227,19-20).

Quina relació pot teñir aquest ball de conceptes filosófics amb la trinitat? El 
darrer versicle de la tríada ens dóna la clau; ja no es tracta del que és possible o 
imposible a la poténcia vegetativa d'en Pere, sinó a la seua ánima racional. 
Avancem un pas cap amunt:
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Vós, sényer Déus, sabets que a ánima humana, qo qui li és impossívol cosa en un temps 

li és possívol cosa en altre, e qo qui li és impossívol cosa en alcuna cosa, és a ella 

possívol cosa altra cosa, així com a l'ánima d'En Pere, a qui és impossívol cosa 

membrar e entendre e voler diverses coses ensems en un temps, així com coses qui no 

han natura ni proprietat les unes ab les altres; mas com membra e entén e vol coses 

acostades en natura e en proprietat, adoncs se segueix en alcunes que és possívol cosa 

que ensems les membre e les entena e les vulla, així com les dues preposicions e la 

conclusió d'on és compost argument, les qúals dues proposicions e condusió pot hom 

remembrar e entendre e voler en un temps per qo car són semblants ab la memoria et 

ab Tenteniment e ab la volentat en generado e en processió; car així com l’enteniment 

és engenrat per la memoria, enaixí la segona proposidó és engenrada de la primera, 

e enaixí com la volentat és ixent de la memoria e de l'enteniment, enaixí la conclusió 

és ixent d'abdues les proposidons; e com l'ánima per sa vertut és remembrant e 

entenent e volent en un temps com atroba cosa a ella semblant en generació e 

processió, per aqó ha vertut de remembrar en un temps tres coses diverses (227,21).

Hi ha una interessant relació entre les tres proposicions del sil.logisme i 
les tres potencies de l'ánim a racional. Aquesta relació és una analogia 
trin itaria. La possibilitat que té l'ánima racional de m em brar, en tendre i 
estim ar alhora coses acostades a la seua natura (com és un  sil.logisme) és una 
m ostra del seu carácter trinitari.

Els conceptes de possibilitat-impossibilitat són dones l'eix d ’aquest capítol; 
aplicats ais éssers naturals, en la primera part, són després llan^ats sobre 
l'ánim a hum ana, i finalment serán contempláis des de l'ésser diví, en les tres 
tríades restants fins la fi del capítol (227, 22-30). Qué és possible i qué és 
im possible en Déu, aquesta és la qüestió proposada. La resposta és m olt 
im portan t, ja que d 'ella podem  extreure argum ents per dem ostrar, per 
exemple, l'encarnació.

Prim eram ent (227, 22-24), cal partir de la següent constatació: en Déu tant 
la possibilitat com la impossibilitat están actualment, mai potencialment, ja 
que Déu és pura actualitat en no estar la seua substáncia composta de matéria 
més form a .114 El fet que en Déu hi haja dones una «possibilitat actual» sembla

114La forma actualitza la matéria —pas de poténda a l'acte— en un procés de generació; quan la 

forma abandona la matéria, toma a la potencialitat —procés de comipció—. En Déu no es donen
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una contradicció, i ho és; pero, quan parlem de la divinitat, ens movem en el 
te rren y  de les coincidentia  oppositorum : en  rea lita t, p o ss ib ilita t i 
impossibilitat, en estar ambdues actualment en la divinitat, són per a ella una 
m ateixa cosa. La possibilitat de Déu és la seua impossibilitat, i viceversa. Els 
dos conceptes oposats concorden en la divinitat sense cap contradicció.

A la tríada 227, 25-27 Llull fa una im portant remarca de metallenguatge: 
du ran t tota festona hem  estat parlant sobre la possibilitat o la imposibilitat en 
D éu; p a rla r significa fer ús del llenguatge, i aquest ús condiciona la 
comprensió del fet considerat. L'home pot dir que hi ha en Déu possibilitat de 
fer pecat, per exemple; aquest és un dir imperfecte i erroni. Una cosa és el 
llenguatge, una altra l'enteniment, i una altra la realitat. Totes tres, pero, están 
relacionades, i l'entenim ent no pot manifestar la realitat si no és a través del 
llenguatge .115

Feta aquesta rem arca, desemboquem en la darrera tríada en el pun t que 
interessa a l'autor, i que ha preparat en les dues tríades anteriors i, d 'alguna 
m anera, tam bé a través de tot el capítol: l'encarnació. A través de la parella 
possibilitat-im possibilitat, complementada per acabament-defalliment, bastirá 
un  m étode per a dem ostrar ¡'encarnació. Primer cal veure si Déu pot, si té 
possibilitat d ’encarnar-se; després, cal veure si aqueixa possibilitat concorda 
amb el seu acabament o perfecció. Ara bé: si hi ha possibilitat, ha d 'haver 
acabam ent, ja que és impossible que una v irtu t divina siga major que una 
altra, és a dir, és impossible que Déu tinga poder per a encamar-se pero no

aquestos processos, exclusius del món natural, ja que és etem i immutable. No hi cap el canvi, ja 

que Déu és pura actualitat, i el canvi o moviment es defineix com el pas de la potencia a l'acte i 

viceversa.

115Durant aquest llibre quart, i donat que el seu contingut esdevé més «subtil» que el deis llibres 

anteriors, l'autor fará continúes adverténcies sobre aquest punt: una cosa és l'enteniment corréete 

deis fets, i una altra l'expressió lingüística amb qué hom el revesteix. Pero el nom, el sentit i la 

cosa són inseparables (VIDAL I ROCA, 1990: 338). És com si Llull ja estigués ací referint-se a 

l'esquema tripartit del signe lingüístic: significant, significat i referent. L'enteniment huma pot 

copsar la naturalesa divina; pero el llenguatge es troba amb lógiques limitacions a l'hora de 

transmetre el que l’enteniment ha comprés. Per aixó, més endavant, Llull afegirá un sisé sentit 

ais cinc físics coneguts: l'afat o llenguatge, fruit d'aquesta preocupació que ja es troba ben 

formulada al LC. De nou la magna obra primera ens mostra el germen original d'un tema lul.liá 

que no rebrá la seua formulario definitiva fins molts anys després.
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tinga perfecció en l'encarnació. Recordem que la llei básica de les dignitats 
divines és llur m útua convertibilitat: totes elles concorden entre si, form en 
una mateixa unitat, no hi ha cap contradicció entre elles.

Llull s1 adregará ais infidels amb el mateix argum ent: prim er, cal fer-los 
atorgar la possibilitat de l'encarnació. Si accepten que aquesta podría  ser 
possible, autom áticam ent, sense ells adonar-se, ja están acceptant la seua 
necessarietat, per la llei abans esm entada de concordanga entre les v irtu ts 
d iv in es:116

Gloriós Déus, tot go qui és en vós possívol és vostre acabament e tot go qui és vostre 

acabament és go qui és en vós possibilitat, la qual possibilitat és acabat poder. On, 

com hom contempla, Sényer, en la vostra sancta encamació, adoncs deu hom 

remembrar lo vostre poder e lo vostre acabament; car per lo remembrament que hom 

ha del vostre poder e del vostre acabament, entén hom que possívol cosa fo a vós 

pendre cam per raó del vostre poder e per raó del vostre acabament, qui són una cosa 

egual en vertut e en sanctetat. Mas si hom, Sényer, remembrava que a vós fos 

possívol cosa pendre cam e que aquella possibilitat no fos acabada en vertut ni en 

dretura, adoncs entendria hom que la vostra possibilitat és major que lo vostre 

acabament, e agó és cosa impossívol que nuil home pusca en vós entendre nulla 

qualitat ni nulla vertut major que altra, car si ho eren, no seria l'una l'autra unida en 

ésser divinal. (227, 29)

Resum int, tindríem  el següent esquem a indicatiu  de l'estructura del 
capítol 227, "Com és tractat d ’ésser en la potencia, e en l'actualitat, e en la 
possibilitat e en la impossibilitat":

- 1. Primera part: món natural. Les quatre causes. Possibilitat-impossibilitat en 
potencia o en actualitat de:

- 1.1. el faedor (causa eficient. 227,1-3),
- 1.2. la matéria (causa material. 227, 4-6),
- 1.3. la forma (causa formal. 227, 7-9),
- 1.4. la causa final (227,10-12).

116En bona mesura, com veurem més endavant en descriure el seu mecanisme, l'eficaria de l’Art se 

centra en aquest métode demostratiu basat en fer atorgar préviament al contrincant la 

possibilitat del fet que hom vol demostrar.
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- Tríada de transició cap a la segona part: relacions jerárquiques entre  
possibilitat-impossibilitat i poténcia-actualitat (227, 13-15).

- 2. Segona part. Ascens cap a la divinitat:
- 2.1. introducció: éser i perfecció, conceptes básics de la demostrado. Esbós
de l'argum ent ontológic anselmiá (227, 16-18),
- 2.2. possibilitat-impossibilitat en ránim a hum ana (explicado psicológica
de la trinitat. 227,19-21),
- 2.3. possibilitat-impossibilitat en Déu:

- 2.3.1. segons poténcia-actualitat (227,22-24),
- 2.3.2. en relació a possibilitat-impossibilitat del llenguatge hum a 
(227,25-27),
- 2.3.3. possibilitat de l'encarnació d'acord amb la perfecdó divina 
(227,28-30).

Com indiquen els títols deis dos capítols restants de la d istindó  XXXIII, 
aquesta m ateixa estructura es repetirá de m anera m olt sem blant, si no 
idéntica; només caldrá substituir el concepte d'«ésser» peí de «necessária» i peí 
de «privado»: capítol 228, "Com és tractat de necessária en la poténcia e en 
l'actualitat e en la possibilitat e en la impossibilitat"; capítol 229, "Com és 
tractat de privació en la poténcia e en l'actualitat e en la possibilitat e en la 
impossibilitat".

Al capítol 228 trobem el mateix joc combinatori que a l'anterior amb els 
conceptes p o tén c ia -ac tu a lita t i poss ib ilita t-im possib ilita t ap lica ts  a 
«necessária»; a més, pero, s'afig una altra parella, ben conegada peí lector del 
LC que ha estat capag de resseguir fins ací el riu de l'argumentació lul.liana. 
Ens referim a sensualitat-intel.lectualitat (parella que de nou será protagonista 
a la distindó següent):

car per car necessária se deveeix en sensualitat e en entel.lectuitat, cové que hom 

encere e tráete de necessária sensualment e entel.lectualment, lo qual encercament 

cové ésser fet sobre quatre coses, les quals són potencia, actualitat, possibilitat, 

impossibilitat (228, 1).

La primera tríada actúa com a introducció a la resta del capítol, presentant 
els elem ents básics que bastirán l'argum entació. Aquestos elem ents són 
aplicats, de nou, a les quatre causes (eficient, material, formal i final), pero des
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de dues vessants: la sensual i la inteLlectual. Així, tindrem  encara el capítol 
dividit en dues part equivalents: una dedicada a les quatre causes sensuals, i 
una  a ltra  ded icada a les quatre  causes intel.lectuals. A cada p a rt li 
correspondran quatre tríades, una per a cada causa.

En les quatre tríades que abasten els versicles 227, 4-15 trobem l’aplicació de 
poténcia-actualitat i possibilitat-impossibilitat a la necessarietat en les quatre 
causes sensuals. Com que ens movem en el terrreny del món natural i físic, 
Llull recorre a exemples extrets deis oficis manuals (en concret, de l'ofici de la 
ferreria: el ferrer és la causa eficient o «faedor» de l'obra; la pega de ferro és la 
matéria; aquesta pega rep una determ inada forma, que s'adiu amb la finalitat 
per a la qual ha estat fabricada).

Lógicament, la segona meitat del capítol estará dedicada a la necessarietat 
en les quatre causes intel.lectuals. També trobarem una causa per tríada: a 228, 
16-18 tracta sobre la causa eficient inteLlectual, tot fent referencia a les tres 
potencies de 1'ánima racional, i en especial a la voluntat o amor, identificada 
com la intel.lectualitat que en l'home es correspon amb el «faedor»; a 228, 19- 
21 tracta sobre la m atéria inteLlectual; a 228, 22-24 fa el mateix amb la forma 
inteLlectual, i finalment, a 228, 25-27, considera la causa final inteLlectual.117

Encara resta una tríada, la 228, 28-30. Será la tríada conclusiva, on l'autor fa 
una reflexió sobre les relacions establertes entre la substáncia corporal i 
l'espiritual, tot m ostrant la complementarietat existent entre els núm eros tres 
i quatre, representants respectius de l'organització psíquica i material de l'ésser 
hum á:

Enaixí, Sényer, com los quatre elements de necessitat han possibilitat a compondré 

una figura individua, enaixí és cosa de necessitat que 1'ánima sia una substáncia

117En les pagines que seguirán, Llull es fará ressó de la teoría de l'hilemorfisme universal i de la 

pluralitat de formes, introduida per Avicebró (GILSON, 1952: 345-346; PRING-MILL, 1961: 89- 

90). Totes les substáncies, a excepció de Déu, están compostes per la conjunció de matéria i forma, 

fins i tot les substáncies simples espirituals (que tenen una matéria espiritual i una forma 

espiritual). La qüestió anava unida a la del principi d’individuació: qué individualiza els 

éssers? Per a uns autors, era la matéria; per a d’altres, la forma; hi havia qui defensava que era 

la conjunció de totes dues, entre altres teories. Llull manté una posició més aviat ecléctica entre 

les diverses possibilitats (GRACIA, 1989).
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entel.lectual havent tres figures diverses entel.lectuals, les quals són memoria e 

enteniment e volentat (228, 29).

L’estructura del capítol 228 resta així organitzada segons l'esquema:

- Introducció (228,1-3).
- Prim era part. Necessitat de les quatre causes sensuals segons possibilitat- 
impossibilitat i poténcia-actualitat:

- causa eficient (228,4-6),
- causa material (228,7-9),
- causa formal (228,10-12),
- causa final (228,13-15).

- Segona part. Necessitat de les quatre causes intel.lectuals segons possibilitat- 
impossibilitat i poténcia-actualitat:

- causa eficient (228,16-18),
- causa material (228,19-21),
- causa formal (228,22-24),
- causa final (228, 25-27).

- Conclusió: connexió sensualitat-intel.lectualitat en el ser hum a (228, 28-30).

Una estructura semblant és esperable per al capítol 229, el qual clou la 
distindó. Ara és «privado» el concepte central, el qual també és considerat en 
el seu aspecte sensual i en l'intel.lectual. El prim er versicle, novament, actúa 
d'introducció, presentant els conceptes amb qué jugará tot el capítol, i operant 
les divisions i subdivisions pertinents. També trobarem  el capítol dividit en 
una part dedicada a la vessant sensual i una altra dedicada a la inteLlectual, 
pero la distribució deis conceptes dins de cada part difereix respecte al capítol 
anterior. Un sol versicle és dedicat a cadascuna de les tres primeres causes, tant 
sensuals com intel.lectuals (eficient, m aterial i formal); a la causa final li 
correspon, no obstant, una tríada. Aquest és l'esquema del capítol 229:

- Introducció (229,1-3).
- Privació en:

- causa eficient sensual (229, 4),
- causa material sensual (229, 5),
- causa formal sensual (229, 6),
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- causa final sensual (229, 7-9). El versicle 9 actúa de transido cap a la 
segona part:

- La substáncia divina del «faedor» (Déu):
- privada de matéria i de forma de manera no accidental (229,10-12),
- dimensió lingüística: fretura del llenguatge per expressar la substánda 
divina (229,13-15).

- Privació en:
- causa eficient inteLlectual (229,16),
- causa material inteLlectual (229, 17),
- causa formal inteLlectual (229, 18),
- causa final inteLlectual (229,19-21).

- Aplicacions m issionológiques del concepte de possibilitat per destru ir la 
ignorancia (229, 22-27).
- Ésser i privació en les criatures (229, 28-30).

La privació en les causes sensuals está de nou exemplificada amb una art 
m ecánica, en aquest cas la fusteria; el versicle nou actúa de frontissa i 
introdueix la segona part del capítol, tot m ostrant la simetría existent entre la 
considerado de la privació des de les causes sensuals i des de les causes 
intel.lectuals:

On, beneit siats vós, sényer Déus, car pus que havem tractat sensualment de la 

privació sensual en les quatre causes, per poténcia e per actualitat e per possibilitat 

e per impossibilitat, covinent cosa és, Sényer, que entel.lectualment tractem de la 

privació entel.lectual, qui cau en les coses entel.lectuals en les quatre causes, per 

poténcia e per actualitat e per possibilitat e per impossibilitat (229, 9).

La tríada immediatament posterior (229, 10-12) planteja la privació en Déu 
com a causa eficient inteLlectual suprem a; la següent tríada (229, 13-15) 
incideix en el mateix punt, pero considerat des de la seua dimensió lingüística: 
de nou Llull ens adverteix que una cosa és alió que diu la paraula, i una altra 
cosa alió que l'entenim ent entén. La remarca sem ántica és in teressant, i 
m ostra la preocupació lul.liana, de vegades molt minuciosa, peí llenguatge: en 
lloc de dir que en Déu «priva defalliment» caldria dir millor que en Déu «no 
ha nuil defalliment», ja que la privació no es correspon amb l'esséncia divina.

2 7 0



Com lo vostre servidor, Sényer, pronuncia e diu que en la vostra substánda priva 

defalliment e poténcia e matéria e forma, adoncs priva en sa pronundadó sensual 

acabament e priva en l’entendó entel.lectual e en Tenteniment defalliment; car com 

hom diu que en vós ha nulla privació, significa la paraula defalliment On, com agó 

sia enaixí, dones milis és dit com hom diu que en vós no ha nuil defalliment, que com 

hom diu en vós priva defalliment. Mas, car nós parlam de privado, havem així a 

parlar e parlam segurament per $o car l'enteniment entén ésser una cosa mateixa com 

és dit en vós no ésser defalliment e en vós privar defalliment (229,14).

A les dues tríades següents l'autor desenvolupará la p rivado  en les quatre 
causes intel.lectuals referides al món creat; és a dir, ara el «faedor inteLlectual» 
no  és el Déu creador, sinó una realitat inteLlectual creada («faedor creat 
entel.lectual»), com pot ser l'ánima hum ana (229, 16). Tot seguit, en dues 
tríad es (229, 22-27) tenim  l'aplicació m issionológica del concepte de 
«possibilitat», amb referéncies ais infidels que no creuen en la trinitat n i en 
l'encarnació perqué no accepten préviament la seua possibilitat. Al capítol 227 
ja havia tocat Llull aquesta qüestió, la qual tindrá una importancia fonamental 
en l'Art. Finalment, la darrera tríada del capítol planteja els conceptes d'ésser i 
de privació tot aplicant-los a les criatures; hi troba dos tipus de privació: la 
general (abans d'ésser) i l'especial (el pecat).

Finalitza així la distinció XXXÜI, la qual obri el quart llibre. L’arbre de 
l'ésser, de la necessária i de la privació ha estat completat al llarg de tres 
capítols estructuráis de manera semblant. Els conceptes filosófics em prats per 
tal de bastir un  métode apologétic continuaran essent la base del següent arbre; 
l'aristotelisme és utilitzat per ais fins particulars de Llull.
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1.2. Distindó XXXIV, "Qui tracta de l'arbre de sensualitats e d'entel.lectu'itats".

«Sensualitat» i «intel.lectualitat» són els dos conceptes claus d'aquesta  

distindó, dos conceptes que ja coneixem bé del llibre tercer. Allá eren aplicats a 
l'organització psíquica de l'ésser huma; ací són aplicats a les quatre causes
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aristotéliques, com podem  com provar en l'arbre transcrít. Q uatre capítols 
contindrá dones aquest arbre, un  per a cada causa. I cada causa és vista des de la 
perspectiva sensual i inteLlectual. Encara més: els conceptes de «prop»- 
«lluny» s'afigen ais anteriors per tal de constituir finalm ent una xarxa 
combinatória molt própia del nostre autor; volem dir: en aquest pun t del LC 
apareix cada cop més clarament la déria combinatória del beat que esclatará 
finalm ent i de m anera definitiva en l'Art.

Els quatre capítols posseeixen una mateixa estructura. La mateixa xarxa de 
conceptes básics és aplicada a cadascun deis elements centráis de cada capítol 
(en aquest cas, a cadascuna de les quatre causes). Podríem resseguir una mica 
qu ina  ha estat la génesi deis capítols del LC segons aquest m étode. 
Prim eram ent, l'autor organitza i distribueix temáticament les distincions i els 
capítols; el capítol, unitat «contemplativa» més immediata (recordem que una 
de les suggeréncies de l'autor és la lectura i la meditació d 'un capítol per cada 
d ia  de l'any: veg. 366, 20) s'organitza al voltan t d 'uns elem ents que, 
norm alment, fan acte d'aparició al mateix títol. El prim er versicle o la prim era 
tríada presenten aquestos elements: l'autor n'eligeix aquells que, en cada cas, li 
poden servir millor per ais seus objectius demostratius. Tot el capítol s'adequa 
a la seua combinació, combinado que dóna l'ordre adient per a qué funcionen 
demostrativament. L'estructura del capítol resta així condicionada de m anera 
fixa: les combinacions deis elem ents dem ostratius básics es reparteixen 
ordenadam ent en versicles o en tríades, tot m esurant la quantitat de conceptes 
que hi entren en joc per tal de no deixar-ne cap de solt.

Podem  exemplificar agó amb el prim er capítol d'aquesta distindó, el 230, 
"Com és tractat del faedor sensual e del faedor inteLlectual". La causa eficient o 
«faedor» és el tema del capítol. A la primera tríada trobem, com ja és habitual, 
la presentació del que será l'objecte d 'estudi del capítol, i el m étode que 
seguirem  per dur a terme aquest estudi. El «faedor» será contemplat des de 
quatre perspectives i amb cinc conceptes que constituirán el «camp de recerca»:

Ah Déus etemal, sens fi e sens comengament! A vós, Sényer, sia donada gloria e laor 

per tots temps, car vós sabets, Sényer, que de les quatre causes generáis és l'una 

faedor, del qual faedor cové tractar e parlar en quatre maneres: faedor sensual prop 

e faedor sensual luny, e faedor entel.lectual prop e faedor entel.lectual luny; les 

quals quatre maneres, Sényer, fan a encercar en cinc coses: en lo firmament, e en los
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vegetables, e en los animals, e en los metalls e en les obres fetes artifídalment (230, 

1).

Ja tenim  la base del capítol. Els quatre tipus de «faedor», resultants de 
com binar les parelles sensualitat-in tel.lectualitat amb p rop-lluny , serán  
estudiáis en el firmament, en els vegetáis, en els animals, en els m etalls i en 
les obres fetes artificialment. Si Llull ha elegit aquestos elements és perqué són 
els que més s'adiuen amb l'explicació que vol fer sobre el faedor. Podia haver- 
ne triat altres, o haver ampliat la llista amb un  o dos més; amb aquestos, peró, 
plenará les deu tríades del capítol:

230, 4-6: Firmament.
230, 7-9: Vegetáis.
230, 10-12: Animals.
230,13-15: Metalls.
230,16-18: Obres artificiáis.

Fins al versicle divuit, cada tríada és dedicada a un  deis conceptes 
presentáis al prim er versicle. L'estructura de cada tríada és idéntica: prim er 
presenta el faedor sensual próxim i llunyá del firmament, deis vegetáis, deis 
animals, etc. Aixó ocupa el prim er versicle de la tríada. El segon versicle és 
dedicat al faedor inteLlectual próxim i llunyá. Fins ací la part expositiva. El 
tercer versicle, que clou cada tríada, constitueix la part explicativa, i recull tot 
el plantejat ais dos versicles anteriors.

Resten encara, peró, quatre tríades per completar el capítol. Llull hi tom ará 
sobre els quatre tipus de faedor, peró ara des d 'una perspectiva ética, d 'acord 
amb la qual operará una classificació quadripartita de l'home:

230, 19-21: Homes que tracten del faedor sensual prop. Són els am adors deis 
plaers m undanals.

230, 22-24: Homes que tracten del faedor sensual prop i del faedor sensual 
lluny. Són vanagloriosos: reis i princeps.

230, 25-27: Hom es que tracten deis dos faedors sensuals i del faedor 
inteLlectual prop. Els filósofs naturals.
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230, 28-30: Homes que a més deis altres tracten també del faedor inteLlectual 
lluny. Aquests són subdividits en tres categories; els primers no usen del seu 
intel.lecte, mentre que sembla que els tercers siguen els millor considerats:

a) Els que tracten del faedor inteLlectual lluny per fe.
b) " " " " " " " per raons i arguments.
c) " " " " " ■ " ■ ■" per fe i raons alhora.

Fins ací l’estructura del capítol 230. Dues parts ben diferenciades: una 
prim era on es contempla el faedor des de cinc objectes d'estudi que abasten la 
rea lita t física inerte i irracional, i una segona on el m ateix faedor és 
contem plat des de l'ésser hum a racional. Cal ara que vejam una mica amb 
més concreció el contingut del capítol, un cop esbrinada la seua estructura.

La distinció se centra en l'oposició sensualitat-intel.lectualitat, ja ben 
coneguda i fonamental per tal de comprendre el LC. Recordem que en ella es 
basa, en gran mesura, el recurs a la analogía: les sensualitats donen significado 
visible de les intel.lectualitats invisibles, i 1'enteniment ha d 'ascendir de les 
prim eres a les segones a través d 'una escala. Dones bé, ací tom a a fer acte 
d 'aparició  aquella escala ontológico-epistem ológica constitu ida al llibre 
anterior (capítols 169 i 170 de la distinció XXIX): «lo faedor sensual és lo pus 
jussá escaló per lo qual lo nostre enteniment cové pujar a entendre lo faedor 
entel.lectual» (230, 3). Els altres faedors constitueixen els graons intermedis: 
«lo nostre entenim ent com enta a pujar del faedor sensual prop al faedor 
sensual luny, e del faedor sensual luny puja al faedor entel.lectual prop, e del 
faedor entel.lectual prop puja al faedor entel.lectual luny» (230, 6).

Déu ocupa sempre el darrer grao de l'escala, ja que és identificat en tots els 
casos amb el faedor inteLlectual llunyá. Els altres faedors varíen segons 
l'objecte considerat: en el cas deis vegetáis, per exemple, el faedor inteLlectual 
próxim  seria la natura, que engendra les plantes; el faedor sensual llunyá, a 
diferéncia del proper, no és vist pels ulls físics: serien les arrels, ocultes sota 
térra. El sensual proper serien les flors i les espigues, generadores del fruit i del 
gra.
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D'uns faedors ais altres va dones pujant l'intel.lecte en l'escala fins arribar 
al faedor suprem , Déu .118 La visió de les flors que donen fruit, sensualitat més 
im m ediata, ens fa considerar l'existéncia d'unes arrels d 'on surt el troné, les 
branques i les mateixes flors. La capacitat generadora de les arrels prové de la 
natura, la qual és obra del suprem  faedor. Per aixó, en la segona p a rt del 
capítol, Llull deixa ben ciar que, per tal d'extreure tota la potendalitat present a 
l'intel.lecte, cal considerar tots els faedors. Els filósofs es queden en la natura, 
no arriben sinó al faedor inteLlectual próxim. La teologia va més enllá, fins al 
faedor inteLlectual llunyá.

Ara bé, dues armes té la teologia per operar aquest ascens fins al grao 
superior de l'escala: la fe i la raó. Un altre deis temes vertebradors del LC 
(recordem, per exemple, el capítol 154): el de les relacions entre fe i raó. Tema 
fonam ental, ja que de la seua sol.lució depén en bona m esura leficácia del 
m étode que Llull está bastint tot al llarg de l'obra. Uns homes tracten sobre la 
divinitat amb la fe, altres amb raons, i altres conjuminen fe i raó. Aquesta és la 
via lul.liana, i d'acord amb ella organitza aquest llibre quart, magnífic exemple 
de conjunció entre filosofía i teologia. L'autor és ben conscient que l'éxit de 
l'obra que té entre les m ans depén de la perfecta imbricació entre els dos 
acostaments a la veritat, i així ho explícita. L'objectiu del LC és aconseguible 
nom és amb aquest m étode basat en la conjunció de ciéncia i m ística, de 
filosofía i teologia:

qui vol més fruir, Sényer, del faedor entel.lectual luny que tractar de negú deis altres 

faedors, venga contemplar en est libre de Contemplado, lo qual és compost de ciéncia 

teological e de ciéncia natural, la qual composició e contemplació és feta a gloria e 

laor de nostre senyor Déus (230,30).

Ara podem  comprendre un  poc més l'ús de l'aristotelisme al LC. L'home 
de fe es dirigeix al filósof natural amb el seu mateix llenguatge, per tal de fer-li 
veure que els argum ents de raó no només no contradiuen les veritats de fe, 
sinó que ajuden a com prendre-les.119 Aquest és el tenor de tot el LC, i molt 
especialment del llibre quart: cap altre llibre, deis cinc que componen l'obra,

118De nou aquestos capítols, com els corresponents de la distinció XXIX, ens recorden l’estructura 

que posseirá el Liber de ascensu et descensu intellectus.

119Amb aquest plantejament, era esperable que el beat declarara la guerra oberta contra els 

averroistes i la seua teoria de la doble veritat (STEENBERGHEN, 1960).
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insisteix m és en aquest punt, fins a l'extrem de determinar la seua estructura i 
continguts.

Els tres capítols restants de la distinció XXXIV varien tan sois en la causa 
considerada: material, formal i final. El tractament és el mateix que al capítol 
230: els mateixos cinc objectes d'estudi són consideráis des de la m atéria, la 
forma o la causa final sensuals i intel.lectuals prop i lluny. La distribució del 
m aterial en les tríades és també idéntica a la del capítol estudiat. De fet, si 
agafem l'estructura del capítol 230, i on diu «faedor» col.loquem «matéria», 
tenim  el capítol 231.1 el mateix passa amb el 232 i 233. Les variadons mínimes 
es donen només en la segona part de cada capítol, la que abasta els versicles 
dinou a trenta. La resta és un cale del primer capítol de la distindó.

Aquesta insisténcia en la repetido deis esquemes fa que Llull ens aparega, 
de vegades, com excessivament reiteratiu. Aquest és un  deis factors que 
contribueix, en bona mesura, a dotar l'obra de la seua proverbial aridesa. La 
lectura d'aquestos capítols pot resultar, en efecte, una mica feixuga per al lector 
actual; peró hem de comprendre que les reiteracions presents són dem andades 
peí propi m étode dem ostratiu a la construcció del qual assistim, un  m étode 
ordenat al voltant de la combinació de determináis principis.

Igual ocorrerá en l'Art: el que Llull vol, ja en el LC, és bastir un  llenguatge 
universal (veiem la seua continua preocupació per l'exactitud en l'expressió 
lingüística i per la máxima concordaba entre paraula i enteniment); aixó ha 
de condicionar per forga les seues obres, l'objectiu darrer de les quals és, no ho 
oblidem, apologétic o missional. Si pretén bastir un llenguatge i un  m étode 
ordenats i infal.libles, com voldrá ser l'Art, aquest ha de teñir reiteracions, ja 
que, igual que s'esdevé en el llenguatge m atem átic, l'el.lipsi no está 
autoritzada .

No insistirem dones gaire en aquesta distinció, per tal de no afegir altres 
reiteracions menys justificables que les de Llull. Hem dit, peró, que a la segona 
part de cada capítol trobem algunes variacions. En efecte: la prim era part es 
regeix en els quatre capítols de la distinció per un mateix esquema. És la part 
més objectiva, filosófica, «científica». Condueix cap a la segona part més 
valorativa, teológica, centrada en qüestions de moral. El repás fet de la natura 
sensual i inteLlectual en els regnes mineral, vegetal i animal, així com en el
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firmament i en les obres artificiáis, suposa una descripció objectiva que sois 
cobra sentit quan hom llegeix les conclusions moráis que n'extreu l'autor.

En aqüestes conclusions trobem diverses qüestions cabdals que recorren tot 
el LC. Hem vist ja, al capítol 230, com l'autor tocava el tema de les relacions 
entre fe i raó, alhora que deixava veure un  esbós de crítica a la vanagloria deis 
princeps i a la bestialitat deis qui només estimen els plaers sensuals. El capítol 
231, en tractar sobre la matéria, donará peu en la segona part a tocar el tema de 
la corrupció de la matéria sensual i de la íncorruptibilitat de la inteLlectual, tot 
desembocant en la qüestió de la resurrecció deis cossos. El capítol següent, 
dedicat a la forma, se centrará en la segona part en les relacions eos-ánima, ja 
que la forma de l'ánima racional, quan está imida al eos, no pot teñir les seues 
v irtu ts en acte si no és amb l'ajuda d 'aquest. L 'ordre ap rop ia t entre les 
sensualitats i les intel.lectualitats en l'ésser hum á completa el tractam ent de la 
qüestió.

Finalment, en el darrer capítol de la distinció, el dedicat a la causa final, 
trobem  també en la segona part una classificació deis éssers hum ans m olt 
semblant a la presentada al capítol 230: alguns homes tracten de la causa final 
sensual prop, altres de la sensual lluny, altres de la intel.lectual prop i altres de 
la intel.lectual lluny. Aquests darrers són els m illors, ja que segueixen 
correctament la prim era intenció: servir, amar i honrar Déu (un altre deis 
temes obsessius del LC). Les dues intencions és dones el tema teológic derivat 
de la consideració filosófica de la causa final tot al llarg deis diversos graons de 
la natura física.
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2.3. Distinció XXXV,  "Qui tracta de Varbre de qualitats e de significáis".

I arribem a la darrera distinció o arbre de la primera part del llibre quart. 
«Q ualitats» i «significats» són els dos conceptes clau del nou arbre; les 

qualitats i les significacions serán considerades com a sensuals i intel.lectuals, i
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com a essencials i accidentáis. Com veiem, els conceptes filosofics continúen 
dom inant els arbres del llibre quart.

Q uatre capítols formen part de la present distinció, i quatre conceptes 
auxiliars són presents a cada capítol. Aquesta distribució quadripartita  del 
m aterial apareix visualm ent ben palesa en la figura de l'arbre dibuixat. La 
preferencia lul.liana peí quatre en aquesta part del LC pot venir explicada peí 
mateix contingut filosófic deis capítols: el quatre és el nom bre de la realitat 
física, de la natura, front al tres, nombre de la realitat intel.lectual i divina 
(PRING-MILL, 1961: 75-80). A l'interior deis capítols que tractarem  tot seguit 
tindrem  ocasió de corroborar aquesta preferencia numérica.

Les significacions que donen les qualitats, aquest és el tema central de la 
distinció. El concepte de «significació», ja ho sabem, és central én l’obra de 
Ramón Llull. Primer l'autor ens adoctrinará sobre com unes qualitats donen 
significació d'altres qualitats (capítol 234, "Com és tractat de qualitats e en qual 
m anera donen significat les unes de les altres"); seguidam ent, se centrará en 
l'estud i de les significacions que es donen m útuam ent les qualitats i la 
substáncia (capítol 235, "Com és tractat de la manera segons la qual qualitats 
signifiquen substáncia e substáncia significa qualitats"); com les qualitats 
donen significació de la veritat i de la falsedat será el tema del capítol 236 
("Com és tractat de la manera segons la qual qualitats donen significació de 
veritat o de falsetat"); i, finalment, el darrer capítol de la distinció esbrinará els 
significáis d'ordenació emanats de les qualitats (capítol 237, "Com és tractat de 
la manera segons la qual qualitats donen significació e dem ostrado de les coses 
qui són ordonades e desordonades").

Pero, a qué fem referéncia amb el terme «qualitats»? Quines són, aqüestes 
qualitats? Estem de nou davant un  altre term e m anllevat a la lógica 
aristotélica: «qualitat» és un  deis deu predicaments o categories d 'A ristótil.120

I Totes les coses tenen les seues qualitats essencials o accidentáis, sensuals o 
intel.lectuals. La calor és una qualitat essencial al foc (una qualitat propia),

120Els deu predicaments són «substáncia» i nou accidents: «quantitat», «relació», «qualitat», 

«acció», «passió», «posició», «hábit», «temps» i «lloc». Veg. Lógica d'Algatzel, w .  1374-1541. 

(RUBIÓ I BALAGUER, 1914: 161-163). De qualitat parla ais vv. 1454-1479. Veg. també el 

capítol 219 del LC, on ja s'ha tractat sobre els deu predicaments, afirmant que la qualitat pot ser 

essencial o accidental (219,13). Hom parlará també deis deu predicaments a 321,17.
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m entre que la sequedat li és una qualitat apropiada, rebuda de la térra; ara bé, 
la calor no és cap qualitat essencial de l'aigua (que és freda i húm ida), i si la rep 
és accidentalm ent. La forma és també una qualitat sensual, pero la forma 
intel.lectual será una qualitat intel.lectual. Les qualitats intel.lectuals suprem es 
serán les divines: bonea, granea, etemitat, etc.

Amb les qualitats, Llull bastirá tota una xarxa significativa basada en les 
significacions que hom  pot extreure'n. Primerament, l'estudi se centrará en 
les significacions que unes qualitats donen d'altres qualitats (capítol 234); de 
vegades, trobem una cadena circular de referéncies, on els significáis que unes 
qualitats donen de les altres són bidireccionals i reversibles:

Celestial Senyor, forma sensual significa superficients e la superfidents significa 

color e la color significa estremitat e finitat e terminado, e la terminado significa 

color e la color significa superficients e la superficients significa forma, e aquesta 

significació, Sényer, és per go car l'una cosa no poria ésser menys de l’autra (234,15).

Pero Llull és un  maniátic de l'ordre i de les classificacions exactes. Totes les 
significacions que unes qualitats poden donar d'altres qualitats han d'encaixar 
en alguna d 'aquestes quatre m aneres de significació (de nou el núm ero 
quatre):

a) Una qualitat dóna significat d'altra qualitat en una relació no reversible.

b) Una qualitat dóna significat d'altra qualitat i alhora és significada per ella 
(relació reversible).

c) Una qualitat dóna significat de múltiples qualitats.

d) Múltiples qualitats donen significat d'una sola qualitat.

Les qualitats van encadenant-se les unes a les altres en una xarxa 
significativa que aboca a la construcció d'una epistemología globalitzadora, en 
els elements, en els vegetáis, en els animals, en les obres artificiáis, en l'ánima 
racional i en Déu. El capítol avanza al llarg d 'aquestes realitats que 
constitueixen la totalitat d'alló comprensible per l'ésser hum á. En arribar a 
Déu, pun t final del trajéete alhora que inici (és la causa eficient suprema, pero 
també la causa final), les seues qualitats o virtuts divines formen la xarxa
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autoreferencial m és perfecta, ja que totes signifiquen to tes sense cap 
contradicció ni excepció. De la multiplicitat de qualitats divines l'autor elegeix 
tres: infinitat, saviea i etemitat. Una significa les altres, són combinades entre 
si, igual que ocorrerá en la figura A de l'Art:

Savi Senyor en totes saviees, coneixent Senyor en totes coneixences! La vostra 

infinitat dóna significació de la vostra saviea e de la vostra etemitat, e la vostra 

saviea dóna significació de la vostra infinitat e de la vostra etemitat, e la vostra 

etemitat, Sényer, dóna significació de la vostra infinitat e de la vostra saviea (234, 

22).

Pero on Llull vol desembocar, com podem imaginar, és, un  cop més, en la 
trinitat:

En la vostra gloriosa esséncia divina, Sényer, segons nós, són signifícades les vostres 

vertuts en diversitat per la qual diversitat són feits diverses significáis de vertuts; 

car una significació dóna infinitat, altra ne dóna la vostra saviea, altra.n dóna la 

vostra etemitat, e per raó d'estes diverses significacions és demostrat que en la 

vostra substáncia divina ha diversitat de proprietats enaixí que l’una proprietat no 

és l'autra, les quals vostres diverses proprietats són, Sényer, patemitat e filiado e 

processió (234, 24).121

El capítol 235 encara supera l'anterior en ordre i en exactitud mil.limétrica 
a l'hora d'organitzar les diverses significacions que les qualitats donen de la 
substáncia i que la substáncia dóna de les qualitats.122 Com ja és habitual, la 
prim era tríada actúa a manera d'introducció a la resta del capítol, i presenta els 
seus continguts i la via per on discorrerá la recerca. Cada versicle incideix en 
un  pun t básic en el desenvolupament deis continguts:

235, 1: Objecte d'estudi. Les quatre maneres de significáis que les qualitats 
poden donar de la substáncia i viceversa: sensuals, intel.lectuals, essencials i 
accidentáis.

121Llull no fa sinó recollir el métode que havia bastit al llibre anterior, especialment a la 

distinció dedicada a l'apercebiment, on un ternari de virtuts divines donaven «significació i 

demostració» de la trinitat.

122Recordem que «substáncia» és el primer deis predicaments.
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235,2: Forma d'estudi. Aquest cop els significats poden ser de d n c  maneres:

a) Una qualitat significa substáncia amb el significat d 'altra qualitat.
b) Una qualitat significa substáncia amb el seu propi significat.
c) Una qualitat significa en substáncia altra qualitat.
d) Una qualitat o més signifiquen juntes substáncia.
e) Substáncia significa una o més qualitats.

235, 3: Camp d'estudi. Cal cercar aqüestes cinc maneres de significat en tres 
substáncies diverses: substáncia sensual, substáncia intel.lectual creada i 
substáncia intel.lectual increada.

A questa darrera  divisió tripartita  és la que condicionará finalm ent 
l’estructura de la resta del capítol, el qual com ptará amb tres pa rts  ben 
diferenciades, una per a cada tipus de substáncia. Les dues prim eres parts, al 
seu tom , se subdividiran en cinc parts, dedicades cadascuna a una de les 
maneres de significar exposades en el segon versicle, d 'acord amb el següent 
esquema:

a) Substáncia sensual (235, 4-9).

235, 4: Primer significat: una qualitat significa substáncia sensual amb el 
significat d 'altra qualitat.
235, 5: Segon significat: una qualitat significa substáncia sensual amb el seu 
propi significat.
235, 6: Tercer significat: una qualitat significa en substáncia sensual altra 
qualitat.
235, 7-8: Quart significat:

235, 7: una i dues qualitats signifiquen substáncia sensual.
235, 8: tres i quatre qualitats signifiquen substáncia sensual.123 

235, 9: Cinqué significat: Substáncia sensual significa una o més qualitats.

b) Substáncia intel.lectual creada (235, 10-17).

123En aquest quart significat ascendim numéricament des de la unitat fins a la quaternitat 

sensuals. Les qualitats a qué fa referencia són: accident (una qualitat), generació-corrupció (dues 

qualitats), longuea-amplea-pregonea (tres qualitats) i calor-fredor-humiditat-sequetat (quatre 

qualitats: les qualitats deis elements).
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235,10: Primer significat: una qualitat significa substáncia inteLlectual 
creada amb el significat d'altra qualitat.
235,11: Segon significat: una qualitat significa substáncia inteLlectual 
creada amb el seu propi significat.
235,12: Tercer significat: una qualitat significa en substáncia inteLlectual 
creada altra qualitat.
235,13-15: Quart significat:

235,13: una qualitat significa substáncia inteLlectual creada.
235,14: dues qualitats signifiquen substáncia inteLlectual creada.
235, 15: tres qualitats signifiquen substáncia inteLlectual creada.124

235,16-17: Cinqué significat:
235,16: substáncia inteLlectual creada significa una, dues o tres 
qualitats.
235,17: substáncia inteLlectual creada significa més de tres 
qualitats.125

c) Substáncia intel.lectual increada (235, 19-30).

En aquest darrer apartat, l'autor fa esment a la substáncia divina. Les 
qualitats que hi fan referencia serán, dones, un cop més, les virtuts divines, les 
quals signifiquen la substáncia divina i, alhora, se signifiquen les unes a les 
altres. Un prim er advertim ent abans d 'endinsar-nos en l'estud i de les 
qualitats divines, advertiment que ja ens ha estat fet amb anterioritat peró que 
hem  de recordar sovint: cal teñir en compte les mancances de la paraula. 
Aqüestes mancances són posades de relleu per l'autor cada volta que en aquest 
quart llibre ens acosta a les virtuts divines. La paraula és de natura sensual;

124Com en el quart significat de la substáncia sensual, també ací Llull presenta diverses 

qualitats, peró ara intel.lectuals. Si abans el nombre arribava a quatre, ara, en el terreny de la 

intel.lectualitat, el nombre adient és tres: forma inteLlectual (una qualitat), forma més matéria 

sensual (dues qualitats) i forma inteLlectual més matéria inteLlectual més conjunció d'ambdues 

(tres qualitats). Estem a més davant un nou exemple de la doctrina de 1'hilemorfisme universal, 

especialment conreada per Llull en aqüestes pagines del LC.

125E1 versicle divuit, que completa la tríada, actúa de transició entre aquest apartat i el 

següent: «on, com nós, Sényer, hajam recomptats los significats de les creatures, digna cosa és que 

tractem deis significats de les vostres glorioses qualitats e de la vostra excel.lent substáncia...» 

(235, 18).
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l'entenim ent és de natura intel.lectual. Cal fixar-se en el segon, encara que, per 
tal d 'arribar-hi, hem  de passar préviament per la primera.

A partir del versicle vint-i-dos, després de l'advertim ent suara esm entat, 
l'au tor presenta diverses m aneres en qué les v irtu ts divines signifiquen la 
substáncia divina i viceversa. Fa ús sobretot del tem ari infinitat-vida-etem itat 
(present ja al capítol 170 i següents). Al capítol anterior recordem que havia 
usat el ternari infinitat-saviea-etem itat; sembla, peró, que hi ha  una estreta 
relació entre «vida» i «saviea», segons expressa el següent versicle:

Amable Senyor, la vostra excel.lent substáncia dóna significats de vertuts diverses, 

car en quant és substáncia unida de tres proprietats diverses, dóna significat 

d'aquelles vertuts qui cascuna d'aquelles proprietats signifiquen. On, per aqo, sényer, 

la substáncia en quant és cosa gran dóna significació d’infinitat e en quant és cosa 

viva dóna significat de saviea, e en quant és cosa perdurable dóna significació 

d'etemitat (235, 27. El subratllat és nostre).

En definitiva, i com s'esdevenia al capítol 234, la darrera tríada fa esm ent 
al tem a de la trin itat, present cada vegada que Llull em pra u n  ternari de 
virtuts divines. L'ascens operat de les sensualitats a les intel.lectualitats al llarg 
de Tactual capítol ha abocat a Déu, el Déu trinitari deis cristians.

«Veritat» i «falsetat» són els dos conceptes centráis del capítol 236, "Com 
és tractat de la m anera segons la qual qualitats donen significació de veritat o 
de falsetat". Tots dos acuparan un lloc especial en l'Art, representáis per les 
figures Y i Z. Ací, d'acord amb la presentació operada a la prim era tríada del 
capítol, serán considerades quatre m aneres de significació de veritat i de 
falsedat en les criatures sensuals i intel.lectuals:

a) La sensualitat i la intel.lectualitat concorden en significar veritat.
b) La sensualitat és endreqada i la intel.lectualitat és desendre^ada a significar 
veritat.
c) La sensualitat i la intel.lectualitat són desendregades a significar veritat.
d) La intel.lectualitat és endreqada i la sensualitat desendreqada a significar 
veritat.

A cada una de les tres primeres combinacions dedica l'autor una tríada. La 
resta del capítol es dedica íntegrament a la darrera combinació, que sembla ser
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la que m és l’interessa. La subdivideix en dos apartats am b tres tríades 
cadascun: en el prim er, les sensualitats desendregades són els cinc senys 
sensuals (236, 13-21), i en el segon, la sensualitat desendregada és la paraula 
(236,22-30).

En conjunt, l'objectiu de Llull en aquest capítol és oferir una  «art e 
manera» de diferenciar els significats sensuals i intel.lectuals que signifiquen 
veritat deis que signifiquen falsedat, per tal de proporcionar saviesa a l’home. 
Els necis i els infidels no saben fer diferencia entre aquestos significats: cal 
dones un m étode per treure'ls de Terror. No tot és com sembla: aquesta és la 
divisa del capítol. Un exemple curios, que explica la segona m anera de 
significació, ens ho fa veure: una mare té un  fill lleig, objectivament lleig. La 
sensualitat ací no s'enganya. Peró la intel.lectualitat de la m are percep el seu 
fill com el més bell de la vila, cosa falsa. El que Llull sembla dir-nos, en aquest 
passatge com en molts altres del LC, és que en certa manera la realitat és molt 
relativa, i la seua percepció depén de molts factors. Per tal d 'arribar a la seua 
percepció absoluta, la vertadera, cal desfer-se del com ponent sensual de la 
nostra psiquis, i conrear els significats intel.lectuals purs.

Ara bé, per qué interessa al nostre autor aquesta qüestió? La resposta és ben 
simple: ací está la clau de la persisténcia deis infidels en Terror. Confonen els 
significats de veritat i els de falsedat. La solució: «qui d 'aquest engan se vol 
guardar, cové que sápia ordonar e atem prar la natura sensual e entel.lectual 
per tal que ensems pusquen significar veritat» (236, 9).

Difícil ho tenen, peró. I és que están massa habituats a Terror, ja des 
d'infants. Aquest hábit en qué han estat nodrits des de ben petits pels pares 
suposa un desendregament tant de les sensualitats com de les intel.lectualitats 
(la tercera m anera de significació exposada en aquest capítol), un mal hábit 
epistemológic creat en els infidels des de la cuna, heretat de pares a filis, i que 
els allunya de la veritat:

Per lo fals nodriment és la sensualitat acostumada d'oir afirmado en ésser ver qo qui 

és fals e en ésser fals qo qui és ver, e TenteLlectuitat s'acostuma a imaginar e a creure 

ésser ver 9 0  qui és fals e ésser fals qo qui és ver; e per aqó car esta significació és feta
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falsament, són los hómens heretges e obstinats en lur error e no volen reebre nuil ver 

significat (236, 1 1 ). ̂ 6

La paraula té alguna cosa a veure en tot aqó. En efecte, els infidels són 
acostum ats, des de petits, a oir falsedats que creuen veritats. Nom és una 
persistencia  igualm ent perseverant en sentit contrari p o t solucionar el 
problem a: cal acostumar-los a oir la veritat contínuament, cal anar i predicar
los la veritat, d isputar amb ells quantes voltes siga necessari; en definitiva, 
usar la paraula per transmetre la veritat.

Tomem  dones a la qüestió de Yaffatus. La segona part de la darrera m anera 
de significació toca el tema de la paraula com a sensualitat desendreqada a 
significar veritat. És un  punt ámpliament tractat en anteriors capítols al llarg 
del LC.127 En les tres darreres tríades del present capítol trobem  diversos 
exemples de com la paraula diu una cosa peró l'entenim ent ben endreqat ha 
d 'en tendre  una altra diferent, per tal de capir la veritat i no caure en la 
fa lsedat.128 L'objecte contemplat és ací Déu: sembla que al LC la preocupació 
m ajor peí llenguatge apareix quan ens acostem al coneixement de l'esséncia 
divina, la qüestió lingüística no acompanya tot l'ascens de l'entenim ent (com 
ocorre al Líber de ascensu et descensu intellectus), sinó que fa acte d ’aparició 
quan ens enfrontem a la fita darrera, la contemplació de la divinitat. I és que 
quan parlem  de Déu cal anar amb molta cura. La paraula diu que Déu és tot 
poderos, peró l'enteniment ha d'entendre que no pot fer el mal; la paraula diu 
que és gran, peró l'entenim ent entén que, en realitat, no té ni quantitat ni 
lim itació espacial; la parau la  diu que és creador i m isericordiós, peró

126C/. 242, 4-6, on es repeteix la mateixa idea.

127Veg., per exemple, 155, 5: «paraula defall a expondré tot go que enteniment entén (...). 

Enteniment entén, en los significats, més coses e altres coses que paraula no pot menar».

128La paraula equival a la sensualitat i 1'enteniment a la intel.lectualitat. En el Líber de 

ascensu et descensu intellectus apareixen ben explícites les relacions paraula-enteniment a 

través de la consideració de Yaffatus. Un bon resum es troba a TRIAS MERCANT (1993: 113-118). 

En l'ascens hi ha quatre etapes: l'afat i l'oida inicien el procés, i ací al LC ja hem vist com van 

relacionats, sobretot en la importancia atorgada á l'oida en la percepció continuada de la 

veritat o de la falsedat. Després ve la parla, la nominado, i finalment la construcció de la 

ciéncia amb l'intel.lecte i la parla (TUSQUETS, 1993: 39). Llinarés ja va fer notar que Llull feia 

al.lusió explícita a la «poténcia afativa» al LC (27, 3), abans d'escriure el tractat sobre el sisé 

seny, tot i que la idea no és objecte de cap desenvolupament (LLINARÉS, 1963: 215, n. 7).
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l'en ten im ent ha d 'en tendre  en aqueixa afirm ació que no  está lim ita t 
temporalment, encara que haja creat el món.

Si el capítol 236 proporcionava una art de significar veritat i fugir les 
significacions de falsedat, el 237 té com a base altres dos conceptes oposats 
básics en el sistem a luLliá: "Com és tractat de la m anera segons la qual 
qualitats donen significació e demostració de les coses qui són ordonades e 
desordonades". Sota aquest epígraf, l'autor ens convida a una recerca de 
l'ordre i del desordre en les creatures, recerca operada amb dos instruments: 
les qualitats de Déu i les qualitats de les própies creatures. De les prim eres 
n'elegeix una altra vegada tres: poder-saviea-volentat, ternari al qual també va 
recorrer al llibre anterior (capítols 172, 175, 179 i altres). Les tres qualitats 
signifiquen ordenació en les obres divines, ja que en Déu es donen en grau 
suprem , perfecte, acabadament i sense cap defalliment. En les creatures, pero, 
apareixen amb defalliment, no són qualitats perfectes; d'ací prové el desordre.

Les parelles d'oposats dominen aquest capítol, com és natural tractant-se 
del tem a de l’o rdre  i el desordre: «generació» significa ordenació , i 
«corrupció» desordenació; les virtuts suposen ordre en l'ánima hum ana, i els 
vicis desordre; «ocasió» (és a dir, les quatre causes) és un concepte que entra en 
l'esfera de l'ordre; «ventura» (o atzar), peí contrari, en la del desordre. 
Igualment, la fam, la set i altres passions del eos, com la malaltia, suposen un 
dosordre en l'home, desordre que té el seu origen en el pecat.129

129Veg. les consideracions que al respecte hem fet en l’estudi del primer volum.
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2. SEGONA PART: CONTINGUTS TEOLÓGICS.

2.1. Distinció XXXVI: Qui tracto, de fe e de raó en la figura de l'arbre de la
crou

( . ' m i r e  r 11 la u n i i a t .  
C r e u r e  <-n la p e r s o n a  

d e l  l ’i i rr .
C r e u r e  en  la p e r s o n a  

d e l  F il l .
C r e u r e  en  la p e r s o n a  

d e l  S a n l  E s p i r i t .  
C r e u r e  e n  c r e a d o r .  
C r e u r e  e n  r e c r e a d o r .  

C r e u r e  en  g lo r i f i r a d o r

C r e u r e  e n  la  c o n c e p c n »  
d e  J e s u c r i s t .

C r e u r e r n  l a s u a  n a t iv i l a i
C r e u r e  e n  la su a  p as s in .
C r e u r e  c o m  d a v a l í a  ais  

i n f e r n s .
C r e u r e  c o m  re s s u sc i lñ .
C r e u r e  e n  la sua  as- 

a u m p c ió .
C r e u r e  q u e  ju i j a r h  los 

b o n s  e. la m a ls

As-"?.

D k i . ’a r b r r  d e  f r

E D E  RAO EN I .A F I C U R A  D E  I .A S A N C T A

c n o f  nr. J e m ’Cr ist  n o st r e  S e n y o r  D é i*
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Aquesta nova distinció inaugura la segona part del llibre quart, dedicada a 
tem es mes teológics, el tractam ent deis quals es recolza pero  en  la base 
filosófica exposada a les tres distincions anteriors. Ens trobem  davan t una 
distinció de transido, amb dues parts ben diferenciades: una que enlla^a amb 
les distincions anteriors, i que toca directament el tema an u n d at al títol, les 
relacions entre fe i raó, i una altra que s'endinsa en els catorze árdeles de la fe 
católica, recolzats per arguments i raons necessáries. És dones u n  arbre central, 
axial, en el conjunt del llibre quart, ja que posa en evidencia el tem a 
fonamental implícit en la seua factura: el paper de la fe i de la raó en el procés 
d ’acostament a la veritat, el lloc reservat a la filosofía i a la teologia, dues arts 
que han de caminar unides cap al mateix objectiu.

Les dues parts en qué podem  dividir aquesta distinció XXXVI es 
corresponen, visualment, amb els dos país de la creu dibuixada: el transversal 
recull els capítols dedicáis ais tipus de fe i de raó i llurs obres en l'ánim a 
racional, i el vertical els dedicats ais catorze articles de la fe católica. És 
significatiu que, en aquesta distinció central, el diagram a arbori haja estat 
substituí! per l'arbre místic de la creu, amb la figura de Crist al centre. Fe i raó, 
les obres naturals i les sobrenaturals, convergeixen en les dues natures de la 
segona persona de la trinitat, Déu i home, máxima conco rdaba  de la natura 
sensual i intel.lectual en grau perfecte. En bona mesura, l'apologética lul.liana 
es recolza en la seua cristologia: la superioritat de la fe cristiana rau en el fet 
que eleva a la máxima perfecció ontológica la natura sensual i la intel.lectual, i 
la co nco rdaba  entre am bdues perm et un accés epistem ológic segur a la 
veritat.

Llull és conscient de la importáncia de la distinció que ara enceta. Com a 
bon autor, teixeix la seua obra progressivament i ordenada, enlla^ant una part 
amb altra. Els prim ers versicles de la distinció contenen uns advertim ents 
importants per al lector: primer de tot, cal avisar que el tema ara considerat és 
més «subtil», més elevat i, per tant, més difícil de copsar. Per com prendre com 
cal aquest arbre, és necessari haver-se empassat préviam ent els tres anteriors. 
El pía segons el qual es construeix a poc a poc el LC és un pía ben m editat i 
ordenat:

On, com aquest arbre de fe e de raó, Sényer, sia greu de tractar e greu d'entendre, per 

a ó̂ cové remembrar e entendre los altres tres arbres damunt dits, <;o és a saber, l'arbre 

d'ésser e de necessitat e de privació, e l'arbre de sensualitats e d'entel.lectuitats, e
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l’arbre de qualitats e de signifícate; car per los demostraments e per los signifícate 

de lurs qualitats e de lurs proprietats pot hom venir a certa coneíxen^a de fe e de raó 

segons que és contengut en esta present distinció (238,3).

2.1.1. Relacions fe-raó.

A questa prim era p a rt de l'arbre de fe i raó constitueix u n a  m ena 
d'introducció metodológica ais capítols de la segona part. Abasta set capítols, 
del 238 al 244, on unes mateixes consideracions s'apliquen, altem ativam ent, a 
la fe i a la raó. Els conceptes filosófics emprats a les distincions anteriors també 
faran acte de presencia, com ens ha avisat l'autor. Aquesta será la distribució 
deis capítols:

Capítol 238, "Com és tractat de la m anera segons la qual fe está en hom e 
potencialm ent e actualment".
Capítol 239, "Com és tractat de la manera segons la qual raó está en hom e 
potencialm ent e actualment".

Capítol 240, "Com és tractat de la manera segons la qual hom ha coneixenga de 
la fe qui és vera e de la fe qui és falsa".
Capítol 241, "Com és tractat de la manera segons la qual raó és vera o falsa".

Capítol 242, "Com és tractat de la manera segons la qual hom ha coneixenqa de 
fe qui és natural e de fe qui no és natural".
Capítol 243, "Com és tractat de la raó qui és natural e de la raó qui no és 
natural".

Capítol 244, "Com fe e raó fan a l'ánima d'home loar e beneir e servir son Déu 
e son creador".

Tenim, dones, tres blocs de dos capítols cadascun, on es confronten fe i raó 
des de parelles d'oposats: poténcia-actualitat, veritat-falsedat, i natural-no 
natural. Un darrer capítol tanca aquesta primera part de la distinció, amb la 
consideració de la finalitat a qué ha d'abocar tot alió tractat ais sis capítols 
anteriors.
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Tornem, dones, al contro ver tit tema de les relacions en tre  fe i raó  en  
Ramón Llull, tem a contemplat monográficament ja al capítol 154 del m ateix 
LC. Vejam si el que ara ens diu aporta algunes dades noves que perfílen més o 
corroboren les conclusions a qué havíem arribat en l’análisi d'aquell capítol.

Tres tipus de fe son presentáis al capítol 238: fe potencial, fe actual, i fe 
«mitjancera» entre les dues anteriors. La fe potencial va unida, com és lógic, a 
la raó actual, m entre que la fe actual s'esdevé quan la raó passa a estar en 
potencia. El tercer tipus, la fe composta d'actualitat i de potendalitat, és aquella 
que rom án en acte en l'ánima, per bé que aquesta tráete d ’altres assum ptes 
també im portants, i no es trobe sempre cogitant en els dogm es com ara la 
trinitat, l'encamació, etc.

La raó és identificada amb alió necessari, sap «per coneixenga e per 
demostració e significado necessária» (238, 7). Aquesta raó és la que dóna peu a 
la fe potencial. Quan la raó, pero, no dóna cap demostració necessária, llavors 
la fe passa a actualitzar-se; aquesta fe és relacionada amb el concepte de 
possibilitat: «enaixí la fe dóna significado de cosa possívol e defall a dar 
significació de les coses necessáries» (238, 11). Veiem com l'autor em pra, en 
efecte, els conceptes claus deis tres arbres «filosófics» anteriors, sense els quals 
ha advertit que hom  no po t com prendre aquest arbre: «significació», 
«possívol», «defalliment», «necessária», etc.

Aquesta fe actual és incompatible amb el raonament («on, aquesta fe actual 
no pot caber en un  tem ps ab raó en l'ánima de l'home», 238, 12); entrem  així 
en el terreny de les contrarietats entre fe i raó: «Car enaixí, Sényer, com tot lo 
contrast qui és enfre una forma e altra és sobre la possessió de l'acció, enaixí, 
tot lo contrast qui és enfre fe e raó és sobre la possessió actual en subject 
sensual o entel.lectual» (238, 21).

Totes dues, fe i raó, volen esdevenir en acte. Cal, pero, teñir en compte 
| una altra afirmació molt important: el contrast establert entre fe i raó no és 

simétric. La raó vol privar la fe d'actualitat, pero la fe tan sois desitja estar per 
dam unt de la raó (com l'oli sobre l'aigua), arribar a la comprensió del que la 
raó actual no pot entendre:

En una manera, Sényer, és contrastant raó a fe e fe contrasta per altra manera a raó, 

car raó vol de tot en tot privar fe de sa actualitat per $o car raó no pot venir de
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poténcia en actu tro que ha privada la fe d'actualitat; mas la fe no contrasta a la raó 

per aquesta manera, mas tan solament que vol ésser sobre raó, així com oli sobre 

aigua; car 9 0  que raó no sap ni pot entendre ni significar, fe ho vol creure e afermar 

senes nuiles demostradons necessáries (239 ,26).^

La remarca és interessant. La fe no mata la raó. Mata la raó la fe? No, des 
del moment en qué la necessita per tal de pujar més am unt en  la comprensió 
de les realitats suprasensibles. Ara bé, el problema rau en el fet que cal establir 
unes distincions fonamentals per a la comprensió del complex tem a de les 
relacions entre fe i raó, distincions que ja anunciávem en Tanálisi del capítol 
154. La fe potencial abasta en la seua esfera tot alio que és posstble de ser cregut. 
Aqo significa que és tan sois una creenga, que pot ser vertadera o falsa; més 
encara, no és una sola creen^a, sinó un conjunt de creences entre les quals 
oscil.la ránim a humana. No és dones una fe ferma, sinó sotmesa al canvi, poc 
assentada ja que no deixa lloc a la raó: l'individu que la conrea creu avui una 
cosa, pero amb el mateix fervor pot creure demá una altra contraria. És el que 
podríem  anom enar una creenqa cega:

On, beneit siats vós, Sényer, car enaixí com moltes figures están potencialment en la 

pe^a de l'aur o de l'argent, enaixí están moltes creences potendalment en ránima de 

l'home, e per a^ó és l'ánima de l’home alterable d'una fe en altra e d'una creenqa a 

altra e com pren una fe leixa’n altra, així com l'aur qui prenent una forma ne priva 

d’altra (238, 9).

No és dones el que Llull anomena en altres llocs una fe  vera, sinó una fe 
que oscil.la entre la veritat i la falsedat. La primera no contrasta en res a la raó; 
la segona, sí ho fa.

Pero en aquests capítols sembla ser la raó l'element més remarcat, aquell 
que s'em porta la millor part. En efecte, trobem vertaders cántics al seu poder 
ennoblidor, ja que, per a Llull, és l'aspecte constitutiu de l'ésser hum a que més 
pot acostar-lo al seu creador:

130Cal destacar que aquesta imatge de l'oli que sura sobre l'aigua és especialment estimada per 

Llull a l’hora d’explicar la natura de les relacions entre la fe i la raó. «Nam, sicut oleum natat 

super aquam, ita tu semper moraris super me» —li diu l'intel.lecte a la fe en la Disputatio fidei 

et intellectus (MOG IV: 481 = Int. viii, 3), obra, per altra banda, avanzada en aquestos capítols 

del LC.
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Car aquesta raó actual és, Sényer, en home la mellor cosa qui en home sia creada, car 

per aquesta raó és home racional e és home ennoblei't sobre les altres creatures qui 

priven de raó, e per aquesta raó actual és hom apellat a gloria perdurable; car ab la 

raó ha hom coneixenga de vostra excel.lent bonea e de les creatures e de les vostres 

obres, e ab la raó és hom, Sényer, loador e amador de vós e de vostres obres (239,

Pero aquesta raó té un  fort condicionament per al seu desenvolupam ent 
p ie  en aquest món: la potencia racional está unida al eos hum a, a la 
m aterialitat sensual, un  llast que li impedeix enlairar-se cap a la divinitat. 
M entre continué pegada a la materia, necessitará de la fe per a pu jar més 
am unt en el coneixement. Ara bé: en l'altre món, en la gloria celestial, lliure 
del eos, podrá actuar plenament sense través, i ja no será necessária la fe. En 
aquest sentit, la raó s'identifica amb la contemplació pura i directa de la gloria

Per go, Sényer, com ránima no pot haver ses vertuts en actu dementre que sia en lo 

cors sens ajuda del cors, per ago se segueix que fe cau en home per 5 0  car la raó per lo 

defalliment del cors no pot ésser tota hora en actu. Mas no será enaixí, Sényer, en 

l'altre segle, car impossívol cosa será en ell que fe hi sia actualment ni potencial per 

go car raó será tota hora actualment e no privará nulla hora d'actualitat, enans será 

contínuament e infinida gloriejant en la vostra esséncia divina (239, 30).

Una altra parella de conceptes oposats, veritat i falsedat, és aplicada a fe-raó 
en els dos capítols següents. Al 240, Llull distingeix quatre maneres de tractar 

| de fe, dues relatives a la fe vertadera i altres dues a la fe falsa:132

131Tot al llarg del LC trobem passatges semblants, on la raó és exalgada: 41, 4-10; 43, 4; 57, 10; 

168,15, i, més endavant, 256,24. Tanmateix, els passatges en lloanga del mérit que suposa la fe no 

són menys nombrosos, cosa que ens indica, una vegada més, que el reduccionisme és perillos quan 

ens acostem al complex pensament del beat. Si hi ha concordanga, i no contradicció, entre fe i raó, 

un deis dos elements destacará en cada cas segons la perspectiva que hom prenga.

132L'estructura d'aquest capítol, com la deis capítols anteriors i posteriors d’aquesta part de la 

distinció, consisteix en dues parts: una primera on es desenvolupa cada una de les divisions 

presents a la primera tríada, normalment de carácter combinatori (una divisió per tríada), i una 

segona part que amplia els continguts presentáis a la primera amb exemples concrets i 

semblances.

9) . 1 3 1
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a) Fe vera per defalliment de natura sensual.
b) Fe vera per l'acabament de natura intel.lectual.
c) Fe falsa per desordenació de natura sensual.
d) Fe falsa per desordenació de natura intel.lectual.

El prim er tipus de fe s'esdevé quen la sensualitat no pot donar coneixenga 
de tota la veritat; aquest defalliment de la sensualitat fa que entre a escena la 
fe. El segon tipus s'esdevé quan la natura sensual vol induir la intel.lectualitat 
a creure falsedat; pero aquesta es m anté en la fe vera si no rep les falses 
significacions sensuals. El tercer i quart tipus fan referencia a la fe deis infidels: 
la sensualitat desordenada fa creure que és veritat alio que és fals, com és el cas 
de la crenga deis m usulm ans en u n  paradís sensual; el quart tipus está 
relacionat amb l'anterior, ja que la intel.lectualitat és desordenada p er una 
desordenada sensualitat. L'hábit i la por són dos elements que ajuden a aquest 
desordenament: quan hom ha estat nodrit en una creenga falsa, el costum  i la 
por d 'abandonar alió conegut fan que la intel.lectualitat la considere vertadera.

La mateixa qüestió, pero des de la perspectiva de la raó, és tocada al capítol 
241. En aquest cas, la raó vera o falsa depén de sis combinacions d'ordenació o 
desordenació sensual o intel.lectual:

a) Ordenació sensual: vera raó.
b) Ordenació intel.lectual: vera raó.
c) Privado d'ordenació sensual: falsa raó.
d) Privació d'ordenació intel.lectual: falsa raó.
e) Desordenació sensual i ordenació intel.lectual: raó vera i falsa.
f) Desordenació intel.lectual i ordenació sensual: raó falsa.

Els quatre primer tipus són ben evidents, i no necessiten cap comentari. El 
cinqué fa referéncia a la contradicció entre els significáis que aporta  una 
sensualitat desordenada (significáis falsos) i els que aporta la intel.lectualitat 
ordenada (significáis vertaders i oposats ais anteriors). L 'autor ho exemplifica 
amb el cas d 'un  home malalt i que té febre. La febre li provoca set, i la 
sensitiva li fa entendre que si beu aigua es trobará millor (significació falsa). La 
intel.lectualitat ordenada, pero, li aporta la significació vertadera, i l'hom e 
raona que si beu emmalaltirá més. El cas invers, una sensualitat ordenada 
acom panyada d 'una intel.lectualitat desordenada, és exemplificat amb el cas
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del m arit gelós, que, to t i les significacions sensuals a p o rtad es  peí 
com portam ent corréete de la seua dona, es troba dom inat per significadons 
intel.lectuals desordenades (fruit en aquest cas d 'un  excés d ’amor) que li fan 
creure que és enganyat.

De nou, pero, un  im portant advertim ent lingüístic: quan parlem  d 'una 
«raó falsa» hem de teñir en compte la contradicció entre els termes; l'expressió 
no és del tot correcta, ja que la raó sempre concorda amb la veritat (una altra 
m ostra de la confianza lul.liana en la raó ben endregada). El que significa 
realm ent és que, de vegades, la raó rep falses significacions aportades ja siga 
per la sensualitat, ja siga per la intel.lectualitat. Un cop més ens recorda Llull 
que les paraules, tot i ser necessáries, enganyen.

En definitiva, el que Llull pretén amb aqüestes taxonomies, de vegades tan 
reiteratives, és bastir un  métode, una «art e manera» d 'unir tots els éssers 
hum ans en una sola creenga. Per aixó, ha de ensenyar-los préviam ent a usar 
correctament del major bé que tots posseeixen per igual: la raó. Les disputes i 
els odis entre els homes provenen de la ignorancia d'aquestes maneres de raó. 
Q uan són ben conegudes, un  hom  ha d'acceptar per forga els significáis 
sensuals i intel.lectuals que condueixen a la vera raó. Per aixó el m étode lul.liá 
de coneixement és un métode per véncer la ignorancia, i ha d'estar basat en la 
presentació ordenada i exhaustiva de totes les possibilitats d 'un mateix fet (ací 
entra en joc la combinatoria).

El métode elaborat per Llull, al capítol 242, per conéixer la fe natural i la fe 
no natural, també es desenvolupa a partir de la presentació de les diverses 
combinacions qua abasten les possibilitats de manifestació deis dos tipus de fe. 
Cada combinado fa referéncia a una casuística concreta. En total, en tenim  nou 
possibilitats, quatre simples, quatre compostes i una ni simple ni composta:

a) Fe naturalm ent en la natura sensual.
b) Fe naturalm ent en la natura intel.lectual.
c) Fe fora de la natura sensual.
d) Fe fora de la natura intel.lectual.

e) Fe en natura sensual i fora de la natura intel.lectual.
f) Fe en natura intel.lectual i fora de la natura sensual.
g) Fe en natura sensual i intel.lectual.
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h) Fe fora de la natura sensual i intel.lectual.

i) Fe ni composta ni simple ni en la natura sensual ni en la intel.lectual: en 
defallim ent d'ésser.

La prim era és la fe heretada naturalm ent deis pares, igual qua hom  hereta 
la complexió física. És la fe deis infidels, obstináis en una creenga recolzada en 
el costum  pero  que po t caure el prim er em bat sil.logístic, fácilm ent 
desm untable amb arguments de raó. Igualment, el segon tipus de fe tam bé és 
propia deis infidels, pero es troba més arrelada que l'anterior, ja  que afecta la 
natura intel.lectual. Tampoc no és, pero, impossible el seu convertim ent a la 
fe vertadera: és suficient amb perseverar en «longa disputado».

La fe que va fora de la natura sensual i de la intel.lectual (tercer i quart 
tipus) suposen dos casos contraris: el prim er, és el cas del sarraí que es 
converteix a la fe cristiana, una nova fe fora de la fe na tu ra l heretada 
sensualment. L'altre cas és el del cristiá que deixa la seua fe natural arrelada a 
l'intel.lecte i es fa sarraí, adquirint així una nova fe «fora de la na tu ra  
intel.lectual». És relativament fácil retom ar-lo amb raons necessáries a la fe 
natural a qué estava habituat.

Si seguim la mateixa lógica podem entreveure a qué es refereix Llull amb 
els tipus de fe composta. La fe en la natura sensual i fora de la intel.lectual és 
semblant a la del prim er tipus, pero amb l'agreujament aportat peí pas de la 
falsa fe de la natura sensual a la intel.lectual, fruit de la perseverancia en 
Terror. No obstant aixó, és fácil de combatir amb raons necessáries, ja que la 
raó recondueix la creenga exterior a la intel.lectual al terreny d'aquesta. Per 
aixó encoratja Llull els cristians per tal que vagen sense po r a convertir 
infidels, ja que l'éxit está assegurat d'antuvi.

El tipus contrari, fe en la natura intel.lectual i fora de la natura sensual, és 
la propia de l'heretge, educat en Terror, pero que abraga la fe vertadera, una fe 
que discorre segons la natura intel.lectual pero que és contrária a la natura 
sensual on s'assentava l'antiga fe falsa. La fe fora de la natura sensual i de la 
intel.lectual seria, novament, la del cristiá renegat, mentre que la fe que es 
troba dintre del curs de la natura sensual i de la intel.lectual és la propia de 
l'home católic des del naixement: és la millor de totes, la més ferma, ja que 
s'assenta en les dues na tures que conformen l'ésser humá.
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Finalment, el darrer tipus, la fe en privado  d'ésser, suposa creure en alió 
evident per ais sentits, com ara l'existéncia deis quatre elemente físics, térra, 
aigua, aire i foc. És una fe en privació perqué, en realitat, la fe no po t 
engendrar-se en una ánima certificada sensualm ent i intel.lectualm ent de la 
veritat d 'un  fet. Ací no cal la fe. Conseqüéncia interessant: en  Déu no pot 
haver fe, ja que coneix amb certitud tot el que és cognoscible (idea que ja havia 
estat afirmada a 238,28).

El capítol 243, dedicat a la raó natural i no natural, és formalment idéntic 
al que acabem de presentar. La divisió en nou tipus de raó és exactament igual 
a la plantejada per a la fe. Els continguts de cada tríada són dones previsibles, 
tot tenint en compte el que acabem de dir referit al capítol anterior. Així, per 
exemple, en els casos referits a la raó com posta de la na tu ra  sensual i 
intel.lectual, la raó en la natura sensual pero fora de la intel.lectual fará 
referencia a les significacions que les creatures donen del seu creador; el cas 
contrari és el que perm et un  coneixement de realitats com el firmament creat, 
amagat ais sentits físics pero entés per la intel.lectualitat, etc.

I arribem així al darrer capítol d'aquesta primera part de l'arbre de fe i raó: 
el 244, "Com fe e raó fan a l'ánima d'home loar e beneir e servir son Déu e son 
creador". És el colofó deis sis capítols anteriors, i resumeix d'alguna m anera el 
que s'ha dit sobre les relacions entre fe i raó. Hi ha dos camins per arribar a 
Déu: el de la fe i el de la raó. A través de la fe, és la voluntat la potencia que 
engega el procés d'acostament a la divinitat, i arrossega amb ella la memoria i 
l'enteniment. En el cas de la via de la raó, és Yenteniment qui prim er entén, i 
condueix en un  segon moment cap a la memoria i 1'estima d'alló entés. El 
segon camí ens du  de segur cap a la veritat; el primer, pot conduir-nos a la 
veritat o a la falsedat. És més arriscat, pero també més m eritori.133

| 2.1.2. Els catorze arricies de la fe católica.

133Aquest procés quederá codificat en l'Art: si bé la voluntat ha de plantejar una premissa de fe, 

és l’enteniment qui de fet engega el procés própiament epistemológic, acompanyat de la memória 

i prescindint deis prejudicis de la voluntat —FG sense H—.
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Si a F in id  d 'aquesta distinció Fautor havia advertit que  calia teñ ir 
presents els continguts de les tres distincions anteriors, arribats a la segona part 
de l'arbre remet el lector de nou a tot alió ja explicat des de F inid del llibre, 
incloent-hi els capítols que acabem d'estudiar:

aquells qui en la vostra sancta unitat contemplen per fe, cové que hagen coneixenga 

de vera fe segons que és demostrada fe en los capítols recontáis (...); e aquells qui 

volen contemplar en lá vostra unitat per raons veres e demostradons e significadons, 

han mester a haver coneixeruja de los tres arbres primers e de la natura de vera raó e 

de falsa raó segons que és demostrada en los capítols recontats (245,2).

Arribats a punts de transido en el llarg camí que suposa el LC, Fautor 
recapitula i adverteix el lector, per tal que no es perda en la selva de capítols i 
de distincions, to t recordant-li que es troba im m ers en u n a  aven tu ra  
epistemológica amb diverses fites que no són independents les unes de les 
altres, sinó que, peí contrari, constitueixen baúles d 'una mateixa cadena. En el 
cas del llibre quart que ara ens ocupa, aqüestes reiterades crides a alió ja exposat 
com a base per a l'avang en l'exposició confereixen al conjunt un  aspecte 
d 'unitat i d 'ordre difícilment superables. El resultat és que el llibre quart del 
LC és aquell que dóna una major sensació unitaria al lector, una sensació de 
bloc compacte on l'argumentació es desenvolupa ordenadam ent i lógica.

En efecte: com acaba de recordar-nos el propi autor, una prim era p a rt 
filosófica ens permet exercitar la raó per endinsar-nos, després, en qüestions de 
fe. Abans, pero, uns capítols que ens informen sobre les reladons existents 
entre les dues vies d'accés a la veritat. I ara, la culm inado de l'ascens cap a la 
divinitat: la fe ferma i sólida, fe vertadera perqué s'assenta en una base 
raonable. Aquest advertiment és repetit a 1'inici de cadascun deis deu capítols 
dedicats ais catorze articles de la fe católica: qui vol estudiar-los des de la 
perspectiva de la fe, haurá de fixar-se en els capítols corresponents de la 

¡ prim era part d ’aquest arbre; qui vol com prendre'ls amb Fús de raons 
i necessáries, haurá de fer servir, a més, els tres arbres anteriors.
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Catorze són els articles de la fe católica, les veritats que to t cristiá ha  de 
conéixer i acceptar.134 Prácticament, tots ells han estat ja tractats en els tres 
llibres anteriors, i Llull ho sap i justifica el retom  sobre els mateixos temes. 
Així, per exemple, en tocar el prim er article, la unitat de Déu, afirma que ja 
n 'ha parla t al volum  segon de la seua obra (en efecte, més concretam ent al 
capítol 180), pero que ara vol fer-ho «per raons diverses a les prim eres» (245, 
4). El LC es basteix així com una continua amplificació: 1’au tor necessita 
reprendre m olts cops un  mateix tema, per tal de deixar-lo ben  d a r  des de 
perspectives diferents. Ara, aquesta perspectiva será la natural, la física i 
filosófica, amb la intenció d'atacar els filósofs que, per exemple, creuen en 
l'etem itat del món, un  atac que es durá a terme amb llurs própies arm es.135

Set articles fan referencia a la deitat, i els altres set a la hum anitat de Déu; 
ais set primers dedica l'autor cinc capítols (del 245 al 249), i el mateix fa amb els 
set darrers articles (capítols 250-254). Ordre i simetría pertot arreu. Vejam com 
es desenvolupa aquesta segona part de l'arbre de fe i raó.

1. Unitat de Déu. Primer article de fe, tractat al capítol 245. Per tal d'iniciar 
[ amb éxit la recerca de la unitat de Déu calen dues coses: prim eram ent, teñir 
| l’enteniment franc i ordenat, i no condicionat per falsos significáis; i, en segon 

lloc, seguir els significats sensuals i intel.lectuals referits a la unitat de Déu. El 
camí será dones ascendent, de les sensualitats a les intel.lectualitats, i totes les 
argum entacions dedicades a dem ostrar la veritat del prim er article de fe 
com entaran amb una fórm ula que ja és ben coneguda del lector del LC: 
«sensualment sentim  i intel.lectualment entenem...».

Els arguments partirán dones de la física, del món natural, i ascendiran cap 
a la demostració de la unitat divina. Deis diversos significats que poden donar 
aquesta dem ostració, l'au tor en considera tres: compte, m ateria i form a.

; Segons el prim er, dem ostrem  la no eternitat del firm am ent: com que

1341, de cara ais infidels, segons es col.legeix de les relacions establertes entre fe i raó al llarg 

del present arbre, poden ser demostrats per «raons necessáries». Aixó mirará de fer Llull al Líber 

de Articulis Fidei (MOG IV: 505 i ss. = Int. ix).

135En efecte: com veurem tot seguit, el primer article fa referencia a la no eternitat del món. Hom 

percep així al LC els inicis de la polémica antiaverroista en la qual participará Llull molts anys 

després a París, amb la redacció de la Declaratio Raymundi. Veg. STEENBERGHEN (1960 i 

1989), i IMBACH (1987).
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potencialm ent augm enta el compte d'anys, de mesos, etc. peí m ovim ent del 
firm am ent, aquest ha d 'haver tingut u n  comengament. I si ha tingu t un  
comengament, aixó significa que un  Déu l'ha creat.

Peí que fa a la materia, és finida i term enada en les seues formes actuals, i 
viceversa; ergo ha d'haver un Déu que haja donat ésser, comengament i terme 
a la m atéria. Igual s'esdevé amb la forma, tant la potencial com Tactual: és 
finida, termenada i, a més, imperfecta, la qual cosa demostra «per la negativa» 
la perfecció divina; un  sol Déu ha hagut de donar comengament i fi a les 
formes potenciáis i actuals finites. Com veiem, els arguments en aquest capítol 
són argum ents ad extra, i parteixen del m ón m aterial per desem bocar en la 
unitat de Déu.

2. Trinitat de Déu. Segon, tercer i quart articles, tractats al capítol 246. 
Qüestió ja estudiada al volum anterior, com explicita el propi autor: «en lo 
segon volum  havem  provat, Sényer, com esta sancta trinitat divina és vostra 
una unitat e vostra una unitat és vostra trinitat; mas en est loe ho provam  per 
altra manera» (246, 1). En concret, era el tema central del capítol 179; les 
referéncies al volum  anterior es repetirán dues vegades més en el si d 'aquest 
capítol (246, 21 i 246, 25), cosa que mostra que l'autor no oblida en cap moment 
el que ja ha escrit a l'hora d'ampliar els arguments.

També l’argumentació es mou en aquest capítol de manera ascendent, tot 
fixant-se en les significacions de les creatures. Firmament, vegetáis, animals i 
conjunció de sensualitat i d'intel.lectualitat són les quatre etapes de l'ascensió. 
Tot partin t de la doctrina de l'hilemorfisme universal, l'autor estableix una 
constitució ternaria de les criatures: «sensualment sentim  e entel.lectualm ent 
entenem  que nulla creatura no pot ésser sens forma e sens m atéria e sens lo 
compost de la matéria e la forma» (246, 7). Així, l'home és un conjunt de eos + 
ánima + esperit (= conjunció de eos i ánima). També ¡'ánima, al seu torn, és 

, trinitária: memoria, entenim ent i voluntat la constitueixen.136 Al capdavall, 
j totes les criatures signifiquen la trinitat de Déu. Pero també les virtuts divines

136Pel que fa a la constitució ternaria de l’ésser huma, Llull la desenvolupará més 

específicament un cop enunciada la teoría deis correlatius, a l'etapa ternaria de la seua 

producció (així, per exemple, al Llibre d'home). Un esquema explicatiu d’aquesta constitució es 

pot trobar a PRING-MILL (1968: 219-224).
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(ací anom enades «qualitats»)137 signifiquen trinitat de persones; a  les tres 
darreres tríades del present capítol es repeteix fil per randa l'argum ent ofert al 
capítol 179, amb tres tem aris de virtuts divines que donen significació de les 
tres persones.

3. Déu és creador: cinqué article, dem ostrat al capítol 247. Els conceptes 
básics amb els quals ascendirem en aquest capítol deis significats sensuals ais 
intel.lectuals es troben organitzats en una mena d 'arbre porfiria, amb el qual 
Llull avanza des de la unitat cap al número nou, passant peí tres:

Un m ón (= «génere»).

Tres «especies»:
-natura sensual 
-natura intel.lectual 
-natura composta.

N ou «individus»:
-matéria sensual, forma sensual i el compost (és a dir, el eos)
-matéria intel.lectual, forma intel.lectual i el compost (ránim a)
-eos, ánima i ¡'animal compost d'ambdues.

El m ón es divideix en tres «espécies», i cadascuna d 'aquestes en tres 
«individus». Tot el capítol es basa en la constatació que el génere, les espécies i 
els indiv idus són finits, lim itats espacialm ent i tem poralm ent; aquesta 
característica dóna significació que han estat creats, i aixó significa que han 
tingut un  creador.138

137És significativa la vacil.lació en l’atribució d'un nom genéric a les dignitats divines: al llibre 

anterior predominava el terme «virtuts», mentre que ara el més emprat és «qualitats». És una 

qüestió sobre la que tomarem més endavant, pero sembla bastant ciar el motiu d’aquest canvi: al 

llibre quart estem estudiant les «qualitats» deis éssers (així, a la distinció XXXV), entre les 

quals cal incloure les divines. Hi hauria una mena de «naturalització» de la teologia en aqüestes 

distincions.

138Una divisió molt semblant trobarem a 271, 1-3. És una clara mostra de la concepció ternaria 

del món i de l'home present al beat, ja al LC, malgrat el fet que aquesta obra es troba a les portes 

de l'anomenada «etapa quatemária». Fins i tot trobem, al final d'aquest capítol 247, la figura 

d'un triangle per a recolzar l'argumentació. Sembla que podríem teñir ací un antecedent de

30 2



4. Déu ha recreat el món: sisé article, al qual es dedica el capítol 248. Igual 
que a tots els capítols anteriors dedicats ais articles, la prim era tríada rem et 
sempre ais tres arbres anteriors del llibre quart i ais capítols dedicats a fe-raó en 
el present arbre. Després, les següents tríades avanzaran pas a pas en 
l'argum entació dedicada a dem ostrar la recreació operada p er la  segona 
persona de la trinitat divina. La prova tindrá cinc passes:

a) Tots hem eixit d 'una parella inicial (248, 4-6).
b) Aquella parella peca (248,7-9).
c) Aquell pecat és general a tota l'espécia hum ana (248, 10-15).
d) Déu s'encamá (248,16-24).
e) Déu recrea el món (248,25-29).

El darrer versicle és conclusiu. La demostració avanzará per aqüestes cinc 
passes amb els significats sensuals i inteLlectuals de les creatures, i amb els 
significats de les «acabades qualitats» de Déu, per tal de desem bocar en la 
necessitat de la recreació operada per Crist per tal de netejar el pecat d'Adam.

5. Déu és glorificados Seté article, al qual es dedica el capítol 249. Al llarg 
de les seues deu tríades, l'autor contempla la gloria divina en set coses:

a) La unitat de Déu.
b) La trinitat divina.
c) L'esséncia divina.
d) La hum anitat de Déu.
e) La gloria deis Sants del paradís en la unitat de Déu.
f) La gloria deis sants del paradís en la trinitat.
g) La gloria deis sants del paradís en la humanitat de Déu.

També ací ascendirem de les sensualitats a les intel.lectualitats en cada un 
deis set apartats, i abocarem sempre a la mateixa conclusió: la gloria divina és

l'organització de la figura S: en ella hi haurá un génere i quatre espécies en lloc de tres; ara bé, 

la darrera espécie —la R— recull les tres anteriors i les organitza d'altra manera. Pring-Mill 

compara la distribució de la figura S amb la de l'ánima humana en l’etapa temária a través 

d'un interessant esquema (PRING-MILL, 1968:233, n. 72).
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la máxima expressió de la gloria, major que qualsevol tipus de gloria present a 
les creatures. I aixó s'esdevé perqué Déu és glorificador.

6. Jesucrist fou concebut per l'Esperit Sant: vuité article, i prim er deis 
dedicats a la hum anitat divina. Els arguments que el proven són presents al 
capítol 250. Les tres virtuts de l'ánima i els cinc senys intel.lectuals són les 
eines argumentatives emprades per demostrar la veracitat de l'artide. Prenem 
el cas de la memoria, prim era virtut de l'ánima racional. M embrar Crist i la 
seua passió produeix efectes positius ert réspérit de l'individu que conrea 
aquesta memoria. Aquest benefici només és explicable si Déu s'encamá; en cas 
contrari, la memoria de Crist no seria tan noble, ja que no tindria tanta ocasió 
de m em brar Déu ni el que ha fet per l'home. Semblant argum ent recorre 
cadascuna de les set eines restants: l'entenim ent, la voluntat, la cogitado, 
l'apercebiment, la consciencia, la subtilesa i la coratgia tenen una actuado en 
l'economia moral de l'individu explicable tan sois des de l'encam ació de la 
segona persona per obra de l'Esperit Sant.

7. Nasqué de la Verge i morí per redim ir els nostres pecats: nové i desé 
articles, exposats conjuntam ent al capítol 251. Crist fou concebut d ’Esperit 
Sant, com ha quedat demostrat al capítol anterior; conseqüéncia lógica d'agó és 
que hagué de náixer d 'una verge, «on, com lo sant Espirit sia egualm ent en 
vertut en lo concebiment e en la nativitat vostra, per a^ó és significat que vos 
nasqués de donzella verge, així com fos concebut en donzella verge» (251, 5). 
La hum ilitat divina, virtut que en Déu es dóna en grau superlatiu, explica, per

: la seua banda, que arribés fins a la m ort per nosaltres; l'existéncia de m ártirs 
; ho confirma: si ells m oren per Déu, amb molta més raó Déu, que té majors 
¡ virtuts, ha d'haver m ort per nosaltres.

8. Davalía ais infems i ressuscitá. Onzé i dotzé articles, exposats al capítol 
252. La demostració d 'aquests articles es fará seguint els significats de les 

| qualitats divines. Q uatre en són considerades: hum ilitat, justicia, am or i
acabament. Totes quatre donen compte de la davallada de Crist ais infems i de 
la seua resurrecció. La máxima humilitat, de nou, fa que Déu baixe fins al lloc 
més ínfim, i aquesta mateixa virtu t és la que, al capdavall, l'exal^a al més 
elevat. Igualm ent, la justicia, l'am or i l'acabam ent divins dem ostren de 
necessitat els dos articles esmentats.
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9. Puja a la glória celestial. Tretzé article, contemplat al capítol 253. Crist 
ascendí en eos ais cels, ja que si no hagués ascendit en eos el sentiríem  en 
aquest m ón amb algún deis sentits o físics o intel.lectuals. En l'altre m ón el 
seu eos sagrat dóna glória ais sants del paradís, pero tam bé en  aquest m ón 
podem  gloriejar amb el seu eos a través de l'eucaristia. Més de la m eitat del 
capítol es dedica a la demostració de la preséncia real de Crist en el sagram ent 
de reucaristia, em prant les qualitats divines, pero també argum ents filosófics 
on es juga amb els conceptes de matéria i de forma sensuals i intel.lectuals.

10. Tom ará a jutjar els bons i els dolents. Catorze i darrer article de la fe 
católica. Exposat al també darrer capítol de la distinció: el 254. D iverses 
significacions demostren aquest article; cal destacat, entre totes, els significats 
oferts per les qualitats divines; set en són contemplades: senyoria, saviesa, 
dretura, misericordia, creació, abséncia i testimoni. Les dues darreres, les més 
ad hoc, fan referencia a l'abséncia de la percepció de la divina natura del jutge 
el dia del judici, per la qual cosa queda demostrat que aquest jutge haurá de ser 
Déu i hom e alhora, per tal que la seua natura  hum ana sí p u g a  ser 
contemplada pels acusats. A més, la hum anitat de Jesucrist també actuará com 
a testim oni de virtu ts, m ostrant així, per contrast, la m esquinesa de la 
hum anitat acusada.
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2.2 . D istinció  X X X V II ,  "En l'arbre deis deu manaments".

I  n D e u
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J  MANAMENTS QUE NOSTRE __

s e n v o r  D é c s  h a  f e t s  a i io m e

Continuant amb les qüestions que afecten l'establiment del dogm a de la fe 

católica, passa Llull a exposar els deu manaments de la llei divina. El nom bre 
de capítols d'aquesta distinció estará, lógicam ent, motivat peí seu contingut: 
en serán deu, un per cada manament. En aquestos deu capítols s’alternaran els
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que tenen una estructura fixa i els d'estructura més lliure; és a dir, aquells que 
presenten un  nom bre fixe de conceptes básics per a la dem ostrado i que són 
desenvo lupats a raó d 'u n  per cada tríada, i els altres que avancen en 
l'exposició sense aparentm ent cap pía preconcebut.

Tots els capítols, pero, partirán de la mateixa base: la dualitat sensualitat- 
intel.lectualitat. Els manaments tenen les dues lectures. Agó perm et proposar 
in terp retac ions personáis, assentades en la doctrina lul.liana segons és 
exposada al LC. La interpretado de Llull pretén desmarcar els deu m anam ents 
del seu origen en la llei antiga, tot considerant-los des de la perspectiva fornida 
per la llei de gracia. La conseqüéncia apologética és important: els m anam ents 
esdevenen així, ben entesos, patrimoni exclusiu deis cristians, són separats de 
la tradició jueva. Tindrem ocasió de comprovar-ho tot seguit.

El capítol 255 está dedicat al primer manament, "Com nostre senyor Déus 
ha m anat a home que no haja mas un Déu tan solament". I ja des de la segona 
tríada com enta a parlar de la trinitat, tema que no abandonará fins al versicle 
dinou. El que l'autor vol remarcar és que el Déu que cal adorar és un  Déu amb 
tres persones: hom  no po t adorar la unitat de Déu sense considerar la seua 
trin itat.

Tornem dones a un deis temes estrella del LC, amb argum ents ja sabuts. 
Per exemple, la constitució trinitária en l'ésser humá (ánima + eos + compost) 
dóna significació de la trinitat de Déu. I no només l'home: totes les criatures, 
en general, están compostes de matéria, forma i la conjunció d ’ambdues. L'ús 
deis conceptes filosófics (com ara matéria-forma) és conjugat en Llull amb la 
presentació deis dogmes teológics; aquest és l'eix entorn al qual gira, com 
estem veient, el llibre quart del LC. Llull conjumina magistralm ent, per ais 
seus propósits, aristotelisme i trinitarisme cristiá, en una síntesi diferent de la 
de l’Aquinat, pero no menys original; aquesta síntesi es manifesta en el pas del 
dos al tres, de la dualitat del món creat a la trinitat divina, tot establint una rica 
dialéctica entre aquests dos nombres que representen els dos mons creats, i que 
convergeixen en la criatura axial que és l'home.

Les criatures, com hem vist, tenen una constitució ternária. El m anam ent 
prim er els és aplicat d 'una manera peculiar: están obligades per ell a significar 
a l'entenim ent hum á que Déu és un en tres persones (255, 12). Llull eleva la 
creenga en la trinitat a la categoria de manament, fins l’extrem d'afirm ar que
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aquell que no hi creu tampoc no creu en Déu. Sois els cristians, dones, creuen 
en  u n  sol Déu, ja que unitat i trinitat divines van en un  mateix paquet, hom  
no po t concebre la prim era sense la segona, i viceversa: «com deltat no sia sens 
trin ita t ni la trinitat no sia deitat sens unitat, dones qui descreu trin ita t és 
descreent en $o qui és deitat, lo qual descréiment és vedat e no és legut» (255, 
17).

Les quatre darreres tríades d 'aquest capítol abandonen la qüestió de la 
trin ita t i passan a u n  altre tem a estretam ent relaciona! amb el p rim er 
m anam ent: la idolatría. També en aquest pun t continua Llull amb el seu  to 
m arcadam ent apologétic: en aquest cas, justifica l'adoració cristiana de la creu, 
front ais atacs deis jueus i sarrains. No n'hi ha cap signe d 'idolatria, ja que 
igual que els infidels adoren Déu m irant el cel —tot i saber que el cel no és 
Déu—, de la mateixa manera els cristians l'adoren en deitat i en hum anitat 
davant la figura de la creu, la qual «ab sa sensualitat dóna a hom memoria de 
la vostra greu passió e mort» (255, 29).

I passem  al segon manament, "Com nostre senyor Déus fa m anam ent a 
hom e que no preña lo seu nom en va", títol del capítol 256. Aquest m anam ent 
afecta també les dues natures constitutives dél ser hum a, la sensual i la 
intel.lectual. De manera que tindrem  un repás a través deis deu sentits, els 
cinc corporals i els cinc espirituals. L 'estructura del capítol resta  així 
determ inada per aquests continguts: cada tríada será dedicada a un  sentit, 
excepte la penúltim a, que será compartida per «consciéncia» i «subtilea», ja 
que després de la tríada  in troductoria  en resten nom és nou p e r al 
desenvolupament del capítol.

Els cinc sentits físics fan referencia, un cop més, a les significacions que les 
criatures ofereixen del seu creador. El manament és interpretat per Llull com 
l'obligació de percebre en totes les coses creades la petjada de Déu, «car com 
hom  no reep lo significat que vós volets que sia reebut, pren hom lo vostre 
nom  en va» (256, 12). Igual s'esdevé amb els senys intel.lectuals: qui no els 
adrega cap a la contemplació i la comprensió de la divinitat peca contra el 
segon manament.

Trobem ací una nova exaltado luí.liana de la válua de l'entenim ent 
hum á, a través de la considerado de l'apercebim ent o coneixenga, seny 
espiritual que, segons havíem vist al llibre anterior, está estretament lligat a la
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poténcia de l'enteniment. Qui no usa del seu enteniment, esta pecant tam bé 
contra el segon m anam ent, ja que per llei divina l'hom e está  obligat a 
desenvolupar les poténcies amb qué l'ha dotat el seu creador, i que el 
col.loquen en la cimera de la creació. L’enteniment seria la més específicament 
hum ana d'aquestes poténcies.

Com veiem, Llull no fa cap concessió a la ingenuitat de la religiositat 
diem -ne més «popular»; no l'interessa fer referéncia ais juram ents, a les 
blasfémies, ni es presenta com un autor moralista a l'ús, amb Texposició de 
senzilles normes de comportament que garantesquen al lector u n  fácil acord 
entre els seus costums habituáis i el comportament públic i privat esperable 
d 'un  católic. Els seus interessos són més pregons, van més a l'esséncia del que 
és la seua concepció del cristianisme com a religió salvífica, una concepció 
radical: només la preséncia continuada de Déu en l'home assegura el perfecte 
acompliment deis m andats divins. L'exigéncia de Llull a l'hora de seguir els 
m anam ents va més enllá de la simple manifestació externa: cal sentir Déu 
amb tots els senys sensuals, segons les significacions de les criatures, i cal 
acostar-se a la seua divinitat amb tots els senys intel.lectuals. Qui a^ó no fa, 
peca greument contra el segon m anam ent.139

El capítol 257, "Com nostre senyor Déus ha fet manament que hom  colga 
lo dissabte", tracta sobre el tercer deis manaments. Continuant en  la línea 
apologética dom inant en els capítols d 'aquesta distinció, Llull ofereix un  
criteri per poder afirmar que hom guarda correctament el m anam ent, criteri 
basat en la diferéncia entre sensualitats i intel.lectualitats. De nou l'exigéncia 
lul.liana de seriositat i de profunditat en el tractament de les qüestions que 
afecten la fe: el que importa no és el compliment sensual del m anam ent, sinó

139A diferéncia d'Eiximenis, posem per cas, Llull no es mostra tan interessat peí bon 

funcionament social de la «cosa pública» com peí comportament interior deis seus membres; si 

tothom seguirá radicalment els seus postul.lats, la societat se compondría només d'ermitans i de 

martirs. Llull no fa massa concessions a la vida entesa de manera «normal» (si de cas, al 

Bkquema trobem algún ric burgés que en secret du una vida ascética, encara que extemament 

continua fent les activitats que corresponen al seu ófici); potser la causa d'aquesta proposta rau 

en les circumstáncies personáis del beat: com a «convers», la radicalitat del seu canvi vital ha 

de ser comunicada i contagiada ais altres. Una mostra, també, de la profunditat i seriositat deis 

seus plantejaments, basada en la confianza en les capacitats humanes —de tots els ser humans— 

des del moment que tots tenen una mateixa ánima racional.
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el seu compliment intel.lectual. Una de les tres religions del llibre segueix 
m illor el tercer m anam ent que les altres. El criteri per saber quina és aquesta 
re lig ió  és ben  ciar: «aquell poblé qui fa pus nob lem ent la festa 
entel.lectualm ent, aquell, Sényer, té milis lo vostre manament» (257, 11). No 
és suficient amb l'abandó de la feina; si aquesta «festa sensual» no va 
acom panyada d 'una «festa intel.lectual» (membrar i lloar Déu, vertadera festa 
de Tánima) no serveix per a res.140

El criteri exposat per Llull proposa una comparado entre cristians, jueus i 
m usulm ans per veure quin d ’ells fa l'auténtica «festa intel.lectual». Igual que 
ocorre en el Llibre del Gentil, el lector ha de treure la resposta, ja que l'autor 
no explicita quina religió compleix millor amb el requisit. Sí que és més 
explícit en tractar un  altre punt central del capítol, encara en la mateixa línea 
apologética: quin dia convé fer la festa. Els jueus prenen el dissabte; els 
cristians, el diumenge; i els musulmans, el divendres. El dissabte representa el 
dia de repós en qué Déu descansa després de la creació; el dium enge és el 
prim er dia de la creació, i el divendres el dia en qué aquesta finalitzá.

Per a cada opció es presenten tres arguments favorables, i la presentació es 
fa igual que al Llibre del Gentil, per ordre d'antiguitat: p rim er els jueus, 
després els cristians, i finalm ent els m usulm ans. L 'apologética lul.liana 
discorre per la via d 'una disputa ordenada, d 'un diáleg interconfessional, on 
cada contendent té dret a exposar el mateix nombre d'argum ents, i finalment 
será la raó qui il.luminará la veritat. En aquest cas, lógicament, els argum ents 
deis cristians són els millors; de nou la transició de la «llei vella» a la llei de 
grácia: amb la recreació operada per Jesucrist, qui ressuscitá un  diumenge, Déu 
abolí la festa del dissabte, propia de la llei jueva.

140lJn clar exemple de l'estreta relació establerta entre el LC i YArt abreujada d'atrobar 

veritat, i una demostració que els pressupósits de la segona obra es troben en la formulació de la 

primera: a la tercera distinció, part primera, "De XXX Modis" de YArt abreujada d'atrobar 

veritat, el mode onzé és festare. Hi trobarem una condensació «artística» del tema central 

d'aquest capítol: «festare» es correspon amb la membran^a, l'enteniment i l'estima a Déu, amb el 

rebuig a la falsedat, i amb la fe que estima encara més enllá del que pot entendre l’enteniment 

(cambres EA, HZ i MA, respectivament), «& festum sensuale est subjectum festi intellectualis» 

(MOG I: 460 = Int. vii, 28).
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El diumenge és el dia en qué comenta la creació, és a dir, el dia en qué les 
coses com entaren a teñir ésser, concepte clau de la mística lul.liana, ja que 
suposa la máxima bondat, front al no-res, el no ésser. És el mateix dia en qué 
els dimonis perderen la glória a la qual l'home és cridat, i el dia també en qué 
Déu, unit a la hum anitat, redimí el món del prim er pecat. Per tot a<;ó, el 
dium enge apareix com el millor dia per guardar el tercer m anam ent. En 
qualsevol cas, el pitjor dia deis tres és el divendres, ja que és aquell en qué 
l'hom e peca per primera vegada i fou expulsat del paradís, i en qué Jesucrist 
fou crucificat.

El quart m anam ent és desenvolupat al capítol 258, "Com nostre senyor 
Déus ha fet manament a home que honre son pare e sa mare". També aquest 
m anam ent té dues vessants: la sensual i la intel.lectual. La prim era és de tots 
coneguda: cal honrar el pare i la mare que ens han fet náixer. Pero hi ha encara 
més: en l'aspecte intel.lectual, el pare i la mare es corresponen amb la natura 
divina i hum ana de Jesucrist. I com que la realitat espiritual és superior a la 
sensual, hom  está més obligat a honrar peí manament els «pares espirituals» 
que no els corporals.

L'encarnació será dones l'eix central d 'aquest capítol. Pero no nom és 
l'encamació: com que la divinitat implica necessáriament trinitat de persones, 
segons ha estat ám pliam ent demostrat, llavors el m anam ent s'extén a la 
trinitat: cal honrar-la igual que ais pares, i encara per dam unt d'ells. Llull 
condueix en cada cas el tema central cap a on li interessa, de m anera que no 
perd  ocasió de treure a la llum els temes més polémics de discussió amb els 
infidels. A més de la hum anitat de Jesucrist i de la trinitat, també les virtuts 
divines (ací encara anomenades «qualitats», designado propia del llibre quart) 
són objecte d'honram ent, ja que són el mateix Déu. Així dones, encarnació, 
trinitat i qualitats divines són els temes reiteráis que ara tornen de la má del 
quart manament.

El cinqué manament és presentat al capítol 259, "Com nostre senyor Déus 
ha feit m anament a home que no fa$a homei". Com ja era esperable, l'autor 
distingeix ací dos tipus de mort: la sensual i la intel.lectual, és a dir, la m ort 
corporal i la mort espiritual, produides peí desordre de les cinc poténcies, «així 
com lo vostre cors gloriós morí per cinc nafres» (259, 2). La m ort corporal 
s'esdevé per un desordre en la poténcia vegetativa, a conseqüéncia del qual es
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corrom p la sensitiva; la m ort intel.lectual, per contra, suposa u n  desordre en 
les poténcies imaginativa, racional i motiva (259, 3).

La in terpretado  sensu lato deis manaments, tónica dom inant d 'aquests 
capítols, perm et en aquest cas introduir una dimensió científica i m édica en el 
cinqué manament: no m atar suposa, segons el que acaba d'exposar Llull, no 
destru ir la vegetativa, és a dir, continéncia i abstinéncia per al p rop i eos. 
També trobem interessants detalls psicológics, com és el cas del tractam ent de 
la m ort de la poténcia imaginativa, resultat d 'un mal ús de la imaginació 
centrada en els vicis i en els delits mundans. Aquest mal ús repercuteix en la 
racional, la qual queda també destruida.

Peí que fa a la relació entre poténcia sensitiva i racional, l'autor repeteix el 
que ja ha d it tot al larg del LC: la primera ha de ser «serva e sotmesa» de la 
segona, ja que igual que si el vasall es revoltara contra el seu senyor natural 
acabaría destruint-se ell mateix amb la seua revolta, de la mateixa m anera el 
predom ini de la sensitiva sobre la racional suposa la m ort de la prim era. 
També la poténcia motiva pot destruir la racional quan no li és obedient, i 
segueix els dictats de la sensitiva.

En definitiva, trobem  en aquest capítol interessants detalls psicológics 
sobre la interconnexió de les poténcies, adobats amb comparances extretes de la 
concepció feudal de la societat. Al capdavall, a la darrera tríada, trobem  la 
conclusió de sempre: la mort espiritual és pitjor que la corporal, i per tant cal 
fugir-la. La m áxim a expressió d 'aquella m ort esp iritual és descreure  
l'encarnació i la trinitat, conseqüéncia del mal ús de la racional en els infidels. 
Permetre que continué aquesta situació és permetre la seua m ort espiritual, i 
aixó és pecar greum ent contra el cinqué manament. Llull llanca encara, per 
tancar el capítol, una crida a l'activitat missionera per tal de «vivificar» els 
infidels. Sempre convergim al mateix punt.

El capítol 260 considera el sisé manament, "Com nostre senyor Déus ha 
m anat a home que no faga luxúria". El eos, especialment en els joves, té una 
tendéncia natural al pecat de luxúria; la poténcia racional, pero, ha de refrenar 
la sensualitat. De nou ens trobem amb la doble considerado del pecat, segons 
el contemplem des del punt de vista sensual o intel.lectual:
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enaixí com l'home és per luxúria ensutzat sensualment, enaixí, Sényer, e pus fortment 

és l'ánima ensutzada e enllegeída per obres de pecat membrant e ímaginant e amant 

luxúria; car així com lo cors s'ensutza sensualment, així ránima s’ensutza 

entel-lectualment (260, 14).

El final del capítol tom a a la vessant apologética. Una com parado entre les 
religions cristiana, jueva i musulmana condueix a la següent constatado:

On, com aqó sia enaixí, dones la lig qui dóna major significa! a son poblé que desam 

luxúria e que am castedat, aquella dóna, Sényer, major significat que sia mellor e pus 

noble e pus vera que les autres; car aitant com més esquiva luxúria e més amonesta 

castedat, aitant pus fortment és obedient al vostre graciós manament qui mana que 

hom sia obedient a son senyor Déus (260,30).

Q uina és aquesta llei més acostada al compliment del sisé m anam ent? 
Tampoc ací no ho explicita l'autor; hi ha, pero, indicis suficients com per a 
saber que es tracta de la cristiana. Sense anomenar la religió m usulm ana, Llull 
llanca atacs contra la poligamia, favorable a les expansions de la luxúria, i 
contra la concepció «luxuriosa» del paradís. Tan sois justifica la poligam ia del 
poblé d'Israel a l'Antic Testament:

On, com lo poblé d’Israel fos poc a esguardament deis altres pobles, per aqó, Sényer, 

fo licenciat que hagen més d'una muller per tal que.l poblé pogués milis multiplicar 

e.s pogués defendre deis infeels descreents. Mas aquest manament no volets vós que 

sia en lo poblé qui és tan multiplicat que los infeels no.l poden destruir per major 

quantitat de gents (260, 27).

El capítol 261 és dedicat al seté manament, "Com nostre senyor Déus ha fet 
m anam ent a home que no fa^a ladronici". També ací trobem dos tipus de 
robatori, el sensual i l'intel.lectual, aplicables a tres victimes: Déu, un  m ateix i 
el proism e. És ciar que el centre del capítol són la trin itat i l'encarnació, 
significades per les qualitats divines. Llull ha demostrat ja, en altres llocs del 
LC, aquests dogmes, tot fent ús de les qualitats divines. Ací torna sobre el 
mateix argument, pero el que ara li interessa és fer veure que, quan les tres 
virtuts de l'ánima racional no reben els significats de les qualitats divines que 
m ostren la trinitat i l'encarnació, hom está fent un robatori a la divinitat, ja 
que hom  no li atribueix el que li correspon; i, encara, un mateix és tam bé la
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própia víctima del robatori, ja que hom nega a ¡'ánima racional la com prensió 
que li pertoca.

Curiosa interpretació: el resultat, és que els infidels furten  a D éu. Al 
capdavall, com estem comprovant, tenim que els jueus i m usu lm ans no 
guarden cap deis m anam ents divins, des del m om ent en qué neguen  la 
trinitat i l'encarnació; almenys no els segueixen intel.lectualm ent, seguim ent 
que per a Llull és molt més important que el merament sensual.

Sois la darrera tríada del capítol se centra en el robatori fet al proism e, la 
interpretació més comuna del manament. Tan sois una tríada, i la darrera, 
cosa que m ostra l'interés de Llull per transcendir aquesta in terp retac ió  
com una i obrir el m anam ent a una visió del m ateix més «subtil», que 
convergesca en el nucli temátic i doctrinal del LC. Tot i aixó, a més del robatori 
sensual al proisme, aquest pot també ser víctima d 'un  robatori intel.lectual, 
quan hom  li furta la bona fama i llanca injúries contra la seua persona. En 
definitiva, una análisi forga exhaustiva del que suposa pecar contra el seté 
m anam ent.

El vuité manament és exposat al capítol 262, "Com nostre senyor Déus ha 
fet m anament a home que no faga fals testimoni". El tema dom inant és el de 
la dialéctica establerta entre la veritat i la falsedat, amb una dim ensió 
apologética també molt clara: qui creu la fe vertadera i afirma la raó vertadera 
fa vetader testimoni, pero qui creu una fe falsa i afirma la raó falsa está fent 
fals testimoni. De nou, qui nega la trinitat i l'encamació és desobedient a un  
m anam ent diví.

Diferent és el tractam ent reservat al nové m anam ent en el capítol 263, 
"Com nostre senyor Déus ha fet manament a home com no cobeeig la m uller 
de son proisme". Aquest capítol té una dimensió exclusivament moral, sense 
gaires referéncies apologétiques. El tema no es presta tant com els altres a ser 
tractat sensu lato, i l'autor se cenyeix a la lletra, sense cercar interpretacions 
interessades basades en la dicotomia sensualitat-intel.lectualitat. El m anam ent 
només és considerat d 'una manera: cal no desitjar la dona del proism e (i, 
encara afig l'autor, també cal aplicar el manament a les dones, les quals no han 
de desitjar el marit d'altra dona). El tema, per altra banda, estava ben a l'ordre 
del dia en la cultura trobadoresca i en els ambients cortesans, forga coneguts 
per Llull, els quals arribaren a entronitzar l'adulteri amb un ús profá de les
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form es religioses, tot invertint-les en un  cuite al «Déu-Amor», el qual impósa 
els seus propis m anam ents.141

El tractam ent de la qüestió del pecat contra el nové m anam ent, to t i no 
donar peu  a interpretacions més enllá de l'aspecte moral, no esta m ancat de 
seriosita t i de «cientifisme». Llull descriu el m ecanism e psicológic que 
provoca el pecat: la voluntat es guia peí segon moviment, i dóna la memoria i 
l'entenim ent a la potencia sensitiva, de manera que la racional no pot actuar 
(263, 1-3). El franc arbitre hum a i el segon moviment són el centre del procés, 
u n  procés que té unes connotacions més enllá de les puram ent etiques: el 
p rim er i el segon m oviment están connectats amb el coneixement per la 
negativa a través del franc arbitre, el qual és perinés per Déu per tal que, quan 
l'home vaja peí segon moviment, siga millor conegut el primer, que condueix 
cap a la v irtu t (263, 6). Ens trobem, una vegada més, davant una connexió 
entre ética i epistemologia: el pecat dóna testimoni del bé.

Arribem així al darrer manament diví, expressat peí títol del capítol 264, 
"Com nostre senyor Déus ha fet manament a home que no enveig les riquees 
de son proisme". Igual que l'anterior, aquest és un  m anam ent general, no 
particular; és a dir, s'aplica a tots els homes, tant se val la seua religió: un  
cristiá no ha d'envejar ni la dona ni les riqueses deis jueus ni deis sarraíns. 
L 'autor fa ací una classificació deis diversos tipus d'enveja basada en la 
dicotomía sensualitat-intel.lectualitat. En total, n'identifica quatre varietats:

Remembrat Senyor per tots los pobles del qual esperam gracia e benedicció! 

Sensualment sentim e entel.lectualment entenem que enveja e cobejament cau en los 

hómens cobous e envejosos en quatre maneres: la primera manera és com hom enveja a 

sos ops les coses sensuals de son proisme; la segona és com hom enveja a sos ops les 

coses entel.lectuals de son proisme; ter^a és com hom enveja los béns sensuals de son 

proisme per tal que.ls dó a sos filis o a parents o a amics, quarta manera és com hom 

cobeeja a son proisme los seus béns entel.lectuals e vol que ell los perda e que.ls hagen 

sos filis e sos parents e sos amics (264,4).

141Recordem el passatge de la Vida coetánia (§ 2) que ens presenta Llull escrivint una can^ó a 

una «estimada» que, lógicament, no seria la seua esposa, sinó possiblement la d’un altre cavaller 

(OE I: 34-35; OS I: 12). La primera regla de l'amor, d'acord amb Andreu el Capellá, és «causa 

coniugii ab amore non est excusatio recta» (ANDREAS CAPELLANUS, 1985: 362).
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D'aquestes quatre maneres d'enveja surten, peró, altres quatre:

On, beneit siats vós, sényer Déus, car d'aquestes quatre maneres de cobeejanga se 

n'engenren altres quatre, de les quals és la primera com hom cobeeja la cosa sensual 

que no li tany; segona, com hom cobeeja a sos ops la cosa entel.lectual que no li tany; 

terga és com hom cobeeja a son fill e a son parent cosa sensual que no li tany que haja 

ni posseesca; quarta és com les coses enteLlectuals hom cobeeja per tal que les hagen 

aquells qui no.s cové que les hagen (264,5).

A cadascuna de les vuit maneres li será dedicada una tríada, Llull no 
oblida tampoc ací la dimensió psicológica de la qüestió, to t i ser u n  capítol 
centrat en aspectes de moral; així, identifica l'enveja amb un desordre anímic 
que dóna a l'enteniment «falsa figura per los falsos significáis qui son reebuts 
en sem blanza de vers significáis per desordonat rem em bram ent e p e r 
desordonada volentat» (264, 18). La crítica social també fa acte d ’aparició: Llull 
blasm a contra l'exogámia interestamental, i ho fa d 'una m anera que palesa 
que havia de ser una práctica cercada a l'época per tal d 'ascendir socialment, 
sempre amb el motor de l'enveja pels béns aliens:

Car lo pagés o.l sabater desija e cobeeja que dó sa filia al fill del burgés, e.l burgés 

que la dó al cavaller, e.l cavaller que dó sa filia per muller al comte, e.l comte al 

rei; e per agó cascú deis maestrals e deis altres hómens damunt dits és fals e 

enganable en son ofici per tal que pusca ajustar molts diners; e com ha donada sa filia 

a mellor de si, adoncs és aquella menyspreada e ahontada e deshonrada per lo marit 

e per sos parents (264,26).

I és que, per a Llull, el sistema social imperant és perfecte i inamovible, ja 
que és d 'origen diví. Qualsevol desig de canviar d 'estam ent no p o t ser 
contemplat sinó com a pecat:

On, per tal que los hómens, Sényer, no fossen mals ni desordonats per esta manera 

d'enveja en les coses sensuals, ni.l pagés no desijás ésser cavaller, ni.l cavaller ésser 

rei, ni.l canonge bisbe, ni.l bisbe apóstoli, per agó havets vós fet manament que hom 

no sia envejós de les coses qui a hom no pertanyen, e volets que d'aquelles coses que 

hom ha se’n tenga per pagat e que.us en faga grácies, car no és nuil home a qui vós no 

hajats més donat que ell no mereix (264, 21).
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Acaba així l'arbre deis deu manaments, i ho fa amb un  verside conclusiu 
de m arcat caire apologétic, tot donant la tónica del que ha estat aquesta trenta- 
setena distinció. Afirma aquest versicle que, a través de l’arbre que ara 
finalitza, hom pot dur a la fe vertadera a jueus, a musulmans i a altres infídels 
a través de «preposicions necessáries significades per vers significáis 
necessaris» (264, 30). De fet, hem comprovat com, gairebé en cada capítol, 
l'autor condula la qüestió cap al terreny que li interessava, és a dir, cap a la 
trinitat i l'encamació, punts polémics en la discussió amb els no católics, i ho 
feia amb una arma que aquells havíen d'acceptar: la separació entre l'esfera de 
la sensualitat i la de la intel.lectualitat.
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2.3 . D istinció  X X X V III , "En la qual és tractat de predestinado".

les q u a t re

I ) k i. a  h h i i k

Darrera distinció dedicada a qüestions teológiques en aquest quart llibre. Si 
recordem, els tem es tractats a les dues distincions anteriors constituien pilars 
fonamentals de la doctrina de l'Església católica: la professió de fe expressada
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en els catorze articles i els deu manaments de la llei de Déu. El que cal creúre i 
el que cal fer per arribar a la salvació. És dones significatiu que, en  aquest 
context, Llull introduesca la qüestió de la predestinació; significatiu de  la 
importancia que li atorgava, fins al punt de tancar amb ella aquest llibre quart 
dedicat a les relacions entre fe i raó. És el colofó, la fita final de les diverses 
«arts» que han teixit aquest llibre; el lector es troba ja preparat, pot ja afrontar 
el difícil tema de la predestinació.

El propi autor qualifica la recerca que ara inicia com a «perillos e greu 
encercament de predestinació» (265, 2). Perillos, perqué cal m arxar sobre una 
corda fluixa, i hom necessita molt d'equilibri per no caure d 'un  costat o de 
l'altre. Per una banda, la negació del lliure albir i de la justicia divina; per 
l'altra, la negació de la predestinació i de la saviesa de Déu. Ara més que m ai el 
cercador que s'ha vist abocat, des de les primeres ratlles del LC, a una aventura 
epistemológica, necessita l'equilibri entre els contraris; i no només l'equilibri: 
ans encara la reconciliado.

El tem a de la predestinació requereix, dones, una certa fam iliaritat en la 
con tem p lado  de l'esséncia divina, és a dir, de les d ign ita ts d iv ines, 
contem plació a la qual ens hem  habituat en els llibres anteriors; en les 
dignitats divines podem trobar relacions de diferencia i de conco rdaba  entre 
elles, pero mai de contrarietat; el que sembla contrari des de la perspectiva 
hum ana, natura creada i imperfecta, resulta ser concordant en el si de Déu. No 
és que hi coincidesquen els oposats: és que no n'hi ha, de contrarietats.

El tema exigeix dones un  cert esforg per part del cercador, un  alliberament 
de les sensualitats el més depurat possible, un ús de l'entenim ent el més 
elevat desitjable, i un  coneixement deis arbres filosófics de la prim era part 
d 'aquest llibre:

On, enaixí com l’home qui leva feixuc feix de térra ha mester tota la forga corporal, 

enaixí, Sényer, tan és cosa greu e fort d'entendre e de saber l'ésser de predestinació, 

que l'ánima hi ha mester tota la forga de son remembrament e de son enteniment e de 

son voler en reebre los significáis de les vostres qualitats e de les nostres ab ajuda de 

l’art e de la ciencia qui va per los tres arbres primers en est libre (266, 3).

És difícil parlar sobre la qüestió i no caure en el parany del llenguatge, «per 
agó cové que qui sanament vol ésser en l'encercament de predestinació, que
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seguesca més l'entenim ent que la paraula» (265, 30). L 'advertim ent, al qual 
tam bé ens hem habituat, reitera la natura sensual del mots —tant se val si són 
pronunciáis o escrits—, la quasi inefabilitat de l'experiéncia intel.lectual que 
suposa la comprensió de la predestinació.

Llull tom ará  sobre la predestinació en l'Art, una m ostra m és de la 
im portancia que atorga al tema. En certa m anera, el que ací es posa en 
qüestionam ent és la salvació: com conjugar el lliure albir (que ens fa pecar o 
seguir el camí corréete des deis dictats de la nostra propia voluntat) amb el 
coneixement que té Déu del resultat final deis nostres actes (que, no obstant, 
paradoxalm ent, no deixen de ser lliures). En aquesta distinció trobem  un  
prim er intent de resposta. La qüestió restará plenament resolta, pero, a YArt 
abreujada d'atrobar veritat, en l'«aplicació» de la figura X, la figura deis 
oposats. H i ha en aqüestes págines del LC un ciar antecedent del tractam ent 
que a l'Art quaternária rebrá la figura X.142

Q uatre capítols form en aquest «arbre de predestinació». Com podem  
com provar al dibuix, cadascun d'ells está relacionat amb una parella de 
conceptes oposats (la figura X estará constituida també per parelles d'oposats). 
Els títols són els següents:

Capítol 265: "Com hom encerca predestinació si és en les quatre causes o en 
ven tu ra".
Capítol 266: "Com hom  encerca predestinació qué ni quina cosa és en si 
mateixa".
C apíto l 267: "Com hom  encerca predestinació  en lo tem ps qu i és 
potencialm ent ni actualment".
Capítol 268: "Com hom encerca predestinació en la potencia racional e en la 
potencia motiva".

Per cercar si predestinació es troba en les quatre causes o en ventura 
necessitem vuit eines: quatre qualitats divines i quatre hum anes. Les divines 
són «saviea», «volentat», «poder» i «dretura»; les hum anes, «franca 
volentat», «poder no for^at», «obligació» i «mérit». Les quatre hum anes són

142A l'apartat dedicat ais orígens de l'Art en el LC estudiarem amb més detall aquesta 

distinció, ja que suposa un ciar antecedent de la figura X. Ací ens centrarem en una mera 

descripció, tot i l'alta densitat deis seus continguts.
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el reflex invertit de les divines, i foren posades per D éu en  l'hom e 
precisam ent per tal que manifestaren, amb el seu defalliment, l'acabam ent de 
les corresponents quatre qualitats divines (265, 9).143

La «dretura» és la virtut divina que garanteix el lliure albir; pero no pot 
entrar en contradicció amb la saviesa, la qual determina la predestinació de 
tots els actes humans. Heus ací el problema. Al capítol 266, Llull toca la qüestió 
de la possibilitat o la impossibilitat de la salvació, d'acord amb la predestinació 
i el lliure albir. Introdueix dos personatges en escena, per tal d'exemplificar i 
fer m és accessibles els continguts: en Pere i en Guillem. El p rim er está 
predestinat a la salvació, i el segon a la condemnació. Tots dos, pero, disposen 
de lliure albir per fer el bé o el mal. Heus-ne ací la prova:

Ah Senyor beneit, qui benauirats e agraciats tots aquells qui en grat ni en plaer vos 

vénen! Sensualment sentim e entel.lectuálment entenem que En Pere a vegades fa bé e 

a vegades mal jassia que sia predestinat a salvació, e En Guillem atretal fa bé e mal 

jassia que sia predestinat a damnació. On, si vós no podíets fer nulla cosa mas qo qui 

és predestinat, e predestinació forjas vós e forjas En Pere a fer mal e En Guilem a fer 

bé, dones predestinació seria contra vós e seria contra si mateixa en qo que forjaría En 

Pere a fer mal e En Guillem a fer bé; e agó és, Sényer, cosa impossívol, que 

predestinació sia pus fort cosa que vós e que sia a si mateixa contraria (266, 2 2 ).

La salvació o la condemnació están potencialm ent en cada ind iv idu  
d'acord amb la predestinació; així ho explicita Llull al capítol 267. El gra de 
forment és potencialment una espiga; ara bé, pot estar corcat, de m anera que 
está predestinat a no donar blat. El llaurador no ho sap, i el sembra tot pensant 
que potencialment és una espiga. Igual ocorre ais dos personatges del nostre 
petit drama: «enaixí En Pere e En Guillem en go que fan actualment pervenen 
a a$ó a qué són predestináis, jassia que ells se cuiden que sia en ells cosa 
potencialment $o qui és a ells cosa impossívol potencialment e actualment» 
(267,15).

Llull se n 'adona tot d'una del perill que suposa aquesta afirm ado, ja que 
sembla eliminar qualsevol possibilitat de lliure albir. Manté, pero, la frase, ja

143Les quatre qualitats divines formaran part, en l'Ars compendiosa inveniendi veritatem, tant 

de la figura A com de la figura X; en la primera, apareixen sense contradicció; en la segona, 

acompanyades deis seus termes contraris corresponents.
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que la recerca de la veritat en un  assum pte tan  com plicat com aquest 
requereix, de vegades, riscos semblants:

On, com aquest exempli dó perillos significat en qo que més de dan pot donar que de 

profit, per agó no és de grat per nós posat ni escrit en est loe; mas, per qo car som 

obligats a dir e a escriure veritat, per agó ho posam segons veritat per tal que donem 

certa signiñcació de predestinació, la qual encercam de totes les torces de nostra 

ánima (267, 15).

Al final del capítol trobem una im portant matisació; sembla que el propi 
autor vol corregir el que abans ha dit, en un  esforg continuat per expressar 
amb justesa el problema de la predestinació unida al lliure albir:

On, així com a l'humá enteniment és manifestat de necessitat que en lo gra és 

l’espiga potencialment segons la natura del gra, enaixí a l’humá enteniment és 

manifestat per la natura de l’acabament del vostre saber e voler e poder e dretura 

que per bé fer és hom predestinat a gloria e per fer mal a pena. Mas, enaixí com lo 

saber d’hom no basta a ésser certificat si l’espiga vendrá o no en lo gra actualment, 

enaixí los hómens no han tanta de tiénda ni de coneixenga que pusquen saber de tot en 

tot si són predestinats a salvació o a damnació (267,29).

La qüestió continua essent problemática. Sembla que el propi Llull encara 
no está conform e amb les seues explicacions, de vegades una  mica 
contradictóries. Un nou intent s'esdevé al darrer capítol, el 268, on la 
predestinació és cercada en les potencies racional i motiva. Cadascuna de les 
quatre qualitats humanes presentades al capítol 265 poden ser considerades des 
d'una o altra poténcia. El resultat conté afirmacions que bé poden qualificar-se 
com a contradictóries: «de franc voler fan los hómens en la poténcia motiva 
tot go que.ls és predestinat» (268, 9). Llull distingeix, pero, dues potencies 
motives: una sensual i una altra intel.lectual. Abans d 'executar l'acció 
pecaminosa, l'home ja peca amb la intenció, fruit de la motiva intel.lectual: 
ens trobem davant la qüestió de la intencionalitat moral deis actes.

Resumint, els quatre capítols d'aquesta distinció suposen un gran esforg, 
per part de l'autor, amb l'objectiu de comunicar la doctrina de la predestinació 
sense interferir amb la doctrina del lliure albir. El resultat sembla encara massa 
pie de contradiccions, i Llull n'és conscient. És per aixó que llanga el següent 
consell:
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A vós, sényer Déus, ret grácies e mercés lo vostre servidor de totes les forces de sa 

sensualitat e de sa entel.lectuitat de l'acabament de l'arbre de predestinació, e 

consella ais hómens necis, de gros enginy, sospitosos, e ab poca fe e ab poc 

d'enteniment, que no tracten d'aquest arbre de predestinació, per co que no reeben 

falsa opinió atribuent a predestinació qo qui no és predestinat e negant a 

predestinació 5 0  qui és predestinat (268,30).

La justificado, ja la coneixem: les paraules no arriben a copsar plenam ent 
el que l'entenim ent entén. Llull entén perfectament el que vol dir, el seu 
intel.lecte ha arribat a comprendre el problema. Es tracta, com deiem abans, 
d 'una vertadera experiéncia intel.lectual, que comparteix amb les experiéncies 
místiques, d 'alguna manera, el seu carácter d'inefabilitat. Ha fet grans esforgos 
p e r transm etre aquesta comprensió, pero sembla no gaire satisfet amb el 
resultat. S'avanga a les possibles critiques amb la ja coneguda justificado:

Qn, com nós hajam parlat de predestinació segons lo poder de nostra sensualitat e de 

nostra entel.lectuitat, si alcuns reprenen nós com no ho havem milis declarat, nós 

responem e deim que lo nostre enteniment ho entén milis que la nostra sensualitat no 

ho ha pogut escriure; on, lo nostre enteniment n’és a tant vengut que ha compliment 

de la coneixenga de predestinació. Mas així com la imaginativa no pot imaginar tota 

la forma del firmament, així la paraula ni la letra no pot tota la predestinació 

recontar ne significar segons que l'entén l'enteniment a glória e laor e benedicció de 

nostre senyor Déus (268,30).

Q ueda dones un compte pendent, i Llull ho sap. El saldará en YAr t  
abreujada d'atrobar veritat, concretament en l'aplicació de la figura X. El tema, 
no obstant aixó, será tractat encara al LC, avan^ant un pas més cap al que será 
la solució definitiva de l’Art: en aquesta distinció que ara acaba, Llull no 
considera el joc combinatori amb les tres potencies de l'ánima racional, joc que 
donará peu en l'Art a la figura S. Al llibre cinqué, pero, centrat en la distinció 
XXXIX en els actes de la memoria, de 1'enteniment i de la voluntat, el tema de 
la predestinació és abordat des d'una nova óptica, més propera a la solució de 
YArt abreujada d'atrobar veritat: el que serán les «especies» de la figura S 
aporten una nova llum al problema de la predestinació, ja al capítol 282 del LC 
(especialment a 282, 13-14). De nou ens adonem del procés constructiu de 
l'obra que tenim entre les mans, una obra que va fent-se pas a pas, distinció a
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distinció, tom ant sempre amb major rigor i densitat sobre u n  nom bre lim itat 
de qüestions clau, i que té una meta final: l'Art.
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III. 2. EL LLIBRE CINQUÉ.

1. DISTINCIÓ XXXIX: "D'AMOR".

1.1. Estructura i continguts de la distinció.

I arribem  al darrer llibre de l'obra, el cinqué, que té  nom és dues 
distincions: una dedicada a l'amor i l'altra a l'oració. Amb tot i aixó, és el llibre 
m és llarg de tots els que conformen el LC.

La distinció XXXDC, dedicada a l'amor, abasta quaranta-sis capítols: des del 
269 al 314. L'autor hi esmer^a diverses combinacions de subjectes i objectes de 
l'am or, comen^ant per la divinitat com a subjecte, prosseguint amb l’am or 
deis ángels i dedicant, a partir del capítol 277, la major part de la distinció a 
l'am or de l'ésser hum á cap a diversos objectes.

L'estructura d'aquesta distinció és, dones, ordenada i progressiva; l'autor fa 
avanzar els prim ers capítols des de Déu com a subjecte fins a l'hom e, tot 
passant per la natura humana de Jesucrist i pels ángels com a mitjancers entre 
la d ivinitat i la hum anitat. Les combinacions entre els diferents subjectes i 
objectes de l'amor que són consideráis en l'inici de la distinció així ens ho fan 
veure: comencem per Déu, considerat alhora com a subjecte i objecte del seu 
prop i amor (capítol 269, "Com nostre senyor Déus ha amor a si mateix"); 
continuem  amb l'am or que Déu té a la seua natura hum ana en Jesucrist 
(capítol 270), la qual s'estima a ella mateixa (271: "Com la hum ana natura de 
nostre senyor Jesucrist ama si mateixa"), i passa després a prendre com a 
objecte del seu amor ais ángels i al propi ser humá. El següent esquema ens 
perm etrá considerar els diversos canvis que s'operen entre els subjectes i els 
objectes de l'amor a l'inici de la distinció:

Subjecte Objecte

Cap. 269 Déu Déu
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Cap. 270 Déu Jesucrist
Cap. 271 Jesucrist Jesucrist
Cap. 272 Jesucrist Els ángels
Cap. 273 Déu L 'hom e
Cap. 274 Jesucrist L 'hom e
Cap. 275 Els ángels Els ángels
Cap. 276 Els ángels L 'hom e

És de destacar que ais capítols 270 i 272 els subjectes i els objectes respectius 
són intercanviables; és a dir, el prim er capítol tracta tant de l'amor que Déu té 
a la natura hum ana de Jesucrist com de l'amor que aquesta té a Déu, segons 
explicita el títol: "Com és tractat de l'amor qui és enfre la natura divina e la 
natura hum ana de nostre senyor Jesucrist". I, peí que fa al capítol 272, el títol 
és ben ciar: "Com és tractat de l'amor que nostre senyor Jesucrist ha ais ángels 
e los ángels han a ell". A més, en aquest capítol hom considera la doble natura 
de Jesucrist, la divina i la hum ana, de m anera que podem  considerar que 
inclou igualment l'amor que Déu té ais ángels.144

El que ara ens interessa, pero, és veure com amb només quatre conceptes 
(la doble natura  de Jesucrist, els ángels i 1'hóme) Llull opera diversos 
intercanvis que ens m ostren la diferent qualitat deis am ors resultants de 
considerar un o altre subjecte aplicat a diferents objectes; aquestos intercanvis 
o, per dir-ho més fácilment, combinacions, están a més ordenats en un sentit 
descendent: des de l'am or que Déu es té a ell mateix fins a l’am or que els 
ángels tenen a l'home. A partir d 'aquest punt, l'home será ja l’únic subjecte 
de l'am or considerat a la resta de la distinció (excepció feta d 'u n  incís ais 
capítols 285 i 286, on al considerar la més perfecta de les criatures hum anes, la 
Verge María, Llull ens presentará la natura de l'amor que Jesucrist li té a la 
seua mare, i també la de l’amor que li tenen els ángels).

Els objectes ais quals hom aplicará aquest amor també comencen a fer acte 
j  d'aparició en un sentit descendent: prim er, l'amor que l'hom e té a Déu 

(capítol 277), després el que té a la natura humana de Jesucrist (capítol 278), i el 
que té a les coses que Déu ama (capítol 279). Finalment, la resta de capítols

144És a dir: en alguns capítols hom considera la doble natura de Jesucrist, i en altres només la 

seua natura humana; en aquest darrer cas, trobarem un altre capítol dedicat a Déu com a subjecte 

de l'amor aplicat al mateix objecte al qual s'aplicava la natura humana de Jesucrist.
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consideren diversos objectes de l'am or hum a, objectes referits tan t a les 
realitats transcendents (l'amor a la santedat, a í'oració, a la llibertat, a la 
benauran^a...) com a les més im m ediates (amor a la sa lu t del eos, a 
l'honrament, a la riquesa, ...), sense oblidar la vessant més personal i social de 
l'am or (l'amor que hom  té ais seus amics, ais familiars, ais veíns, i l'am or 
entre el príncep i el seu poblé).

Una estructura, dones, ordenada i lógica. Un cop més, el LC apareix com el 
resu lta t d 'una  reflexió m adura peí que fa a la disposició acurada deis 
continguts repartits en capítols dintre de les distincions. Pero aqüestes diverses 
«arts d'estimar» presentades tenen una dimensió intel.lectual, a m és de la 
pu ram en t m ística. El m étode epistem ológic basat en  l'ascensió de  les 
sensualitats a les intel.lectualitats ha estat suficientment elaborat en els llibres 
anteriors; en aquest darrer pas del LC l'autor pretendrá bastir diverses arts de 
contingut místic per a estimar i contemplar la divinitat. Aqüestes arts, pero, 
estaran recolzades en una base netam ent epistemológica: conéixer D éu és 
estimar-lo, i la contemplació mística parteix d'una contem plado intel.lectual 
amb la qual es troba agermanada.

És per aixó que, malgrat el contingut més místic que trobarem  en aqüestes 
dues distincions que tanquen el LC (espedalment en els seus capítols iniciáis), 
el rerafons continua essent la recerca d 'una forma apropiada de coneixement 
de la realitat transcendent i divina. En els capítols de la distinció XXXIX l'autor 
cerca una manera d'enam orar la voluntat; pero sois un  entenim ent actiu ens 
dóna la clau de l’amor místic. No és estrany, dones, que a gairebé tots els 
capíto ls hom  repetesca insisten tm ent la fórm ula «en te l.lectualm en t 
entenem...», a la qual ja estem avesats pels llibres anteriors.145

En encarar-se, pero, amb l'amor de la divinitat, Llull afirmará que la seua 
m agnitud és incom prensible i inabastable per a l'en tenim ent hum á. La 
voluntat, en aquest punt, ha de superar l'enteniment i avanzar un  pas més 
enllá; pero préviam ent ha estat ajudada per la comprensió intel.lectual de

145Hom ha dit que l'amor místic de Llull no és un amor cec, sino un amor intel.ligent, precisament 

per aquest paper de l'intel.lecte en el procés místic (SALA-MOLINS, 1965: 44). Per a Sala 

Molins, aquest tret explicaria el que anomena «rebuig de la identificació» en la mística 

lul.liana, el seu carácter no unitiu: l'amor és el nexe que uneix l'Amic i l'Amat, pero cadascú 

manté la seua individualitat, no hi ha una fusió d'esséncies.
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l'am or, fins al límit que li está perinés de comprendre a l'ésser hum á. Aquesta 
com prensió intel.lectual gira en tom  a la constitució psíquica de  l'hom e, de 
m an era  que les tres poténcies de 1'ánima racional co n stitu irán  ja, 
definitivam ent, el centre neurálgic de les arts místiques que hom  bastirá en 
aquesta distinció i en la següent.

U n cop acomplert en els llibres anteriors el procés de l'establim ent deis 
actes positius i negatius de les tres poténcies, amb la combinatoria escaient, ara 
serán em prades obertament i amb un ordre ja fixe i premeditat; en definitiva, 
no  hi ha  investigado possible referida a cap aspecte de la divinitat —ni tan  
sois el més místic— que no partesca deis actes apropiats de la m em oria, 
1'entenim ent i la voluntat. Al capdavall trobem que, al final del LC, el que será 
després la figura S pren ja un  paper semblant al que gaudirá en l’Art.

1.2. Les tres poténcies de Vanima racional i les virtuts divines en l'ars amandi 
mística.

L'inici de la distinció XXXDC, "D'amor", és ben significatiu del que acabem 
de dir. A la primera tríada del prim er capítol (capítol 269, "Com nostre senyor 
Déus ha amor a si mateix") trobem que «qui vol entrar en l'encercament — 
manifestat peí títol del capítol— cové que l'encerc ab quatre qualitats, <;o és a 
saber, la vostra gran saviea, e lo nostre remembrament, e entenim ent e voler» 
(269, 1). És ciar que hom está parlant d 'un «entrament» de la S per les cambres 
de A, i en concret per la cambra [granea saviea]. També a la tríada 269, 10-12 del 
mateix capítol apareixen les tres poténcies de 1'ánima racional aplicades ara 
sobre la infinitat, e ternitat i v ida (encara que tam bé acom panyades de 
«granea») de Déu.

L 'autor, pero, no perm et que oblidem el carácter em inentm ent m ístic 
d'aquesta secció del LC. L'ánima hum ana es veu limitada davant un  objecte 
de contemplació tan elevat:

Mas, car la nostra memória e enteniment e volentat sien coses creades e comenqades e 

termenades e fenides, e com l’amor que vós, Sényer, havets a vós mateixa sia amor 

etemal, infinida, sens nulla fi e sens nuil comen^ament, per a$ó cové a la nostra
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ánima que remembre e entena que molt major és l'amor que vós havets a vós mateix, 

que no és l'amor que l'ániina pot remembrar ni entendre ni amar en vós (269,3).

Així que l'art de contemplació en aqüestes dues distincions darreres estará 
bastit sobre les tres poténcies de l'ánima racional, cosa que li confegeix u n  cert 
regust intel.lectual; ara bé, les referéncies a la limitació de l'entenim ent hum á 
serán constants: la sensació que resulta segons avancem cap ais capítols fináis 
del LC és la d'un auténtic tour de forcé en qué l'autor s'esforga p er extreure de 
l'in tel.lecte el máxim de les seues possibilitats, per acabar finalm ent 
exclamant: ara que hem vist que Déu está molt per dam unt de  les nostres 
possibilitats cognoscitives és quan podem  adorar-lo i contemplar-lo com cal, 
conscients de la nostra petitesa front a la seua grandesa de virtuts. En aquest 
sentit, la contemplació intel.lectual de la divinitat ajuda a ubicar 1'ánima 
hum ana en el seu lloc apropiat per a la contemplació suprem a, que sois pot 
donar-se després que la raó ha arribat al seu punt més álgid.

En consonáncia amb agó, tot un seguit d'interrogacions retoriques recorren 
els primers capítols de la distinció XXXIX, capítols centrats en la divinitat com 
a subjecte de l'amor, i que expressen la superlativitat máxima de l'am or diví 
front a qualsevol altra m anifestado inferior de l'estima. Les poténcies de 
l'ánima es veuen desbordades per aquesta superlativitat que u ltrapassa les 
seues capacitats comprensives:

On, com la vostra saviea e la vostra ciéncia haja coneixenga, Sényer, d’esta infinitat 

e etemitat en totes tres les persones, ¿qui és qui pogués aesmar ni albirar la gran 

amor qui és en les tres persones divines? (269,17).

¿Qui poria aesmar la granea de l’amor que vós havets a vós mateix? (269, 22).

¿Qui poria aesmar quant més és major l'amor que la vostra humanitat ha a la vostra 

deitat, que no és l'amor que la mia ánima membra ni entén ni ama de la vostra 

humanitat? (270, 8 ).

¿Qui és qui pogués membrar ni entendre la gran amor ab la qual la vostra humana 

natura és amada? (270, 18).

¿Qui és qui pogués aesmar l'amor que la vostra ánima ha a sa materia mateixa, la 

qual no és oblidada ne innorada per ella? (271,18).

331



¿Qui és qui pogués aesmar la grácia e l’amor que al nostre enteniment és significada 

de la vostra sancta natura gloriosa? (273, 6).*46

Així dones, en els capítols d'aquesta distinció l’autor ens dóna unes «arts 
am atives» on les tres poténcies de l'ánim a racional constitueixen el p ilar 
fonamental; básicament, el funcionament és el següent: per tal d ’enam orar la 
voluntat, cal aplicar la m em oria i l'entenim ent a uns objectes. El següent 
versicle és paradigmátic: després que hem membrat i entés Déu en les seues 
dignitats, podem  estimar-lo.

Oh vós, sényer Déus, qui sóts amor e esperanza del vostre servidor! 

Entel.lectualment entel-lectueja, Sényer, l'ánima del vostre servidor que sa memoria 

remembra e son enteniment entén que vós sóts un Déu etemal, infinit, sobirá en tots 

béns, noble sobre totes noblees. On, aitant, Sényer, com la memoria pot remembrar e 

l'enteniment entendre la vostra gran bonea ni.l vostre excel.lent acabament, d'aitant 

la volentat se pot formar e engranir del remembrament e enteniment en voler e amar 

la vostra gran bonea e noblea e honrament (269, 7).

És ciar que, tot seguit, Llull ens dirá que molt major és la bonea i les altres 
virtu ts de Déu del que podem  mem brar ni entendre, de m anera que l'am or 
que tenim  a la divinitat s'ha de veure lim itat per aquesta circumstáncia. 
Sempre será major l'am or que Déu es té a ell mateix, o el que ens té a 
nosaltres, que el que li pugam  teñir a ell.

L'amor de la divinitat, expressat ais primers capítols de la distinció, será 
contemplat des del punt de vista de les dignitats de Déu. Aqüestes han assolit 
ja, especialm ent a p a rtir  del llibre tercer, un  p ap er cabdal en el 
desenvolupam ent argum entatiu del LC; és lógic que Llull en faga ara un ús 
ben ampli. Les tres v irtuts de l'ánim a, aplicades a les d ignitats divines, 
donaran com a resultat interessants consideracions sobre l'amor diví.

El capítol 273, "Com hom contempla en la gran amor que nostre senyor 
Déus ha a home", n'és una bona mostra. Aquest amor será «encercat» amb

1461 un llarg etcétera. Estilísticament, la repetició intermitent de la mateixa fórmula —«qui és 

qui pogués...?»— disseminada al llarg deis capítols, ressalta de manera gairebé obsessiva 

aquesta idea de la limitado de les poténcies humanes per a capir l'amor diví.
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l'ajut de sis qualitats, tres de divines i tres d'hum anes. Les hum anes serán 
m em ória , en ten im ent i vo lun ta t, i les d iv ines v o lu n ta t, d re tu ra  i 
m isericordia. Pero encara hom ha de seguir cercant a través de  «nou coses 
atribuides a la vostra sancta deitat» (273, 2), a saber, unitat, trinitat, infinitat, 
eternitat, poder, saviea, veritat, humilitat, acabament. Cadascuna de les nou  
tríades restants del capítol desenvolupará una d'aquestes qualitats divines, 
segons una estructura a la qual l'autor ja ens té acostumats.

Aqüestes dignitats divines són  convertibles entre si, principi básic que 
informará les operacions «artístiques» amb la figura A. En un  exem ple de la 
lógica circular de les dignitats, la voluntat, dretura i m isericordia divines 
s'entrellacen m útuam ent:

Vós havets a nosaltres gran amor, per raó de la infinitat qui és en vostre voler e 

dretura e misericordia, car si gran amor no.ns havíets, lo vostre voler no seria 

dreturer a sa dignitat mateixa ni a la volentat ni a la misericordia, ni la vostra 

dretura no seria dreturera a si mateixa ni a la volentat ni a la misericordia, ni la 

vostra misericórdia no usaria en nosaltres de sa dignitat mateixa (273,12).

El capítol 275, "Com és tractat de l'amor que els ángels han a si mateixs", 
presenta un altre llistat de qualitats divines, en aquest cas en nom bre de vuit: 
infinitat, eternitat, poder, saber, amor, dretura, misericórdia, acabament. I és 
que per tractar la qüestió de l'amor deis ángels cal fixar-se en tres coses: en la 
divinitat, en la hum anitat de Jesucrist i en l'ésser deis ángels. Aquesta terna 
condiciona la divisió del capítol, d'acord amb la següent estructura:

Tríada introductoria: 275, 1-3.

1. Deitat:
275, 4-6: Unitat i trinitat divines.
275, 7-9: Qualitats divines.

2. Humanitat gloriosa:
275, 10-12: Humanitat de Jesucrist.
275, 13-15: Qualitats de la humanitat divina.

3. Ésser angélic:
275, 16-18: Amor de l'ángel a ell mateix.
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275,19-27: Amor deis ángels els uns ais altres.

Tríada final. Relació ángels-dimonis: 275, 28-30.

És a dir: la primera meitat del capítol (fins al versicle quinze) es dedica a la 
divinitat en la doble natura de Jesucrist —divina i hum ana—, m entre que la 
segona m eitat toca més concretament 1'amor deis ángels. És interessant el joc 
num éric establert per Llull en l'estructura atorgada a aquest capítol: tres parts 
principáis, reflex de la relació dual Déu-ángel (els dos esdevé tres en considerar 
la doble natura de Déu); i cadascuna de les tres parts té, al seu si, dues parts, 
cadascuna de les quals és desenvolupada en tres versicles (o en  tres tríades, 
com és el cas de la darrera subdivisió de la tercera part). Passem contínuament, 
i gairebé sense adonar-nos, del dos al tres i del tres al dos.

El que ara ens interessa, pero, són els dos blocs que conformen la prim era 
m eitat del capítol: el dedicat a la deitat i el dedicat a la hum anitat de Jesucrist. 
Són dos blocs paral.lels en els seus continguts, de m anera que en la segona 
tríada dedicada a cada un  d'ells trobem una llista de qualitats aplicades, 
respectivam ent, a l'esséncia divina i a la hum anitat divina. Ja hem  vist les 
vuit qualitats atorgades a la divinitat; a la hum anitat de Déu li són aplicades 
les següents: bellea, bonea, dretura, misericórdia, saviea, hum ilitat, paciencia.

«Bellea» és una qualitat que crida l'atenció. Així com les altres han estat o 
serán aplicades a la divinitat, «bellesa» mai no arribará a form ar part de la 
llista de la figura A (PUIG, 1992: 194). Sembla referir-se exclusivam ent a la 
hum anitat de Jesucrist (recordem que en parlar deis pintors al capítol 120, 
Llull ens havia dit que l'objecte més bell que hom pot pintar és la creu). Ja al 
capítol 274, immediatament anterior al que estem considerant ara, ens trobem 
amb una llista de les qualitats de la humanitat de Jesucrist que inclou «bellea» 
i «nedeetat» (274, 19). I més endavant, al capítol 285, tom a Llull a fer esment 
de la bellesa en Jesucrist (i també en María), tant peí que fa al seu eos com a la 
seua ánima, bellesa acompanyada de puresa o «nedeetat»:

Ah Senyor, qui beneficiats e ajudats a vostres creatures! Entel.lectualment entenem 

que enaixí com la vostra humanitat e celia de nostra Dona gloriosa sobrepugen en 

vertut e en noblea e en bonea totes les altres creatures, enaixí, Sényer, lo vostre cors 

e.l cors de nostra Dona sobrepugen en bellea tots corsés e totes figures sensuals. E agó 

mateix se segueix, Sényer, de la vostra ánima e de l'ánima de nostra dona, car tota

3 3 4



bellea ni la purificació ni la nedeetat de totes creatures enteLlectuals, no fa a 

comparar ab la bellea ni ab la nedeetat ni ab la purificació de la vostra ánima ni ab 

l'ánima de nostra Dona (285,25).

A partir del capítol 277, segons ja hem dit, canvia el subjecte de  l'am or, 
pero el métode i les eines argumentatives continúen essent els m ateixos. Ara 
és l'hom e el que estima, i la dualitat inherent a la seua constitució físico- 
psíquica es veurá reflectida en el contingut deis primers capítols a  ell dedicáis. 
El títol del capítol 277 introdueix la dialéctica que des deis in id s  del LC ha 
acom panyat la visió lul.liana de l'ésser humá, escindit entre dos mons: "Com 
és tractat de l'amor que hom ha a Déu en est món e en l'autre". Tam bé el 
capítol 278 (un deis més bells de la distinció i d'elevat contingut místic) reprén 
aquesta dialéctica: "Com és tractat de l'amor que home ha en est m ón e en 
l'autre a la sancta hum ana natura de nostre senyor Jesucrist".

Llull ens vol oferir una «art e manera» d'estimar Déu, una ars amandi 
mística, presentada en els següents termes:

Car enaixí com forma s'estén e s’engraneix segons que la materia creix e multiplica en 

lo cors elementat per generado, segons a?o, Sényer, és significat que la volentat e 

l'amor que hom vos ha és gran, segons que lo remembrament e l'enteniment són grans 

en contemplar la infinitat e l'etemitat e l'acabament qui és en vostra esséncia 

divina vertuosa. On, com acó sia enaixí, dones qui vol haver gran amor a la vostra 

deitat, cové que engranesca son remembrament a molt remembrar e son enteniment a 

molt entendre en la vostra gloriosa deitat (277, 3).

Com veiem, el m étode proposat es basa en l'ús de les tres poténcies de 
l'án im a racional, i en concret en una actuació de la m em oria i de 
l'entenim ent que arrossegue la voluntat cap a l'amor a Déu: enam orar la 
voluntat amb la memoria i l'enteniment. Aquesta mateixa base psicológica de 
la mística lul.liana fará acte d'aparició en altres obres tan  significatives com 
YArt de contemplació (inclós al Blaquerna), YArt amativa i YArbre de filosofía 
d'amor. Des d'aquests capítols del LC s'escampa a tota la producció del beat el
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fonam ent psicológic de l'amáncia, considerada sempre en les relacions entre 
les tres poténcies de l'ánima racional.147

És, pero, al capítol 282 on trobem explicitades les regles d ’aquesta art 
d 'enam orar-se de Déu: "Com hom tracta de l'art e de la m anera per la qual 
hom  se pot enamorar de son Déu gloriós". Tots els oficis (pellisser, sabater, 
joglar...) poden ser exercits grácies a una art; per qué dones no han  de posseir 
també una art aquells que segueixen l'ofici d'estimar Déu?148

Déus un, donant acabament a tota unitat e a tota pluralitat! Sensualment sentim e 

enteUectualment entenem que en est món ha hom art e manera per la qual hom pusca 

usar de l'ofici en qué és. On, enaixí com hom ha mester art a son ofid e sens art hom 

no seria en ofid, enaixí, Sényer, aquells qui volen amar vós cové que prenen art per la 

qual vos sápien amar e.us pusquen amar. On, si al pellisser o al sabater o al joglar és 

donada art per tal que sia lur mester, dones, quant més deu hom encercar art per la 

qual sia vostre amador e vostre loador, e majormént com hom sia tan fortment 

obligat a amar e servir son gloriós Déu! (282,1).

Per a aquesta art calen unes eines, que serán presentades en el segon 
versicle. Serán, com era d'esperar, la memoria, l’entenim ent i la voluntat. 
Aqüestes eines amatives s'hauran d'aplicar a «nou coses» (un altre cop tenim 
un capítol d 'estructura rígida, amb un  elem ent per tríada): «poténcia 
vegetable», «poténcia sensitiva», «poténcia imaginativa», «poténcia racional», 
«poténcia motiva», «poténcia e actualitat», «primera entenció e segona», 
«acabament e defalliment», «solicitat e contemplació».

El secret d'aquesta art és ben senzill. Es tracta, en prim er lloc, d'«endrenar» 
l'ús de les cinc poténcies (vegetativa, sensitiva, im aginativa, racional i 
motiva). Així, per estimar Déu, cal primerament teñir tem pranea en el menjar

147E1 paper de les tres poténcies de l'ánima en la mística lul.liana ja va ser considerat per 

Guibert, tot comparant la seua preséncia a YArt de contemplació del Blaqnerna amb l'ús que 

posteriorment en fará St. Ignaci de Loiola (GUIBERT, 1925).

148De manera semblant, al próleg de YArbre de filosofía d'Amor, trobarem aquest personatge 

plorant perqué la seua germana, Filosofía de Saber, té més amadors que ella, «e han-ne feits 

molts llibres e moltes arts; e adeliten-se en amar les ciéncies, e no en amar mi ni ma filosofía 

d'amar, qui és própiament de ma esséncia e natura» (OE II: 25). Llull la consolará prometent la 

redacció d'un Arbre de filosofía d'amor que complete la seua anterior Art amativa.
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i en el beure per tal de no corrompre la vegetativa, ja que en  cas contrari es 
produiria un  contrast o oposició entre els senys sensuals i els inteLlectuals, de 
m anera que l'ánima no podría actualitzar la memoria, l'entenim ent i l’am or 
a Déu. Igualm ent, la racional ha de ser la senyora de la sensitiva, amb la 
im aginativa com a pont entre totes dues. En resum, Llull presenta la base 
psico-física previa a l'amáncia mística, l'ordenam ent adequat del eos i de 
l'ánima sense el qual no podem  arribar a la comunicado cordial amb Déu.

Peí que fa a la parella poténcia-actualitat, el seu paper en  l'art am ativa 
proposada per Llull és ben simple. Cal donar a l'ánima «bell e noble e gran e 
vertuós rem em bram ent e entenim ent e voler» (282, 19), ja que d 'aquesta  
m anera hom  pot dur de poténcia en acte l'estima a Déu. El paper de les dues 
intencions tam bé és obvi: «qui vol haver art e m anera en vós am ar, am, 
Sényer, vós per la prim era entenció e am totes coses altres per la segona 
entenció a esguardam ent de l'amor que ha a vós» (282, 23). Una altra parella, 
acabament-defalliment, ens transporta a la dimensió epistemológica del fet 
am orós místic. Acabam ent i defallim ent són «dues coses contráries qui.s 
coneixen l'una per l'autra» (282, 25); el «coneixement per la negativa» ens ha 
de m ostrar on es troba l'acabament per tal d'estimar-lo, i desestim ar les coses 
on hi ha defalliment. La memoria i l’enteniment han de discernir préviam ent 
a l'actuació de la voluntat:

On, qui vol haver art e manera, Sényer, de vós amar, faga son remembrament 

remembrar acabament e defalliment per tal que l'enteniment entena la cosa on és 

acabament e la cosa on ha defalliment, e la volentat am la cosa acabada e que no 

haja amor al defalliment (282, 25).

Finalment, «solicitat» (o sia, solitud) i «contemplació» condueixen cap a 
l'amor a Déu. Cal cercar la solitud, allunyar-se de la gent, i, recios en la cambra 
o en l'ermitatge, «ruminar», igual que fa el bou amb l'herba que menja, els 
significáis referits a la divinitat que hom ha collit amb els cinc senys sensuals, 
per tal de digerir aqüestes dades sensibles i passar-les ais senys intel.lectuals. La 
memoria, 1'enteniment i el voler poden així contemplar altam ent en D éu:149

149Aquesta semblanza ens recorda la ruminatio própia deis autors de la devotio moderna, 

emprada en un sentit similar a l’exposat per Llull.
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On, així com natura dóna al bou que culla Hierba e puixes que la remug e la mastéc, e 

agó fa natura per qo car lo bou no hauria temps que mastegás com peix tota Hierba 

que ha mester, enaixí, Sényer, per art e per manera pot hom collir ab los cinc senys 

sensuals los signifícate que signifiquen la vostra noblea, e puixes cové que hom s’assol 

per tal que ab los cinc senys espirituals hom vos pusca contemplar (282,28).

Després de presentar aquesta art d'enam orar-se de Déu, el capítol 283, 
"Com hom e ama loar nostre senyor Jesucrist", incideix encara en l'am or a la 
divinitat. No tots els homes, pero, estimen Déu per igual, aspecte observat al 
capítol 284, "Com se tracta de la manera segons la qual los hóm ens m undans 
han  major amor a les coses m undanes, que no han  a nostre senyor Déus". 
L'am or entre Jesucrist i la Verge María (capítol 285, també d 'alt valor literari 
peí seu contingut místic i de vegades forga dramátic, com en la descripció deis 
patim ents de la Verge davant la passió del seu fill), l'am or entre M aría i els 
ángels (capítol 286), i entre María i els homes (capítol 287) completen aquest 
aparta t dedicat a l'estima hum ana orientada cap a la divinitat. A partir 
d 'aquest punt, l'objecte de l'amor humá oscil.lará entre les sensualitats i les 
intel.lectualitats, i, en general, estará més arrelat a la im m anénáa.

1.3. Les dues dimensions de l'amor.

L'oposició «aquest món-l'altre món» continuará dones fent acte d'aparició 
esporádicam ent al llarg deis capítols que resten per a cloure la distinció. Un 
ciar exemple el trobem al capítol 289, "Com és tractat de l'amor que home ha 
en aquest món, e de l'amor que han los sants de paradís en gloria". La m anera 
de cercar aquest amor doble, l'amor d 'aquest món i l'am or de l'altre món, 
requereix una vegada més de la consideració entom  de nou coses: composició, 
alteració, veritat, granea, relació, lloc, temps, gloria i acabament. Barrejats, hi 
podem  distingir quatre virtuts divines (veritat, granea, gloria i acabament) i 
cinc conceptes filosófics-naturals (composició, alteració, relació, lloc i temps), 
els tres darrers deis quals són accidents o predicables.

Llull está dones jugant, com al llibre anterior, amb conceptes de la teologia 
i conceptes de la filosofía aristotélica, dicotomia que reflecteix la dialéctica 
establerta entre els dos mons, el de la transcendéncia i el de la immanéncia, i 
que dem ostra un cop més la com pletitud enciclopédica del LC, obra
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em inentm ent mística que no negligeix el tractam ent de qüestions naturals, i 
on , d 'a lguna m anera, to t h i cap i to t és aprofitable, des de  la teologia 
agustiniana a la filosofía aristotélica, recentment incorporada —peí que fa a la 
física i la metafísica— al saber cristiá occidental.150

Aquesta dicotomia entre sensualitat i inteüectualitat será present a la resta 
de  capítols de la distinció. De vegades constitueix el tema central (com al 
capítol 290, "Com és tractat de l'amor que.l cors ha a rán im a e l’ánim a al 
cors", o al 294, "Com és tractat de l'amor sensual e de l'am or entel.lectual"), o 
bé opera una subdivisió subsidiária sobre l’assum pte en tom  al qual gira el 
capítol: així, al 292, "Com hom  ama haver honram ent", el concepte clau 
d'«honrament» és contemplat des de les dues vessants, l'honram ent sensual i 
TinteLlectual («gloriós Senyor, enaixí com les coses sensuals han  diversitat ab 
les coses entel.lectuals, enaixí ha d iversita t h o n ram en t sen su a l ab 
entel.lectual, car los uns hóm ens han honram ent sensual e los altres l'han 
entel.lectual» 292, 3). La comparació entre tots dos aboca necessáriam ent a la 
consideració de la superio rita t del segon sobre el prim er: el ve rtader 
honram ent está en la membranga, l'entenim ent i l'am or de Déu i de les 
v i r tu t s ;151 de retruc, el eos es veu arrossegat per aquest honram ent de 
l'ánim a, i rep ell també un  honram ent sensual, que sem pre s'ad iu  amb la 
segona intenció —la primera cal donar-la a l'honram ent intel.lectual—:

On, com agó sia enaixí, dones qui de ver en ver ama, Sényer, honor e honrament, cové 

que honre son remembrament e son enteniment e son voler en vós a remembrar, e a 

entendre, e a voler, e a loar e a servir; car per esta manera será son remembrament 

membrant vertuts, e son enteniment e son voler atretal hauran honrament 

vertuosament, e lo cors, pus que lo remembrament e l'enteniment e.l voler serán 

honrats, será digne de l'honrament sensual (292, 6).

150La qüestió incideix de pie en el problema de les fonts árabs al LC: és més encertat apuntar cap 

a fonts patrístiques. Hom considera, en aquesta línia, que Llull era retrógrad peí que fa a la 

filosofía del XIII. El LC mostra que no és així. En la primera fase, la del seu aprenentatge, ho 

aprofita tot, encara que és cert que després, a partir sobretot de l'etapa temária, el seu 

pensament assoleix ja un assentament en el qual la teologia d'arrel platónico-augustiniana 

primará sobre les qüestions físiques-aristotéliques, més negligides a patir de l'eliminació de 

l'analogia elemental com a base de l'Art (RUIZ-SIMON, 1986).

151Finalitat primordial de l'Art, com veurem més endavant, representada en la cambra [EAVY].
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La mateixa diferencia entre sensualitat i intel.lectualitat afecta altres temes, 
com ara la sanitat al capítol 293, "Com és tractat de l'am or que hom  ha a 
sanitat". Llull parla tant de sanitat com de malaltia sensual i inteLlectual, cosa 
que ja havia fet abans almenys en dos capítols del llibre tercer: al capítol 115, 
"Com hom se pren guarda de go que fan los metges", on distingia entre metges 
del eos i metges de 1'ánima, i al capítol 132, "Com hom és sensible de sanitat e 
de malautia".

Peí que fa al contingut, el capítol 293 no aporta gaires novetats respecte ais 
dos antecedents al llibre tercer; sí que trobem, pero, un  rigor extrem  en la 
presentació  deis conceptes amb qué l'au tor basteix el capítol, o rdenats 
m eticulosament —ordre que ja era present al llibre tercer, pero que cap a la fi 
del LC s’exacerba en constituir-se ja definitivam ent les diverses «arts» 
buscades des de l'inici de la magna obra—. Com que es tracta d 'un  capítol de 
contingut medie, per tal de cercar aquesta amor a la sanitat Llull em prará una 
serie de conceptes presentáis, com sempre, a la prim era tríada. Partin t de 
l’individu hum á, considerat en la seua unitat peí que fa a ránim a racional i 
en  la dualitat de la seua natura sensual i inteLlectual, passem  a les cinc 
poténcies, exhaustivament analitzades. El resultat és una estructura acabada, 
de perfecta repartició entre les tríades del capítol i els concepte que hi 
compareixen:

293,1-3. Introducció. Presentació deis conceptes.

293, 4-6. L'individu:
293, 4: unitat de l'ánima racional.
293, 5-6: dualitat sensual-intel.lectual.

293, 7-9. Les cinc poténcies. Presentació.

293,10-15. Poténcia vegetable:
293, 10-12: les quatre complexions o qualitats generáis.
293,13-15: les quatre poténcies de la vegetable.

293, 16-18. Poténcia sensitiva.

293, 19-21. Poténcia imaginativa.
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293, 22-27. Potencia racional:
293, 22-24: les tres virtuts de l'ánima.
293, 25-27: els cinc senys intel.lectuals.

293, 28-30. Potencia motiva.

A quest ordre form al m anifestat per la distribució deis conceptes en  el 
capítol no és sino una m anifestado exterior de l'ordre in tem  propugnat per 
Llull per al bon regiment moral de l'ésser humá. Trobem un capítol que tracta 
explícitament del tema, cosa que palesa la importancia que li atorga el nostre 
autor —especialment, insistim, en aquesta part final del LC—; ens referim  al 
capítol 298, "Com hom ha amor a ordonació".

L’ordenació pot ser sensual o intel.lectual —Llull continua am b la 
dicotom ia sensualitat-intel.lectualitat tot al llarg de la distinció, estenent-la a 
mes, com veurem , a la distinció següent—; peró trobem  un  tertium quid: 
igual que la m atéria i la forma unides constitueixen un  eos, l'ordenació  
sensual i la intel.lectual, unides, formen una «tercera figura d ’ordenació». És a 
dir: la im bricado entre les dues natures que conformen l'ésser hum á es palesa 
en el fet que, per tal d 'assolir una ordenació perfecta, han  de cam inar 
harm ónicam ent, sense que la sensualitat contradiga la intel.lectualitat.152

Llull ens dona al capítol 298 les claus d'aquesta ordenació composta: de 
m anera semblant al que hem trobat al capítol 293, on era qüestió de la sanitat 
sensual i intel.lectual, ací també la base de l'ordre psico-físic está en les cinc 
potencies, incloent-hi les tres v irtuts de l'ánim a racional, els cinc senys 
sensuals i els cinc senys intel.lectuals. En total, Llull parla de les «divuit arrels 
d'ordenació», básiques en el plantejament del LC. La dialéctica ordre-desordre, 
que apareix des de les primeres págines de l'obra, es resol en l'ús corréete i 
adequat d'aquestos elements que regeixen les funcions físiques i psíquiques de 
l'ésser hum á. És per aixó que l'autor hi tornará repetidam ent, i dedica un

152Continuem amb el joc numéric entre el dos i el tres; a la distinció següent, avanzada al capítol 

296, "Com és tractat de l'amor que hom ha a oració", també trobarem aquesta manifestado 

temária d’una divisió en principi dual: oració sensual, oració intel.lectual i oració composta 

d’ambdues.
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llibre sencer —el llibre tercer, que ocupa un lloc central en la d istribudó  deis 
continguts del LC— ais senys sensuals i intel.lectuals.153

1.4. El métode combinatori i el recurs a la composició.

A partir especialment del capítol 300, i fins a la fi de la distinció, la déria 
lu l.liana  p e r l'o rdre  p ren  una forma m olt característica, básica per a 
l'estructuració  de la seua Art: ens referim a la com binatoria. Els term es 
constitutius de les parelles d'oposats que recorren aquests capítols entren en 
com binado, tot donant peu a una casuística exhaustiva. Per exemple: al capítol 
301, "Com és tractat de l'amor que hom ha a pobrea e a riquetat", la recerca es 
fa en «vuit coses», les quals són el resultat de combinar tres parelles d'oposats: 
riquesa-pobresa , sensualita t-in te l.lectualita t i p rim era  in tenció-segona 
intenció. Cal dones considerar aquests vuit tipus d'amor:

1- Amor a riquea sensual amb la primera intenció.
2- Amor a riquea sensual amb la segona intenció.
3- Amor a pobrea sensual amb la primera intenció.
4- Amor a pobrea sensual amb la segona intenció.
5- Amor a riquea intel.lectual amb la primera intenció.
6- Amor a riquea intel.lectual amb la segona intenció.
7- Amor a pobrea intel.lectual amb la primera intenció.
8- Amor a pobrea intel.lectual amb la segona intenció.

U na tríada introductoria i una altra conclusiva em m arcaran les vuit 
tríades centráis del capítol, cadascuna d'elles dedicada a una de les 
combinacions aportades per les tres parelles d'oposats. La com binado d'uns 
elements fixos i determ ináis va configurant-se, cada cop amb més claredat, 
com l'eix al voltant del qual girará l'Art lul.liana; només que els term es que 
cal combinar són seleccionáis ad hoc en cada capítol, mentre que en el sistema

153A1 capdavall, aquesta ordenació de l'ésser humá s'insereix en una altra de superior: l'ordre 

cósmic de la creació, del qual n'és reflex —microcosmos— (PRING-MILL, 1961). La visió 

lul.liana de la realitat és medieval i ordenada, i la relació entre l'ordre superior de la 

transcendencia i el seu reflex en la immanéncia está assegurada mitjan^ant la doctrina de la 

significado de les criatures.
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definitiu Llull establirá una llista tancada en «figures», els conceptes de les 
quals serán combinats, de manera que amb un nombre fixe de  term es básics 
hom  puga trobar resposta a qualsevol pregunta. Aquest será el gran avang de 
l'A rt respecte al LC: reduir a un nom bre predeterm inat i un iversalm ent 
operatiu els conceptes amb els quals haurem de fer la recerca.

Al LC encara haurem  de canviar en cada capítol els termes de la recerca, 
adaptant-los a la temática particular en cada cas. Al capítol 303, "Com hom  
tracta de l'amor que home ha a vida e a mort", les combinacions s'estableixen 
en tre  els dos conceptes básics del capítol expressats al títol i la parella 
sensualitat-intel.lectualitat, ja coneguda i central en aquesta distinció. El 
resultat és una recerca dividida en quatre parts:

1- Amor a la vida en la natura sensual i inteLlectual.
2- Amor a la mort en la natura sensual i intel.lectual.
3- Amor a la vida en la natura sensual i a la mort en la intel.lectual.
4- Amor a la mort sensual i a la vida intel.lectual.

Aquesta divisió quadripartita, resultat de la combinado de m ort-vida amb 
sensualitat-intel.lectualitat, pretén de reflectir ordenadament quatre tipus 
humans: els que no són ni massa virtuosos ni massa pecadors, és a dir, aquells 
que es troben en la «via mitjana» (primera combinació); els su íddes i els que 
m aten els infidels per tal que vagen a l’infern (segona combinació);154 els 
pecadors que estimen els delits corporals (tercera combinació) i els sants i 
erem ites (quarta combinació). Llull dóna un  tin t de cienticism e a la 
presentació deis tipus hum ans en emprar-hi la combinatoria d 'uns term es que 
tenen un  carácter rigorós.

A ltres capítols juguen amb un nom bre major de conceptes a l'hora 
d'establir les combinacions adients per a tractar el tema exposat al títol. Al 
capítol 304, "Com és tractat de l’amor qui és enfre.l príncep e son poblé", la 
parella «prim era intenció-segona intenció» condiciona les com binacions 
establertes entre tres subjectes i objectes de l'amor: Déu, el príncep i el poblé. A 
més, la parella esmentada —també básica en la doctrina present al LC i a tota la 
producció posterior del beat— proporciona també en aquest cas un carácter

154Hi veiem una altra crítica lul.liana a les creuades, en la mateixa tónica que les aparegudes 

al capítol 112, dedicat ais cavallers. Eimeric atacará aquesta toleráncia envers els infidels.
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rigorós i teológic a les divisions presentades per l'autor. En total, tindrem  vuit 
combinacions possibles, que exhaureixen la casuística que Llull vol posar a 
consideració del lector:

1- El príncep ama Déu per la primera intenció i el poblé per la segona.
2- El príncep ama el poblé per la primera intenció i Déu per la segona.
3- El príncep ama el poblé per la primera intenció i ell mateix per la segona.
4- El príncep ama ell mateix per la primera intenció i el poblé per la segona.
5- El poblé ama Déu per la primera intenció i el príncep per la segona.
6- El poblé ama el príncep per la primera intenció i Déu per la segona.
7- El poblé ama el príncep per la primera intenció i ell mateix per la segona.
8- El poblé ama ell mateix per la primera intenció i el príncep per la segona.

En total són «setze figures d'am or», ja que els vu it «graons» que 
representen els diversos subjectes i objectes de l'amor están dividits, cadascun 
d'ells, en dos «escalons» segons primera intenció-segona intenció:

Oh Déus misericordiós en totes grades, poderos en totes glories! Qui vol ni ama 

encercar l’amor qui és entre.l príncep e.l poblé seu, cové que l'encerc ab les tres vertuts 

de l'ánima e ab les dues entendons, lo qual encercament cové ésser fet sensualment e 

entel.lectualment en vuit graons, e cada graó se departeix en dos escalons. On, 

remembrant e entenent e volent les dues entencions en los vuit graons e.ls setze 

escalons, és significada e demostrada e apercebuda, Sényer, l’amor qui és enfre.l 

príncep e son poblé (304,1).

En aquest cas, les combinacions resulten d'aplicar, com a xarxa fixa, una 
parella d'oposats a un nombre variable d'elements —ací, l'amor del príncep i 
del poblé entre ells, a si mateixos i a Déu—. Igual s'esdevindrá al capítol 305, 
"Com és tractat de l’amor qui és enfre pare e mare e fill, e m arit e m uller, e 
parent e veí, e d 'un  estrany hom ab altre". Aquesta recerca será dividida en 
nou parts o combinacions:

1- Amor que.l pare ha al fill.
2- Amor que.l fill ha al pare.
3- Amor que.l marit ha a sa muller.
4- Amor que la muller ha a son marit.
5- Amor que l'home ha a son parent.
6- Amor que.l parent ha a hom.
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7- Amor que hom ha a son veí.
8-  Amor enfre.l senyor e son esclau.
9- Amor enfre un  hom  estrany e autre.

Pero sobre cadascuna de les combinacions hom aplicará encara la parella 
sensualitat-intel.lectualitat, de m anera que els nou tipus d 'am or resultants 
esdevindran al capdavall divuit: l'amor que el pare li professa al fill po t ser 
sensual o intel-lectual, i el mateix s'esdevé amb la resta d'am ors consideráis. 
L /estructura del capítol, tan t en aquest cas com en el del 304, condiciona 
estretam ent el nom bre de combinacions presentades per l'autor. Si abans 
n 'apareix ien  vuit (tot i que, de fet, n 'eren setze) era per em m otllar-se al 
nom bre de tríades disponibles: una tríada per combinació, emmarcades en una 
in troducto ria  i una altra conclusiva. En el cas del capítol 305, les nou 
combinacions perm eten ser desenvolupades també a raó de combinació per 
tríada (amb només una tríada introductoria aquest cop), de m anera que la 
distinció establerta per l'oposició amor sensual-am or intel.lectual es veu 
d ilu ida  en cada tríada per m antenir l'estructura fixa i o rdenada de deu 
versicles independents per capítol, unitaris peí que fa al seu contingut.

Un aspecte relacionat amb l'ús de les combinacions és el recurs a la 
composició. El capítol final de la distinció és ben ciar en aquest sentit. Com 
correspon  a un capítol conclusiu, la seua tem ática gira en to rn  a la 
«termenació» de l'objecte considerat a la distinció: "En qual m anera amor és 
term enada en temps e temps en ella" (capítol 314).

Si ens fixem en la tríada inicial, introductoria de la resta del capítol, 
veurem  que la base d'on parteix l'autor per a bastir aquesta art és la mateixa 
base que ha guiat les arts anteriors tot al llarg de la distinció: «qui vol encercar 
los térm ens d'amor cové de necessitat que encere la termenació d 'am or ab les 
tres vertuts de l'ánima en les coses sensuals e entel.lectuals...» (314, 1); és a dir, 
les tres virtuts de l'ánima racional i la diferenciació entre natura sensual i 
intel.lectual és sempre el pun t de partenga i l'eina fonam ental de les arts 
amatóries presentades a la distinció que ara considerem. Pero Llull encara hi 
afig alguna cosa més: «... e en potencia e en actu, e en lo tem ps passat e en lo 
tem ps present e.l temps esdevenidor» (ibid.).

La parella poténcia-acte, segons havíem vist ja al llibre quart, es conforma 
com un  deis elements que donen més «cientificitat» al discurs lul.liá al LC,
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sobretot en la darrera part de 1'obra, i manifesta un cop més l’am pli ús de la 
física aristotélica fet peí nostre autor. En aquest cas, en tractar-se de la qüestió 
del temps, és obvi que el temps present és en acte, mentre que el fu tur ho és en 
potencia. Ara bé; peí que fa al temps passat, no es troba n i en  acte n i en 
poténcia, cosa que el converteix en un temps compost deis altres dos:

Qn, com lo temps present sia en actu e lo temps esdevenidor sia en potencia e com lo 

temps passat ni sia, Sényer, en actu ni en poténcia, dones cové que-1 temps passat 

encerquem en la coposidó del temps present e de l'esdevenidor e en la composidó de 

l'actualitat e de la poténda; car pus que en ésser és lo temps passat, cové que sia en 

la composidó de les quatre coses damunt dites, pus que.l temps passats no está 

simplement en si ni en neguna de les quatre coses (314,2).

D'aquesta manera, Llull formará tres figures d'amor per tal d 'estudiar la 
seua term enació, els seus lím its tem porals. Una p rim era figura  está 
constituida per l'amor actual present (314, 4-6), la segona figura per l'am or 
potencial esdevenidor (314, 7-9), i la tercera figura per l'am or passat, la 
consideració de la qual ocupa la major part del capítol fins a la penúltim a 
tríada (314, 10-27). Dones bé: «enaixí com a l'hom coléric atribueix hom  totes 
les quatre humors (...), enaixí atribueix hom al temps passat tota la composició 
qui forma la terga figura» (314, 12). Paga la pena, pero, de transcriure to t el 
versicle, magnífica mostra del joc lul.liá amb analogies naturals aplicades al 
terreny moral i teológic:

On, beneit siats vos, sényer Déus, car enaixí com longuea no poria ésser afigurada en 

cors menys d'ample e de pregón, enaixí en lo dissabte no poria ésser afigurada l'amor 

que En Pere hac lo divendres, menys d'actu e de poténcia e de present e de futur. On, 

enaixí com en l’home coléric se forma cólera en figura per gran abundánda de calor e 

de secor, enaixí en la dita composició de les cinc coses damunt dites se forma temps 

pretérit per abséncia d'actualitat e de poténcia e de temps present e de temps 

esdevenidor. On, enaixí com a l'hom coléric atribueix hom totes les quatre humors 

per abundánda de cólera, jassia que en ell haja humors contráries a la cólera, enaixí 

atribueix hom al temps passat tota la composició qui forma la terqa figura en esta 

primera termenació d'amor (314,12).

L'amor passat está compost de poténcia, d'acte, i de temps present, futur i 
passat. Llull es mostra interessat en emprar la composició com a eina per a la 
seua investigació; de fet, la combinatoria és una forma de composició de
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diversos conceptes. Ací, el paral.lelisme elemental és evident, de  m anera que 
assistim ais inicis de l'ús especial de l'analogia, ús que justificara el paper de la 
figura elemental en les arts quatemáries. Igual que els quatre elements entren 
en composició per formar un  eos elementat, i igual que les quatre qualitats 
deis elem ents entren en composició per formar les diverses com plexions, 
tam bé els conceptes teológics poden combinar-se per formar figures amb les 
quals cercar la veritat sobre les qüestions plantejades. Com veurem  m és 
endavant, tot el LC n'és pie, d 'aquest recurs a la realitat natural, de vegades 
estrictament paral.lela a la relitat metafísica —cosa que, per altra banda, ajuda 
a conferir aqueixa «cientificitat» al discurs lul.liá, i el fa assequíble a qualsevol 
persona culta de la seua época, més enllá de la diferencia ideológica im posada 
per la diversitat en la religió.155

Aquesta natura composta de la tercera figura la fa més complexa que les 
dues figures simples anteriors. Sis tríades li són dedicades, i cadascuna d'elles 
desenvolupa una «termenació» de la tercera figura, de m anera que Llull 
basteix de nou tota una casuística per tal d'establir els límits de l'amor:

I a termenació: En Pere el dissabte no remembra ni entén ni ama l'am or que 
tenia a Déu en divendres (314,10-12).

2a termenació: En Pere ama Déu el dissabte per tant com l'amá el divendres, 
encara que el dissabte es dedique també a altres qüestions que li són necessáries 
(314,13-15).

3a termenació: En Pere amará Déu el dium enge amb l'am or que tenia el 
divendres i que té ara en dissabte (314,16-18).

4a termenació: En Pere, en dim arts, desam a el que amava en divendres, 
dissabte i diumenge, ja que el dilluns peca (314,19-21).

5a termenació: En Pere en dimecres ama el que amava el divendres; és a dir, es 
penet deis pecats del dilluns (314, 22-24).

155És a dir, com afirma Pring-Mill, Llull busca d’assentar el seu discurs sobre la base del 

«substrat col.lectiu deis llocs comuns» a les tres creences monoteistes (PRING-MILL, 1961: 48-52).

3 4 7



6a termenació: referida al temps. Així com en les altres cinc term enadons 
l'am or és term enada en temps, en aquesta es dona el cas invers, i és el tem ps 
term enat en amor. Es refereix dones a l'amor en l'altre món, on  no hi cap ni 
poténcia ni actualitat, i l'amor o la desamor és major que el tem ps —és a dir, 
está fora del temps— (314, 25-27).

D urant l'exposició de les sis termenacions, el joc amb els conceptes de 
poténcia i d'actualitat és básic. Finalment, la darrera tríada actúa a m anera de 
conclusíó de tot el capítol: cal passar de la primera figura d'am or a  la tercera, és 
a dir, perllongar l'amor a Déu durant tots els dies de la setmana. A la següent 
distinció, la darrera ja del LC, trobarem que el recurs a la com posidó dom ina 
la construcció de les eines argum entatives, amb dos m odels analógics: la 
composició elemental quaternária (model seguit en aquest capítol 314), i la 
composició m aterial ternaria (la que segueix l'esquema «matéria + form a + 
compost d'ambdues»).
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2. DISTINCIÓ XL: "D’ORACIÓ".

2.1. Estructura de la distinció.

Arribem a la darrera i més llarga distinció de l'obra. És coneguda, sobretot, 
peí fet que inicia el métode algebraic que consisteix en substituir per lletres els 
elements de l’argumentació. En un  prim er moment, la lectura de m olts deis 
seus capítols sem bla extrem adam ent feixuga; no ho és tant, peró, si hem  
assimilat les idees contingudes en les anteriors distincions del LC.

L'ús de lletres simbóliques és dones l'aspecte que més ha cridat l'atenció en 
els capítols que formen la distinció XL, ja que anticipa u n  deis trets m és 
característics de l’Art. Peró, d'acord amb el que hem vist al llarg de l'estudi de 
les parts precedents, l'Art s'anuncia des deis inicis del LC. I és que no hem  
d'oblidar que, tot i el seu carácter d'immediatesa visual, les figures i les lletres 
són només elements auxiliara en l'Art, l'esséncia de la qual ve constituida per 
determinades combinacions de conceptes, d'acord amb unes regles prefixades.

No podem  dones reduir a la distinció XL l'estudi deis orígens de l'A rt 
lul.liana al LC. Ens trobem en el cim de l'obra; és a dir, en la punta de l'iceberg. 
La consideració de tot el que ha precedit a aquests capítols és im prescindible 
per ubicar-los en el seu lloc corresponent en la gestació del métode lul.liá.

C inquanta-dos capítols abasta la distinció, des del 315 al 366. El nueli 
temátic conductor será l'oració o contemplació. No són, peró, uns capítols 
própiam ent místics, com els que integraven l'anterior distinció, dedicada a 
l'am or; en aquest cas, Llull torna sobre consideracions m etodológiques 
aplicades a diverses realitats: des de l'esséncia divina amb les seues «qualitats» 
(abans anom enades «virtuts» i després «dignitats») fins a qüestions de 
retórica, passant per les vies de la salvació o la condemnació.

Els aspectes tractats tenen una ordenació determinada. Hom pot establir 
dones un  esquema amb les diverses articulacions de la distinció; seguirem  el 
que va proposar Dominique Urvoy, i que té en compte les altemances en l'ús 
de les lletres simbóliques. Deixant de banda el capítol introductori, dedicat a la 
forma d'oració, i els dos capítols conclusius, tenim (URVOY, 1980: 327):

3 4 9



1) Les virtuts essencials de Déu. Caps. 316-327.

2) a) Les virtuts divines ad extra (ús de lletres). Caps. 328-338.
b) Recerca del coneixement de les virtuts divines, 
de 1'origen del bé i del mal, d'alló lícit i d'alló
prohibit (ús de lletres). Caps. 339-341.
c) Desig i assoliment de Déu, contrició, conversió
i perdó (ús de lletres). Caps. 342-347.

3) a) Submissió de l'home a Déu. Caps. 348-351.
b) Els métodes d'interpretació. Caps. 352-357.

4) a) «Art» de l'elevació de les facultats de l'ánima. Cap. 358.
b) «Art» de la rectitud en l'expressió (ús de lletres) Cap. 359. 
i necessitat de la «contemplació ordenada» Cap. 360.

5) a) Coneixement de la puresa d'intenció (ús
de lletres) Cap. 361.
b) «Art» de coneixement de la veritat en la
disputa. Caps. 362-363.

6) «Art» de la manifestació de la veritat
(perfeccionament del métode combinatori). Cap. 364.

Podem  fer algunes remarques sobre aquesta proposta. La prim era p art 
s'iniciaria amb tres capítols (316-318) dedicats més aviat a l’esséncia divina, 
abans d 'entrar en les seues virtuts. Respectivament, l'autor toca els coneguts 
temes de la unitat, la trinitat i l'esséncia de Déu, resultat de les dues anteriors. 
És una progressió a la qual ja ens té acostumats des deis llibres anteriors: la 
unitat i la trinitat divines encapgalen la subsegüent consideració deis atributs 
de Déu.

A més a més, les virtuts essencials contemplades, des del capítol 319 al 327, 
són les nou que formen les tres tríades ben conegudes al llarg de tota l'obra, i 
que formen el primer nucli del que després será el llistat present a la figura A
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de VArt abreujada d'atrobar veritat: in fin itat-v ida-etern itat; poder-sav iéa- 
amor; simplicitat-glória-acabament. Els nou capítols conságrate a elles tenen 
dones, si més no, una certa unitat de contingut.

Igualm ent, trobem després, des del capítol 328 al 336, altres nou  que, 
paral.lelam ent a les anteriors, consideren les virtuts divines ad extra: bonea, 
dretura, misericordia, veritat, senyoria, hum ilitat, paciencia, secret i v irtu t, 
acompanyades totes elles sempre per l'adjectiu «gloriós/a». Els capítols 337 i 
338 están dedicats a la natura hum ana de Jesucrist, un ida a la seua natura  
divina; és a dir, tom en sobre la qüestió de l'encamació de Déu. De m anera que 
si les nou virtuts ad intra van precedides de tres capítols expositius de la 
trinitat (essencial per a la consideració de la natura interna de Déu), les nou 
virtuts ad extra finalitzen amb l'encamació, l'altre dogma en litigi amb jueus i 
m usulmans, i que representa la máxima possibilitat de m anifestado exterior, 
cap a les criatures, de les virtuts divines. Trinitat i encam ado  em m arquen 
dones la part dedicada a les virtuts divines.156

El capítol 339, dedicat al coneixement de les virtuts divines, seria així una 
m ena de resum  deis anteriors, a l'hora que introdueix un  nou bloc de 
contingut netament epistemológic, on el que interressa és conéixer l'origen 
del bé i del mal i del que és o no lícit. Les consideracions moráis, un  cop més, 
són dutes al terreny de l'epistemologia.

Fer el bé o el mal, seguir els manaments o desobeir-los, pot conduir-nos a 
la salvació o a la condemnació; s'articula així el pas al següent bloc, on es 
ploren els pecats i es demana perdó a Déu a través de la contrició; aquesta via 
de salvació té una vessant apologética especialment remarcable ais capítols 345 
i 346, on Llull pretén demostrar que el camí transcorre només pels dictats de la 
fe cristiana, a la qual s'han de rendir tots els infidels.

El tercer gran apartat distingit per Urvoy implica un paréntesi en l'ús de 
lletres per simbolitzar els conceptes. La submissió de l'home a Déu incideix en 
la relació establerta entre l'ésser humá i el seu creador per tal d 'arribar a la 
salvació; el terme final del camí, la contemplació extática de Déu en el paradís 
o els suplicis infernáis, apareix representat «per intel.lectual figura» i per

156A més, els capítols dedicats a les virtuts ad extra están centrats en el dogma de l'encamació: 

Jesucrist com a manifestado summa de les virtuts de Déu envers les criatures.
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«moral intel.ligéncia»; Llull repassa els m étodes d 'interpretació de l'exégesi 
tradicional i ens ofereix, en els capítols 352 a 357, una imatgeria rica, complexa 
i gairebé «surrealista», amb tints apocalíptics.

La resta de capítols fins al final poden ser consideráis com Texplanaáó de 
diverses «arts» per aconseguir objectius diferents; totes culm inen al capítol 
364, compendi final de tota la distinció i, encara diríem més, de to t el LC, ja 
que en ell el métode combinatori pren un paper decisiu en el bastim ent d 'una 
«art de m anifestado de la veritat i de la falsetat», ciar p relud i de l'«art 
d ’a trobar veritat»  fru it de la «il.lum inació» de R anda, que segu irá  
im m ediatam ent a la m agna obra. Al capdavall, totes les consideracions 
epistemológiques presents al LC anaven orientades cap a aquesta finalitat, amb 
diversos temptejos que ara, al final de l'obra, prenen ja una form a més 
definida i propera a l'Art.

2.2. Capítols introductoris.

La distinció s'inicia amb el capítol 315, "De la forma d'oradó", interessant 
per les claus que ofereix per tal d'acostar-se ais capítols posteriors. Vertadera 
introducció a tota la distinció, actúa també, com és habitual, a tall de baula 
d'unió amb la precedent, manifestant així la compacta unitat del LC al llarg de 
l'extens periple deis seus capítols.

Igual que el món és una forma amb tres figures (sensual, intel.lectual i 
composta d'ambdues), també l’oració té una forma amb tres figures: oració 
sensual, oració intel.lectual i oració composta. Les oposicions duals presents 
ais dos prim ers volums del LC esdevenen ara, en el tercer i darrer volum, 
analogies trinitáries, mercés a la considerado del tertium quid aportat per la 
«conjunció», que uneix els dos conceptes oposats.157

157En no poca mesura podem entreveure en aqüestes estructuracions temáries de la realitat física 

i espiritual un llunyá germen de la teoria deis correlatius, partint del temari universal 

«matéria-forma-privació»; en paraules de Jordi Gaya, Llull, al LC, «se inclina más por una 

estructuración ternaria que por una consideración hilemórfica dual» (GAYÁ, 1979:19). És cert peí 

que fa a la consideració hilemórfica de la realitat present al LC; peró, segons hem pogut veure,
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Aqüestes tres formes d'oració serán l'eix axial de la distinció, de  la mateixa 
m anera que l’anterior, dedicada a l'amor, partia de la base de les operacions 
d 'un  altre tem ari, aquest cop constitutiu de la psicologia hum ana: m em oria, 
entenim ent i voluntat.

On, beneit siats vós, sényer Déus, car enaixí com en la distinció d'amor havem haüt 

ordonament e endre^ament per la memória e per renteniment e per lo voler, enaixí en 

esta distinció d'oració proposam a donar ordonament e endre^ament ab les tres 

figures d'oració damunt dites (315,3).

Hom  no pot trobar una més clara m anifestado de la consdénda d 'unitat i 
d 'ordre de l'obra per part de l'autor, una obra que va fent-se progressivam ent 
segons un  pía preestablert i ben m editat. Les dues grans distincions que 
form en aquest llibre resten així unides l'una a l'altra; i, encara m és, si 
considerem que el segon element del tem ari básic d'aquesta distindó, l'oració 
intel.lectual, inclou tot el tem ari primer, ja que és amb les tres potencies de 
l'ánim a racional com hom prega inteLlectualment.

M entre l'oració sensual és aquella feta amb la paraula, i la intel.lectual 
aquella en qué actúen conjuntament les tres potencies de 1'ánima, la composta 
suposa a més una actuado moral, «fer bones obres»:

On, com agó, Sényer, sia enaixí, dones segons agó són figurades a lTiumá enteniment 

tres figures d'oració. La primera és oració sensual, així com home qui nomena e parla 

adorant vostres vertuts e vostres honraments demanant a vós gracia e perdó e 

benedicció; la segona és oració entel.lectual, així com hóme qui en sa oració vos 

remembra e.us entén e.us ama e.us contempla membrant e entenent e volent vostres 

honraments e vostres vertuts; la ter â és així com l'home qui fa bones obres e fa bé e 

usa de dretura e de misericordia e de veritat e de les altres vertuts (315, 2).^^

les estructures duals opositives, quan és qüestió d'altres temes no estrictament «naturals», 

determinen poderosament l’estructura i el contingut del discurs lul.liá.

158Aquestes consideracions serán ampliades a 1 'Art de contemplado inclosa al Blaquerna. Veg. 

GUIBERT (1925), autor que troba un paral.lelisme entre la tercera forma d'oració i el seté camí 

de Rudolf de Biberach al seu De septem itineribus aeternitatis: la «eternorum meritoria 

operatio» (ibid.: 373, n. 1).
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H eus ací ¡'estructura deis continguts d'aquest capítol introductori:

1- 315,1-3. Presentado deis continguts. Les tres figures d'oradó.

315,4-6. Primera figura.
315, 7-9. Segona figura.
315,10-12. Tercera figura.

2- 315,13-15. Veritat i falsedat en les tres figures.

315,16-18. La primera figura falsa.
315,19-21. La segona figura falsa.
315,22-24. La tercera figura falsa.

3- 315, 25-27. Com formar vera figura d'oració amb tres figures d'amor:
amar a Déu, a un  mateix i al proísme.

315, 28-30. Com plenar més la tercera figura d'oració: plenant les dues
figures anteriors.

La importancia d'aquest capítol introductori és expressament manifestada 
peí propi autor al darrer versicle: tota la distinció rem etrá a aqüestes tres 
figures d'oració.

Gloriós Senyor, com a motle e com a próleg d'oració, lo vostre servidor ab ajuda e ab 

gracia vostra ha afigurat e format aquest capítol d’oració per tal que tots los 

capítols esdevenidors se formen e s'afiguren segons la forma e la figura d'aquest 

capítol. On, qui vol conéixer en los capítols esdevenidors si sa oració és acabada ni 

vertaderament formada, cové que l’endreq e la compar ab aqüestes tres figures 

d'oració damunt dites, car sens elles hom no pot ésser ordonat ni endreqat en aorar ni 

en reclamar ni en contemplar son gloriós Déu (315,30).

2.3. Les virtuts de Déu.
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2.3.1. Introducció: unitat i trinitat.

Ens endinsem  ja en el que és el eos de la distinció. Trobem prim eram ent 
tres capítols dedicats a l'esséncia divina, incidint tant en la seua unitat com en 
la trinitat de persones. Primerament, la pregaría s'adrega a la unitat divina al 
capítol 316, "Com hom  adora e contempla la gloriosa unitat de nostre senyor 
Déus". Tomem  a l'exposició d'arguments per a demostrar la unitat de Déu, tot 
introduint, pero, la dimensió mística en qué es basa aquesta distinció, al costat 
de la puram ent racional, dimensió mística que és aportada per Forado.

Les tres figures d'oració són, efectivament, l'eix al vo ltan t del qual 
s'organitzen els arguments. Vejam la distribució que prenen:

316,1-3. Introducció: cal adorar la unitat de Déu amb les tres figures d ’oració.

1- 316, 4-9. Primera figura: sensual.

316,4-6. Pregar amb la paraula.
316, 7-9. Impediments per a l'oració sensual.

2- 316, 10-27. Segona figura: intel.lectual.

316, 10-12. Contemplar la unitat de Déu amb mem.-ent.-vol.
316,13-27. Contemplar la unitat de Déu per raons necessáries.

316, 13-15. Argument físic-natural.
316, 16-18. Argument «aritmétic».
316, 19-21. Argument teológic.
316, 22-27. Arguments apologétics.

3- 316, 28-30. Tercera figura: composta. «Que hom en hábit sia tota hora
sens nuil cessament adorant e contemplant la vostra unitat gloriosa».

D 'acord amb el que podíem comprovar ja al capítol anterior, la tercera 
figura d'oració és manifestament superior a les altres dues, ja que les engloba 
en una sola. La pregária sensual segueix en Llull un esquema preestablert que

3 5 5



es repetirá en els capítols posteriors, i que implica, a m és de la p ro n u n d a tió  
d 'u n a  oració adient en cada cas al contingut del capítol, u n s gestos que 
m anifesten la devoció del nostre autor: agenollar-se, besar la térra  i al^ar els 
ulls i les m ans al cel.

Pater noster qui es in celis, del qual reben grácia e benedicció totes creatures; lo 

vostre servidor, Sényer, forma e afígura l'oració sensual, agenollant-se e besant la 

térra e levant ses mans e sos ulls al cel, nomenant e dient vostra sancta unitat 

gloriosa, cónfessant e atorgant que no és en ésser mas un Déu tan solament ni no és 

digna cosa que sia d'un Déu en fora, car tants déus no serien que poguessén bastar a 

haver tanta de noblea ne de bonea com basta un Déu tan solament Qn, per aqó lo 

vostre servidor diu sensualment que beneita sia la vostra sancta gloriosa unitat e 

beneits són tots aquells qui en un Déu creen tan solament e en un Déu tan solament se 

confien, e maleits són aquells qui la vostra unitat neguen ni descreen ne qui més d'un 

Déu creen (316,4).

El firmament amb els éstels, el sol i la lluna, i la propia constitució de 
l'univers m aterial, tot indica a Llull la unitat de Déu. Peró hom  no po t 
contínuam ent adorar sensualment Déu: el beat sap que hi ha afers m undans 
que reclamen la nostra atenció i ens desvien de la contem plado feta en els 
term es que ha indicat. La solució passará per «guardar» la prim era figura 
d'oració en la tercera («car enaixí com lo pastor qui estoja son pa en son dobler 
per go car no.l pot menjar en lo temps que corre a defendre son bestiar, enaixí 
qui savi és deu estojar la prim era figura d'oració en la tercera com de 
necessitat s'ha a jaquir de l'oració», 316, 9); és a dir, unir-la amb l'oració 
intel.lectual, de m anera que hom puga adorar la divinitat en qualsevol 
circumstáncia de la vida quotidiana.

Redundant en els obstacles que impedeixen l'oració sensual continuada, el 
versicle seté és especialment interessant perqué sembla informar-nos sobre la 
situado  personal i familiar de l'autor en el m oment de redactar el LC. En 
efecte, les cárregues familiars i socials, a les quals encara es veu sotmés a la 
seua illa nadiua, li entrebanquen la plena dedicació a la contem plado de Déu. 
La vida erm itana no acaba amb altres obstacles indefugibles, com ara la 
necessitat de cercar m enjar i recer, peró sí neutralitza els im pedim ents 
em anats de la v ida en societat. Per aixó l'im puls luí.lia cap a la vida 
contemplativa:
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Oh vós, sényer Déus, qui tot sol sóts digne de tota vertut e de tot honrament! Com en 

lo vostre servidor caia fam e set e cald e fred, e com de necessitat haja a dormir e 

haja a parlar e a tractar de totes les coses necessáries a les coses damunt dites, e com 

sia ocupat en les necessitats de sa muller e de sos infants e de sos amks, dones per a$ó 

la mia sensualitat no basta a adorar contínuament sens nuil cessament la vostra 

unitat gloriosa, enans cové que.s leix de loar e de nomenar la vostra unitat e que 

nomén altres coses (316,7).

La contemplació de la unitat divina amb la figura intel.lectual d'oració té 
dues dim ensions: la m ística (amb l'ús de les tres poténcies de  l'ánim a 
racional) i la racional (amb l'ús de raons necessáries). En la prim era, la 
m em ória, l'entenim ent i la voluntat s'adrecen cap a la u n ita t de Déu, 
potenciant així els actes deis cinc senys espirituals; en la segona, Llull desgrana 
diversos argum ents demostratius d'aqueixa unitat —sense abandonar en cap 
m om ent el paper central de les tres poténcies de l'ánima—.

En prim er lloc, ascendim de nou de les sensualitats a les intel.lectualitats a 
través deis significáis que les primeres donen de les segones. En concret, els 
significáis de singularitat aportats peí sol i per la lluna (només hi ha un  astre 
de dia i un  altre de nit) impliquen que, a nivel intel.lectual, també Déu ha de 
ser singular (peí principi de la superlativitat divina): «car si lo m ón e lo sol e 
la luna, qui són coses creades, han tanta de dignitat que no hagen altres 
semblants a ells, dones, ¡quant més és significat que vós hajats dignitat d'ésser 
un  Déu tan solament e que no sia altre déu sinó vós!» (316,13).

A aquest argum ent «natural» segueix un altre d'«aritmétic»: tots els 
nom bres posteriors. a l'u no són sinó diverses series que contenen la unitat al 
comengament, a la meitat i al final. Naturalment, a significació de la unitat de 
Déu. Les virtuts divines i el seu reflex en les criatures són l'eix de l'argum ent 
teológic, m entre que l'argum ent apologétic s'adre^a prim eram ent contra els 
m aniqueus, que reconeixen dos déus en lloc d'un, i contra els sarrains, ja que 
aquestos, en negar la passió de Jesucrist, es col.loquen al mateix nivell que els 
primers: «car enaixí com los sarrains neguen vostra sancta passió per entenció 
d 'honrar vostra hum anitat, enaixí los heretges dien que és un déu mal qui ha 
creades les coses corporals, e a^ó dien per tal que a vós no sien atribuides les 
creatures corrompables» (316, 25).
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El capítol 317, "En qual manera hom adora e contempla la gloriosa trinitat 
d e  nostre senyor Déus", guarda u n  estríete paral.lelism e am b l'an terior. 
Després de la tríada introductoria, ve una altra dedicada a la prim era figura 
d'oració; les restants tríades fins a la penúltima giraran al voltant de la segona 
figura, mentre que la darrera tríada considera la tercera.

Igual que s'esdevenia al capítol anterior, tam bé ací la segona figura 
d'oració, l'oració intel.lectual, té més espai dedicat que la resta. I si abans hom  
desenvolupava argum ents provatoris de la unitat de Déu, en aquest cas ho 
serán de la seua trinitat. Arguments que també poden anar per fe  o per raó; en 
el prim er cas, la voluntat estima el que l'enteniment no entén a propósit de la 
trinitat; en el segon, l'enteniment entén per raons necessáries:

On, enaixí com la volentat ama per fe 5 0  que l'enteniment no entén e lo 

remembrament remembra go que.l voler vol e aquesta oració se forma per fe e en 

figura de fe, enaixí, Sényer, com l'enteniment entén vostra trinitat per raons 

necessáries e lo remembrament aquelles raons remembra e la volentat les ama, 

adones l'oradó se forma per figura de raó per demostracions necessáries (317, 9).

Després d 'aquest versicle, les tríades següents es dediquen a desgranar 
aqueixes raons necessáries. En concret, trobarem  tres tríades que ofereixen 
arguments analogics basats en la imatge trinitaria del m ón (317, 10-18). El 
m ón, d iv id it en sensualitat, intel.lectualitat i animalitat, és un  reflex de la 
trinitat del seu creador. Peró «los uns significáis signifiquen raons necessáries 
per semblances e los altres per contrarietats» (317, 12). La «contrarietat» ve 
donada peí fet que aqüestes tres parts en qué es divideix el m ón están 
form ades, cadascuna d'elles, per tres «individus» (m ateria, form a i la 
conjunció d 'am bdues), ja que és un  ens «fenit e term enat». Si la seua 
estructura ternaria, per analogía ascendent, és una semblanza de la trin itat 
divina, la subdivisió indica que, per contrarietat, si en el m ón la trin itat és 
plural, en Déu implica una unitat indissoluble.

Després deis argum ents ad extra trobem l'esperable recurs complem entari 
a una argum entació ad intra, que partesca de la constitució in terna de 
l'esséncia divina. A la tríada 317,19-21, en efecte, Llull recorre un cop més a les 
virtuts divines. La manera en qué aqüestes demostren per raons necessáries la 
trinitat ja ens és coneguda des del llibre tercer del LC. Tres tríades de virtuts, 
nou en total, en donen compte: infinitat - vida - eternitat, poder - saviesa -
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am or, simplicitat - gloria - acabament. Al capítol següent tom aran  a fer acte 
d'aparició (318, 10), i serán ja les protagonistes deis nou capítols consecutius, 
des del 319 fins al 327.

El darrer capítol introductori de la primera part d 'aquesta distinció, abans 
d 'en trar en la contemplació directa de les virtuts divines, és el 318, "En qual 
m anera hom  adora e contempla la gloriosa esséncia de nostre senyor Déus". 
Segons ens indica la prim era tríada, cal fer-ho amb les tres figures d'oració; 
l'autor afig, peró, que l'esséncia divina pot ser adorada de quatre maneres:

a) «En go que ella és».

b) «En go que ella no és».

c) «En go que hom ha coneixenga d'ella».

d) «En go que hom no ha coneixenga d'ella».

Les tres virtuts de l'ánima passen per cadascuna de les quatre m aneres, i 
en cada cas L lull aprofita  to t el que po t ex treure s e n s u a l m e n t  i 
intel.lectualment per a l'oració. Tobarem de nou el recurs a les virtuts divines 
en la tercera m anera, ja que fan referencia a alió que podem  conéixer de 
l'esséncia divina. Peró la major part del capítol insisteix en la incognoscibilitat 
del que és l'esséncia divina per ella mateixa; la memoria i l’entenim ent no 
arriben a copsar-la, peró la voluntat actúa i arrossega les altres poténcies cap a 
la seua contemplació, malgrat que no puguen conéixer qué és en si mateixa.

Al contrari del que venia afirm ant fins aquest m om ent, Llull sem bla 
col.locar ara la paraula per davant l'enteniment, ja que aquella pot expressar 
en l'oració el que el segon no pot entendre:

Gloriós Senyor, enaixí com lo vostre voler basta a més adorar e contemplar vostra 

esséncia gloriosa que la memoria ni l'enteniment, segons que damunt és contengut, 

enaixí la paraula basta segons esta manera a més contemplar e a adorar l'ésser de 

vostra esséncia, que no fa l'ánima membrant ni entenent; car la paraula diu, Sényer, 

que qual que cosa sia la vostra esséncia en si mateixa, ella ho adora e ho contempla 

en tot qo que ella és e tot ô qui és ella, e lo remembrament no pot tant membrar ni
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l'enteniment no pót tant entendre com la paraula diu de vostra esséncia en quant diu 

que qual que cosa ella sia en si, tot ho adora e ho contempla (318,21).

En definitiva, el tema del present capítol está estretament lligat a la qüestió 
de les relacions entre fe i raó. Hom pot adorar l'esséncia divina per fe i per raó, 
igual que s'esdevenia ais capítols anteriors amb la unitat i la trin itat divines. 
Llull descriu les dues formes i arriba a la conclusió que són complementáries 
l'una de l'altra, «car enaixí com lo cors de l'home va ab dos peus, enaixí oració 
va per raó e per fe» (318, 30). Im portant remarca que ha de guiar la lectura deis 
capítols que resten per a finalitzar l'obra.

2.3.2. Virtuts essencials «ad intra».

El capítol 319 introdueix la prim era qualitat o v irtu t divina: "Com hom  
adora e contempla la gloriosa infinitat de nostre senyor Déus". Les tres figures 
d'oració dom inen el contingut, centrat en la contemplació de la infinitat 
divina a través de tres coses:

a) La substancia divina.

b) La trinitat.

c) Les qualitats divines.

A la substancia divina hom aplica la primera manera d'oració, a la trinitat 
la segona i a les qualitats de Déu la tercera. L'estructura del capítol resta així de 
la següent manera:

319, 1-3. Tríada introductoria.

319, 4-9. Primera manera d'oració: en la substancia divina.

319, 10-12. Segona manera d'oració: en la trinitat.

319, 13-30. Tercera manera d'oració: en les qualitats divines.
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Com veiem, el major pes específic está en les qualitats divines, a les quals 
l'au to r dedica més de la m eitat del capítol. Aquesta contem plació de la 
infinitat de Déu en les seues qualitats avanza el que serán les cambres bináries 
formades per la combinació de les dignitats de la figura A de 1’Art. En efecte: 
trobem  en aquest capítol del LC que «infinitat» es combina amb altres qualitats 
divines, sense que l'autor n'establesca una llista tancada: poder, saviesa, amor, 
humilitat, dretura, misericordia, gloria, bondat, acabament, i altres.

Per exemple, adorem l'infinit poder de Déu (319, 13-15). Sis són els criteris 
de qué disposem per a poder parlar d'infinitat de poder; Déu pot:

a) «Crear res de no-res».

b) «Tomar res a no-res».

c) «Fer de res altra res».

d) «Fer d'una cosa dues o més coses».

e) «Fer de dues o de més coses una cosa».

f) «Sostenir sens alterado tot go que.s vol».

Per aixó el seu poder és infinit. La dem ostrado, com veiem, no s'allunya 
gaire del que ja coneixem pels llibres anteriors, peí que fa a l'ús de les dignitats 
divines. De fet, aqüestes mateixes sis «maneres de poder» ja havien aparegut 
al capítol 184, "Com en les vertuts de Déu pot hom apercebre e entendre que 
nostre senyor Déus és poderos d'ésser Déus e home ensems" (c/. 184, 3), on 
l'autor demostra l'encamació a través d'elles.

La vida és la qualitat divina contemplada al capítol 320, "Com hom  adora e 
contempla la vida gloriosa de nostre senyor Déus". Igual que al capítol 
anterior, la vida de Déu será adorada en la substáncia divina, en la trinitat i en 
les qualitats divines. El métode, en aquest cas, consistirá en desgranar tota una 
serie de semblances, algunes ja conegudes, d 'altres m és novedoses. Un 
exemple: igual que la vida de l'ánima hum ana está repartida per tot el eos, 
peró es localitza més en aquells llocs on les tres poténcies están en acte (el 
front per a l'enteniment, el tos per a la memoria i el cor per a la voluntat), de
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la mateixa manera la vida de Déu está pertot arreu, pero mostra la seua v irtu t 
m és en unes criatures que en altres: 1'ánima rep més virtut de la  v ida divina 
que el eos, el eos més que la poma, la poma més que la pedra, etc.

Peró la més interessant de les analogies és, possiblement, l'establerta entre 
la caram ida i l'ánim a racional. Quan la prim era está sencera, equival a 
l'ánim a que membra, entén i estima Déu. Peró quan l'ánima m em bra, entén i 
no estima Déu, llavors és com quan la caramida es trenca en dues parts peí 
mig, i s'«altereja» la seua virtut. És de destacar l'ús de lletres per part de Llull a 
l'hora de desenvolupar l’analogia, un ús que ja havia estat contem plat de 
m anera sem blant en passatges del llibre anterior, peró que ací avanza 
clarament el que serán els capítols immediats, on el métode algebraic prendrá 
carta de natura:159

Car enaixí com la caramida ha per tota si mateixa la vertut segons esta figura: A— 

B—C, £ 0  és, A e B e C que sien tres térmens de la pera, qo és, qua A sia la faq de la 

péra, e la B que sia lo mig loe, e la C sia la fi, e tot lo cors sia continuat, enaixí ánima 

és tota viva e graciosa e beneita com remembra e entén e ama la vostra vida gloriosa 

(320, 22).

Una altra analogía present al capítol es basa en el moviment del foc; estem 
davant una «analogía elemental», un tipus molt estimat per Llull al LC, i 
vertader antecedent del paper de la figura elemental en l'Art. El m ovim ent 
del foc guarda semblanza amb el de les poténcies de l'ánima: igual que el foc 
present en la neu es mou contra el seu lloc natural i va cap avall en lloc de cap 
am unt, per la major quantitat de térra i d 'aigua presents a la neu, de la 
mateixa manera la memoria i l'enteniment se mouen contra la seua finalitat 
quan la voluntat no estima Déu sinó altra cosa.

El mateix recurs de l'analogia dominará encara el capítol 321, "Com hom  
adora e contempla la gloriosa etem itat de nostre senyor Déus". El següent

159A1 llibre quart trobem dos passatges on el recurs a figures geométriques va unit a la utilització 

de lletres per representar-hi localitzacions espaciáis: 236, 13-15 (un cercle amb una A dalt i una 

B baix) i 247, 28 (un triangle amb les lletres A, B i C representant cada vértex). Ja al llibre tercer 

havia aparegut el mateix cercle a 175, 25-27; les lletres, pero, no s'integraven tan estretament en 

el eos del text com ara. Cercles, triangles i lletres... Impossible no pensar en un germen visual de 

les figures de l’Art (CARRERAS, 1939: 366).
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versicle no pot ser més explícit peí que fa a les significacions que les criatures 
aporten sobre l'etem itat del seu creador:

On, com vós, sényer Déus, hajats creades les creatures per tal que a l'humá 

enteniment facen demostrado de la vostra etemitat gloriosa e que hom sia adorant e 

contemplant qo qui és de vós representat a l'humá enteniment per les creatures, per 

a$ó cové que aquest capítol deveescam en cinc parts per les quals és signifícat lo 

durament de les creatures, per lo qual durament és significada la vostra gloriosa 

etemitat. On, la primera part se diu de moviment de loe, segona de moviment de 

creiximent, tercera d’alteració, quarta de sustentació, quinta és d'acabament (321, 

3).

Aqüestes cinc parts es repartirán les restants tríades del capítol; el resultat 
será sempre el mateix: la constatado de l'etemitat divina front a la caducitat de 
les criatures. A més, la darrera tríada encara insisteix en la impossibilitat de 
1'entenim ent hum á de copsar plenament l'etemitat de Déu.

Poder, saviesa i amor conformen el segon tem ari de qualitats divines, i el 
nueli deis tres capítols següents. Les semblances que les criatures donen del 
seu creador continúen essent el centre argümentatiu. En el cas del capítol 322, 
"Com hom  adora e contempla lo gloriós poder de nostre senyor Déus", Déu 
com a creador m ostra el seu poder en les criatures, les quals el reflecteixen 
positivam ent o «per la negativa», ja que l'abséncia de poder també significa, 
per contrast, l'infinit poder de Déu.

L'exculpació del creador peí que fa a l'origen del mal i del pecat centra la 
major part del capítol. Déu no és poderos de voler el mal, pero aquest fet no 
minva en absolut el seu poder, ans al contrari, en manifesta la perfecció. Poder 
i voler, combinació binária de qualitats divines que acaba desembocant, un  cop 
més, en la demostració de l'encamació, amb l'afegit de la saviesa. Les tres 
qualitats que formen el que podríem  anomenar «ternari básic» en l'origen de 
les dignitats divines apareixen sempre de la má, i al LC es revelen com un 
instrum ent privilegiat en la demostració deis dogmes de la encamació i de la 
trinitat.

Ais dos capítols següents tom arem  a trobar el ternari poder-saber-voler, 
relacionat sempre amb les significacions de les criatures i amb la consegüent 
superlativitat divina. Peí que fa a la saviesa (capítol 323), tenim:
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Gloriós Senyor, qui vol adorar e contemplar la vostra saviea, sapia entendre e veer 

com les creatures són belles en figures, així com la bellea del firmament, e de les 

esteles, e del sol, e de la lima, e deis vegetables, e deis animals e deis metalls; e com 

la bellea de totes estes creatures haurá afigurada en son enteniment, sapia afigurar 

en son enteniment l'ordonament e la saviea que han les creatures per la vostra 

saviea, qui.ls ha dada lur bellea, e iur ordonació, e lur certea, e industria, e 

maestría e totes les altres coses a elles profitables (323,11).

I si la saviesa de les criatures es demostra tan alta i tan noble, exclama 
Llull, quant més es demostra alta i noble la saviesa del creador! (323, 12). El 
mateix esquema trobem  al capítol 324, aplicat aquesta vegada a l'am or diví. 
Tot el capítol girará al voltant de la natura de l'amor diví, el qual defuig voler 
el mal, encara que el sap. Aquesta dialéctica voler-saber, un ida a poder, 
desemboca en la qüestió de la predestinado, ámpliament tractada en el llibre 
anterior i que será desenvolupada en els capítols posteriors:

Savi Senyor en totes coses! Qui vol adorar e contemplar la vostra amor gloriosa, 

sapia membrar e entendre com a vostra gloriosa amor ha tanta de noblea en si 

mateixa e tanta de vertut, que ans que En Pere just fos en ésser, etemalment la vostra 

amor amava En Pere e desamava En Guillem pecador damnat, pus que vostre saber 

sabia En Pere e En Guillem etemalment ans que fossen en ésser (324,25).

Simplicitat, gloria i acabament és el darrer ternari de qualitats ad intra 
present en aquesta prim era part del llibre cinqué. El contingut i l'esquem a 
argum entatiu són básicament idéntics ais deis capítols anteriors. La simplicitat 
de Déu (capítol 325) es demostra analógicament, a través de la dialéctica 
establerta amb el seu oposat, «composició». Un exemple: si el firm am ent és 
sim ple en comparació amb els cossos elementáis, que són compostos, molt 
més simple ha de ser Déu en comparació amb el firmament. L 'analogia es 
recolza, un cop més, en l'ascens en Péscala de les criatures fins arribar al grao 
suprem .

Igual que ha fet amb el firmament, Llull prendrá altres vu it subjectes 
analógics amb els quals es rem untará fins la simplicitat divina: els elements, 
els animals, l'ánima, els ángels, l'encamació, la trinitat, la substáncia i les 
virtuts. Tot el capítol esdevé així per al lector una «art e manera» de «m udar 
son enteniment d'una simplicitat creada a altra simplicitat increada» (325, 23).
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Especialm ent im portants serán les analogies elem entáis (la sim plic ita t o 
composició deis elements es presta fácilment al joc proposat en aquest capítol), 
que tindrem  ocasió d'estudiar més endavant com a antecedent del paper de la 
figura elemental en l'Art.

El capítol 326, "Com hom  adora e contempla la gloriosa gloria de nostre 
senyor Déus gloriós", segueix igualm ent una estructura ascendent; rán im a  
puja, a través de sis graons, a contemplar la gloria divina. Aquests graons són: 
sensualitat, im aginado, racionalitat, memoria, entenim ent i voluntat. A quest 
camí ascendent es resumeix en el següent versicle:

On, com aqo sia enaixí, dones qui vol adorar e contemplar vostra divinal gloria, 

sápia totes aqüestes sensualitats oferre e presentar a la imaginació, la qual 

imaginació sápia imaginar les coses sensuals que.ls cinc senys li oferen, e puixes 

sápia imaginar les coses entel.lectuals per tal que ofira a la raó go que li és ofert per 

la sensualitat; e com la pensa humana será pujada de la sensualitat a la 

imaginativa e de la imaginativa a la raó, sápia hom obrir son remembrament a 

membrar e son enteniment a entendre e son voler a amar la vostra gloriosa gloria, 

membrant e entenent e amant los honraments e les noblees e les vertuts e.ls 

acabaments d'aquella (326, 5).

P artin t sem pre de les sensualitats, arribem  a la racional (m em oria, 
entenim ent i voluntat) amb la imaginativa com a mitjancera. Trobarem  al 
llarg del capítol una exaltació de l'amor i de la voluntat front a la m em oria i 
l'entenim ent, poténcies més limitades i que no arriben tan alt com l'am áncia 
en la contemplació de la gloria divina: «molt més pot hom  contem plar e 
adorar vostra gloria per amor, que per membrar e entendre» (326, 19). Peró 
quan la voluntat estima el pecat, encara que 1’enteniment entén que és dolent, 
llavors s'inverteixen els termes, i passa la segona poténcia per davant de la 
prim era (326, 25).

El capítol 327, "Com hom adora e contempla lo gloriós acabam ent de 
nostre  senyor Déus", tanca la série de nou capítols dedicats a les v irtu ts 
divines ad intra. De contingut trinitari, les analogies de les criatures s'adrecen 
a la demostració de la trinitat de Déu, ja que el que Llull vol deixar ciar ais 
infidels és que Déu no pot ser perfecte sense la trinitat de persones. Desgranará 
dones una série de significats de les criatures que indiquen acabam ent o 
perfecció en la unitat, en la trinitat i en les virtuts de Déu; sempre, no cal dir-
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ho , amb les tres potencies de l'ánima racional com a eina psicológica per a la 
recerca.

Un magnífic exemple de semblanza trinitaria fornida per restructuració  
del m ón es troba a 327, 4-6. El món está organitzat en unitat i en  triplicitat: és 
u n  dividit en substancia sensual, en substancia intel.lectual i en  anim al, que 
recull les dues anteriors. Pero cadascuna d'aquestes tres parts, al seu tom , es 
subdivideix en tres més:

Materia sensual

Forma sensualSubstancia sensual

Compost

Materia inteLlectual

Forma intel.lectualSubstancia intel.lectualUn m ón

Compost

~Cos
■Ánima
■Compost

A nim al

«Adoncs és significat a l'humá enteniment l'acabament del creador que sia 
en unitat e en trinitat pus que l'acabament del món ha creat en unitat e en 
triplicitat» (327, 6).160 Dintre del món, els elements i el firm am ent tam bé 
oferiran analogies demostratives de la perfecció divina en la trinitat, pero de 
caire negatiu: la quatem itat elemental dóna lloc a una composició recolzada 
en contrarietats, m entre que la trinitat divina no rep cap oposició al seu si; 
assistim  a un joc numéric basat en el tránsit entre l'u, el tres i el quatre, amb 
referéncies geométriques com la següent, que manifesta un cop més l'intent 
lul.liá de «matematitzar» els seus arguments:

160Cf. 247, 5, on ja havia aparegut aquesta mateixa divisió ternária, en forma d’«arbre 

porfiriá»: un món amb tres «espécies» i nou «individus».
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Divinal Senyor, qui sóts esperanza e consolació de la mia ánima com vostra douga 

misericordia membra e entén e ama! Qui vol adorar e contemplar lo vostre gloriós 

acabament en vostra unitat e en vostra trinitat, sápia reebre los signifícats de forma 

natural e de forma artificial, car aitant con forma natural significa en tota matéria 

long e ampie e pregón e aitant com forma artificial pot destruir en matéria long e 

ampie e pregón com és artificialment formada en lo dau en eguals mesures en 

quadrangle, aitant la forma natural significa pus fortment acabament en cors e en 

matéria per long e per ampie e pregón, que per la forma artificial per quadrangles 

eguals. On, aitant com la forma natural val més que 1'artificial, aitant dóna 

significat que val més en triangle que la forma del dau en quadrangle. On, com aqó 

sia enaixí, dones per agó és significat per aqüestes significadons sensuals que lo 

vostre acabament no és en unitat e en quatemitat, enans és en unitat e en trinitat (327, 

19).

Llull no rebutja cap tipus d'argumentació. Una altra de semblant a aquesta, 
basada en els moviments naturals i artificiáis. Els naturals són tres: am unt, 
a valí (els deis elements) i «enviró» (el del firmament). Els artificiáis són sis 
(les sis «dreceres» ja conegudes). Com que els primers són més acabats que els 
segons, demostren que l'acabament diví es troba en la trinitat, és a dir, en tres 
persones, i no en quatre ni en sis ni en cap altre nombre. Un perfecte exemple 
de la imbricado del món creat amb el seu creador a través de les semblances.

2.3.3. Virtuts «ad extra».

El segon bloc de capítols dedicáis a les virtuts o qualitats divines s'obri amb 
el 328, "Com hom adora e contempla la sobirana bonea de nostre senyor Déus, 
qui és sobirá bé". Especialment interesant per diverses raons, enceta dues vies 
de presentació deis continguts que tindran amplia difusió en el que resta de 
distinció: la substitució de conceptes per lletres i la seua personificado en 
entitats literáries abstractes dotades de dramatisme.

Pero no ens allunyem  ni de bon tros del camí encetat ais capítols 
precedents. La contemplació de la bondat divina és, també ací, el resultat d 'una 
ascensió a través d'una escala que té el seu grao més baix en les sensualitats, i 
el m és elevat en Déu. Nou són els graons que la componen, i cadascun d'ells 
ve representat per una lletra:
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1- «Bé sensual». A.
2- «Bé entel.lectual». B.
3- «Bé compost de bé sensual e de bé entel.lectual». C.
4- «Bé e mal». D.
5- «Bé que rebem de la humanita de Jesucrist». E.
6- «Bé que rebem de la deitat de Jesucrist». F.
7- «Bé qui és en la hum anitat de Jesucrist». G.
8- «Bé que la hum anitat de Jesucrist rep de l'esséncia divina». H.
9- «Sobirá bé». I.

Una advertencia previa ens fa Llull, abans de passar endavant. L'escala 
«afigurada» sensualment és tan sois un  mitjá, una ajuda, per tal d'«afigurar» 
la vertadera escala, que és de natura intel.lectual. Cal no deixar-se enganyar per 
les lletres i prendre-les com el que realment són: un  signe, una «sensualitat» 
que no té cap altra valúa que la de representar una realitat transcendent, a la 
qual hem d'aplicar efectivament totes les nostres poténcies anímiques:

On, com nós hajam per esta entendó fetes figures sensuals e posem a cada escaló son 

nom e sa figura sensualment, per tot a^ó no és en nostra entendó ni en nostre 

enteniment que la vostra sancta bonea sia figura jassia que nós per ella a conéixer 

afigurem sensualment I per tal que la conegam entellectualment (328,3).

És un prim er intent per part del nostre autor d'arribar a una algebraització 
del seu discurs. El resultat és ben simple en aquest capítol, i no arriba al grau 
de dificultat que com portará més endavant. Sim plem ent en un  versicle 
trobem  l'ascens d 'un grao a rim m ediatam ent superior, de m anera que els 
definitivament superats, amb les seues lletres, queden énrere i no destorben la 
marxa ascendent del capítol. Només el vuité grao, la G (el bé de la hum anitat 
de Jesucrist) es desenvolupa en dos versicles en lloc d 'en un, m ostra del 
cristocentrisme de Llull qui, per altra banda, presenta ja obertam ent la «tesi 
escotista» de l'encarnació, amb la natura humana de Jesucrist com a mitjancer 
idoni, i fins i tot necessari, per al coneixement de la bondat divina:161

161A1 LC, manté Llull encara la tesi que l’encarnació es produí per redimir la humanitat del 

pecat original, pero ja hom pot veure indicis de la tesi escotista, defensada en obres posteriors, 

que considera que la creació del món s'esdevingué per l'encamació, i que el motiu d’aquesta no fou 

la redempció (NICOLAU, 1958). Veg. també ALGAIDA (1931) i EIJO GARAY (1942).
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On, beneit siats vós, sényer Déus, car enaixí com vós havets creáis nlls corporals a 

home per veer les coses sensuals, enaixí havets creada la humanitat que.l Fill pres 

per tal que fos ull entel.lectual a nós en lo qual e ab lo qual apercebéssem e 

coneguéssem la gran bonea qui és en lo creador (328,10).

L'ascensió s'opera en dos temps, clarament diferenciats en el capítol. Dues 
parts  el seccionen per la meitat: lina prim era que abasta els versicles u  al 
quinze, i una segona deis versicles setze al trenta. La prim era es dedica a 
l'ascensió a través deis nou graons, mentre que la segona se centra m olt més 
detalladam ent en la pujada del vuité al darrer de tots, el representat peí sobirá 
bé.

I és que el darrer esforg de ránim a per atényer el cim de la contem plado 
dem ana un  «plus» d ’energia suplem entaria. No és fácil pu jar fins al bé 
suprem . Per exemplificar els problemes amb qué es troben les tres potencies de 
Tánima racional, Llull tira má del recurs a la literatura. Assistirem, en els 
quinze versicles de la segona part, a vívids i intensos diálegs entre les tres 
potencies, personificades, cadascuna d'elles amb el seu carácter propi i la seua 
m anera d 'actuar.

Primerament, la voluntat constata que, a l'hora de pujar al darrer grao, les 
seues companyes de viatge es queden enrere. Immediatament, les interpel.la 
per dem anar una explicació al seu comportament poruc: «—¿on ve agó ni en 
qué.s pren que jo he voler e amor e desig de pujar amar, e vosaltres dei'ts que 
no podets pujar?» (328, 18). La memoria recorda i l'entenim ent entén que la 
voluntat té més poder que elles per operar la darrera ascensió, «en quant la 
libertat és pus acostada al voler que a la memoria ni a l'enteniment» (328, 19). 
El voluntarism e justifica la prim ada de la darrera potencia, la qual, mercés al 
lliure albir, po t arribar on les altres no pervenen.

La voluntat ha d 'operar dones l'ascensió al darrer grao tota sola. Truca 
amb colps d ’am or a les portes per on s'accedeix a la contem plado de la 
suprem a bondat de Déu; aqüestes portes són misericordia i dretura, les quals 
enceten un nou diáleg amb la voluntat.

Un incís, abans de continuar. La narració, que pren per moments tints més 
novel.lescos, s 'atura  per tal que l’autor faga una advertencia: tot és una
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al.legoria, «semblances dites sensualment» (328, 21), d 'on hem  d 'extreure un  
significat intel.lectual. La contalla és atractiva, ben presentada, pero el que 
interessa a l'autor és la seua valúa diguem-ne «pedagógica», més que no pas la 
literaria: el missatge amagat sota la fajaría dramática —aixó sí, una fa$ana forga 
acolorida—,162

U n cop feta la puntualització, Fautor retorna al relat. M isericordia i 
d retura pregunten a la voluntat peí m otiu de la seua visita, i d ’on  ve. Respon 
fent un  resum de l'ascensió pels vuit graons anteriors, detallada en la prim era 
p a rt del capítol (328, 22). Pero les dues guardianes de la bondat divina 
exigeixen la presencia conjunta de les tres potencies: «—m as si l'ánim a no 
am ava ni m em brava ni entenia nostre sobira bé segons que ha  reebut 
obligam ent a ésser obligada de son poder a amar e a m em brar e a entendre 
nostre bé, tu  no pories ésser ab nostre bé gloriós—» (328, 23). En cas contrari, si 
m em oria i entenim ent no fan l'esforg per ascendir al darrer grao, poden 
arrossegar la voluntat i tombar totes plegades cap avall, de nou al prim er grao, 
a la A.

I és que les tres potencies van estretam ent unides, els seus destins están 
inextricablement enllagats. Les tres s'acusen m útuam ent de la d a v a lla d a  al 
prim er grao (328, 27), fins que apareix un altre personatge en escena, la 
consciencia. La seua missió és posar pau entre la memoria, l’entenim ent i la 
voluntat, entrant en cadascuna d'elles (328, 28), i posant-les després davant de

162Amb aquest punt es troba relacionada la qüestió de la fundó de la literatura en Ramón Llull, 

sobre la qual tomarem més endavant. Peí que fa a l'ús de personificacions per a representar 

conceptes abstractes, és un recurs que será forqa emprat en obres posteriors (recordem tan sois el 

Blaquerna o, en un context més filosófic, VArbre de filosofía d'amor). Aquests exemples 

esmentats, pero, difereixen del LC en un punt important: Llull coneixia ja, per les seues estades a 

París, la novel.la alegórica francesa, de la qual manlleva técniques; al LC la personificado de 

les entitats no va acompanyada de la riquesa iconográfica ni del decorat recarregat propi de les 

dues obres abans esmentades. Trobem ja antecedents d'aquestes personificacions al llibre primer, 

segons assenyala M. Arbona; cf  53, 4 i 56, 7. Ací, més aviat, la personofocatio de les virtuts es 

troba relacionada amb un lloc comú del teatre medieval, desenvolupat a partir de les 

Meditationes Vitae Christi del Pseudo Bonaventura, de qui les Vitae Christi catalanes prenen 

el passatge. En concret, es basa en la dramatització del psalm 84 , «Misericordia et veritas 

obviaverunt sibi, justitia et pax osculatae sunt». Misericordia i justicia són les entitats 

personificades en aquest capítol del LC. Veg. HAUF (1990: 332-335).
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la justicia i misericórdia divines, per tal que facen acte de contridó (328, 29) i 
im posen penitencia al eos. El darrer versicle és l'epíleg del relat, on les tres 
potencies esperen la gracia divina per poder arribar al cim de la contem plado 
de la bondat de Déu:

On, com les vertuts hagen totes estes coses ordonades e endre^ades per tal entenció 

que pusquen tomar en los escalons d'on per pecat foren caüdes al jussa escaló, adones, 

Senyer, esperen gracia, e benedicció, e misericórdia, e perdó e ajuda de la vostra 

sancta justicia e misericórdia, per tal que sien adorants e contemplants e reclamants 

e loants la vostra excellent bonea divina (328, 30).

D retu ra  i m isericórdia  són dues v irtu ts  d iv ines que h an  esta t 
personificades en aquest capítol, i que han tingut un  paper im portant en el 
relat. Dones bé: com a continuació lógica, els dos capítols següents estaran 
dedicáis a elles. Primerament el 329, "Com hom adora e contempla l’excel.lent 
dretura de nostre senyor Déus". El mecanisme és el mateix que venim seguint 
fins ara: de les sensualitats pujarem a les intel.lectualitats. Llul introdueix una 
«figura sensual», «per tal que per aquella figura sensual entenam  vostra 
dretura entel.lectual» (329, 3). Consisteix la figura en una nova substitució de 
conceptes per lletres; l'objectiu: així es pot parlar de la dretura «pus breum ent 
(...) e pus subtilment» (ibid.). Aquests són els dos motius adduits per Llull a 
l'hora d 'in troduir lletres en el discurs: donar-li brevetat i adequar-lo a la 
complexitat del contingut. Motius que serán repetits més endavant, al capítol 
335, després de bastir una «art» de predestinado:

Ordonador Senyor, la final raó per qué aquesta art milis se pot determenar per 

figures sensuals que no faria sens les figures, sí és, Sényer, per qo car natura 

d'enteniment és que milis entén per breus paraules qui abasten a ell a entendre per 

elles que per longues. On, com pus breument és dita una letra que no és encamació o 

trinitat e així de les altres coses, per aqo l'enteniment encontinent que ha reebut per 

breu dicció e oració se muda ivaqosament a entendre les unes coses per les altres, e 

com les diccions e les oracions són longues, no.s pot l'enteniment mudar tan 

iva^osament ni tantes de vegades dintre cert terme d’una cosa a altra a entendre com 

fa per breus diccions e paraules (335,30).

En abreujar el discurs s'accelera el procés de l'enteniment. Per aixó els 
conceptes claus d 'aquest capítol serán substituits per lletres. D retura será,
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lógicament, el més important. Pero també tenim el bé i el mal, i  el guardó ó la 
pena que se’n  segueix.

Prim er problem a que se'ns planteja: el bé que fa l'éser hum a és finit i 
im perfecte; pero  el guardó que en pot rebre será etem . ¿Com d 'u n  bé 
imperfecte se’n  segueix un guardó etem? Des del punt de vista de la dretura 
divina, el guardó ha de ser, efectivament, etern; pero si ho m irem  des de la 
perspectiva del bé hum a, no ha de ser-ho. Dues significacions contraríes sobre 
una mateixa realitat. ¿Quina és la vertadera?

La resposta és formalment semblant a les derivades de l'ús de l’Art; es 
tracta d'elegir, d 'entre la llista de conceptes proposats, aquells que donen 
resposta a la qüestió plantejada, sempre que no contradiguen unes condicions 
básiques. En l'A rt el secret rau en elegir bé les «cambres» i en seguir les 
condicions de les figures. En el capítol que ara ens ocupa, és ciar que la 
significació derivada de la dretura divina será més vertadera que la derivada 
del bé hum á, peí postulat d'eminéncia aplicat a tot alió que es relaciona amb 
Déu.

Aquest mateix mecánisme donará resposta a una altra qüestió sem blant a 
l'anterior, i que des del llibre quart amenaza amb fer-se amb el dom ini del 
discurs del LC: ens referim al problema de la predestinado. Quan ais significáis 
de d retu ra  afegim els de saviesa, ens trobem  amb una altra contradicció. 
Perqué la dretura divina implica el lliure albir, i la saviesa la predestinado. 
Ací, cap deis dos significáis no és superior a l'altre; la solució sembla dones 
més difícil. Els constants intents de perfilar-la amb més claredat desembocaran 
en Y A rt abreujada d'atrobar veritat; ara, Llull destaca que cal p rendre tots dos 
significáis alhora per acostar-nos a la veritat; deixar de banda qualsevol deis 
dos ens mena autom áticament a la falsedat. Tornará, pero, sobre el mateix 
tema, i més d 'una vegada, en el que resta de LC.

El final del capítol 329 enllaga directament amb el capítol següent. La 
contem plació de la d retura divina fa feredat a Llull; necessita passar 
im m ediatam ent a la contemplació de la m isericórdia de Déu, p e r tal 
d'equilibrar la balanza:

Lo vostre servidor adora e contempla la vostra dretura, de la qual és molt temeros, e 

per paor que n'ha, besa la térra e demana perdó e leva sos ulls e ses mans al cel,

37 2



membrant e entenent e amant la vostra douga, piadosa, amorosa misericórdia divina 

(329, 30).

I, en efecte, el capítol 330 porta el títol "Com hom adora e contem pla la 
vostra dolga misericordia divina". Quan ens acostem a la contem plació de 
l'esséncia de Déu, cal operar una particu lar coincidentia oppositorum  
intel.lectual, en la qual la justicia i la misericórdia han d'anar l’una al costat de 
l'altra. I és que, el que per a nosaltres són conceptes contraris, en Déu són una 
mateixa cosa.

La contemplació de la misericórdia discorre peí mateix camí que la de la 
justicia: uns conceptes básics, substitui'ts per lletres en el discurs, i unes regles o 
condicions per tal de conéixer quin de tots ells dóna major signifícació de la 
m isericórdia de Déu. La lletra A representará l'objecte de la contemplació i 
tema del capítol: «misericórdia de Déu». Tindrem després «encamació» (B), 
«privació d'encarnació» (C) i les seues respectives «significacions» (D = 
significado de B; E = signifícació de C). A partir d'aquest capítol, els conceptes 
principáis aniran sempre acompanyats de les seues «significacions»; és a 
través d'elles que Llull ascendeix cap al cim de la contemplació de les virtuts 
de Déu: no oblidem que «signifícació» i «semblanza» están en la base de tota 
aquesta distinció, ja que la seua valúa consisteix precisament en extreure la 
inform ado intel.lectual amagada sota les sensualitats, m anifestant a m és la 
connexió onto-lógica entre totes dues realitats.

Un segon bloc de conceptes acompanya aquest primer; és el format per dos 
«personatges» que ja ens són coneguts, «En Pere» i «En Guillem», i pels cinc 
senys sensuals. En total, set lletres, respectivament de la F a la M .163 La relació

163E1 métode algebraic es troba, en aquests capítols, en un estadi encara primerenc, com 

manifesta el fet que, en alguns versicles, «En Pere» i «En Guillem» no són substitui'ts per les seues 

lletres corresponents, i apareixen al discurs amb el seu nom propi. Amb tot i aixó, aviat el nostre 

autor es llanca a l'ús de les lletres amb vertader «frenesí», segons l'expressió deis Carreras i 

Artau (CARRERAS, 1939: 360). La lectura esdevé difícil, pero no impossible. La substitució deis 

conceptes per lletres, si de cas, requereix una lectura més pausada i atenta, pero el contingut del 

text no és més complicat que el deis que ja coneixem per les distincions anteriors; de fet, els 

arguments emprats són els mateixos de sempre. Qui ha seguit amb atenció els llibres anteriors, 

está suficientment avesat a la forma de l'argumentació lul.liana com per a enfrontar-se amb éxit 

a la selva de lletres —aixó sí: amb una mica de paciéncia—.
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entre tots dos blocs és una relació analógica. El segon actúa análbgicameni per 
m ostrar els significats del primer. Un exemple: les animes d 'En Pere i d'En 
Guillem són igual de nobles en natura, encara que un  posseesca els cinc senys 
corporals i l'altre només dos. Igualment, tant si considerem l'encam ació com 
la seua abséncia, la misericórdia de Déu no minva ni es veu afectada (330, 5).

L'encamació, dones, apareix com a tema central del capítol, relacionada 
amb la misericórdia divina. Tots els argum ents oferits per Llull són, des del 
seu punt de vista, clars i de necessária acceptació per part de rinfidel. Aquest, 
peró, continua negant l'encarnació. Per qué? L'explicació és senzilla: és la 
voluntat de l'infidel qui nega el dogma, no la memoria ni l'entenim ent. Les 
raons necessáries parlen a aqüestes dues potencies; la voluntat ha d'afegir-se, 
peró, en un  acte d'assentiment lliure. Si d 'antuvi nega qualsevol possibilitat, 
está tancant les portes a la memoria i a l'entenim ent. H i ha, dones, una 
espum a de fe en les raons necessáries.

Les tres potencies de l'ánima apareixen 'd'aquesta m anera en els seus actes 
positius i negatius, anticipant determinades combinacions que serán fixades 
tot d'una. En efecte: ens trobem ara davant dos capítols im portants del LC, ja 
que constitueixen respectivam ent els antecedents més im m ediats de  dues 
figures de l'Art: la S i la X. Al capítol 331, "Com hom adora e contempla la 
sancta, gloriosa veritat de nostre senyor Déus", els actes de les tres potencies de 
l'ánima són organitzats en quatre «figures» que gairebé coincideixen amb les 
quatre «especies» de la figura S. Més endavant estudiarem  l’exacta relació 
entre aquest capítol i l'Art, tema sobre el qual ja havien parlat Platzeck i Pring- 
Mill; és necessari, peró, fer ara algunes puntualitzacions importants.

En primer lloc, cal remarcar que el contingut del capítol no está exempt de 
consideracions apologétiques assentades sobre la recerca d 'una organització 
psíquica adequada per a trobar la veritat. Amplia així la idea apareguda al 
capítol anterior en fer referencia a l'infidel que nega l'encarnació amb la 
voluntat, encara que la recordé i l'entenga. A quest infidel vol conéixer la 
verita t per raons necessáries, peró amb la I (m em oria que m em bra, 
entenim ent cue entén i voluntat que desama), no amb la E (memoria que 
membra, enteniment que entén i voluntat que ama), com seria més corréete i 
efectiu. «E per agó car ell erra en l'art e en la manera per la qual la veritat no 
pot conéixer, atribueix a la veritat ^o qui no és en ella e nega qo qui és en ella» 
(331, 27).
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La fe queda així definida per una peculiar situació psíquica, consistent en la 
divergencia deis actes de m em ória-entenim ent per una banda i de voluntat 
per l'altra: «fe és amar aquella cosa que l'ánima creu per for^a d 'am or jassia 
que la m em oria no la m em bre ni l'en ten im ent no l'entena» (331, 12). 
Identificada amb la «figura» N, la fe es correspon amb una postura activa de la 
voluntat, que deixa de costat les dues potencies germanes.

L'altra remarca que ens suggereix el present capítol és, un  cop més, la 
constatació de l'estreta relació entre psicología i epistemología en Llull. El 
contingut és puram ent psicológic; pero, no ho oblidem, del que es tracta és de 
contem plar la veritat. Amb les tres potencies de 1'ánima, el beat bastirá, en 
efecte, una art de trobar veritat; per aixó aquest capítol és un  antecedent ciar i 
directe de l'obra immediatament posterior al LC, un  pas endavant decidit cap a 
Randa. I és que la figura S será, en efecte, amb la figura A i el recolzament de la 
T, la clau de l'Art quatemária.

El prop i autor sembla conscient de l'abast de l'art esbossada en aquest 
capítol. Va m olt més enllá de la sim ple contem plació m ística, am b 
implicacions clarament epistemológiques. L'objectiu inicial era contem plar la 
veritat de Déu; peró, al final del capítol, afirma Llull que amb les quatre 
«figures» presentades hom  pot investigar qualsevol aspecte de la veritat, 
referida també a les criatures:

Qn, enaixí com per estes quatre figures hom ha coneixenga de vostra veritat divina, 

enaixí per estes quatre figures hom pot haver coneixenga de la veritat qui és en les 

creatures. On, com a^ó sia enaixí, dones qui vol atrobar ni conéixer ni amar veritat 

haja coneixenga de les quatre figures damunt dites a gloria e laor e reverencia de la 
vostra gloriosa veritat divina (331, 3 0 ). *^4

És aquest un  pun t culm inant en el desenvolupam ent del LC, ja que 
implica un assoliment cada cop més estructurat d 'un  m étode epistemológic, 
cercat per l'autor des de la primera página de l'obra. Ningú no pot negar que 
1'itinerari del LC és, en realitat, un camí ascendent al puig de Randa; en la

164Salzinger s'adoná de la importancia d’aquest versicle peí que fa al paper central de la figura 

S en l'Art quatemária (Revelatio, M O G  I: 278 = Int. vi, 26). De fet, aquesta figura hi és 

anomenada Figura Veritatis.
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darrera distinció, Llull albira ja el cim. Després del punt i final, v ind rá  1'A rt 
abreujada d'atrobar veritat, filia del LC i no de la «il.luminadó».165

Amb el capítol 332, "Com hom adora e contempla l'excel.Ient senyoria que 
nostre senyor Déus ha sobre totes creatures", continuem l'aproximació cap a 
Y A rt abreujada d'atrobar veritat; en aquest cas, el capítol és un  antecedent 
im m ediat de la figura X o de la predestinado (també coneguda com figura 
«deis opósits»). Si el P. Platzeck va ser el prim er en assenyalar la relació del 
capítol 331 amb l'origen de la figura S, van ser els germans Carreras i A rtau els 
que indica ven la connexió del 332 amb la figura X (CARRERAS, 1939: 363). U n 
estudi, peró, del procés sencer de gestació de les figures de l'Art al LC requereix 
encara la considerado deis capítols de totes les distincions anteriors. És el que 
ens proposem  de fer més endavant. Sois així hom pot establir fins a quin punt, 
i de quina manera, el LC es troba a la base de la «il.luminadó» de Randa.

«Senyoria» i «predestinado» són els dos conceptes centráis del capítol. Al 
prim er dedica l'autor fins els primers versicles fins al núm ero onze; a p artir 
del versicle dotze el problem a de la predestinado domina de nou el discurs. 
Cinc «virtuts» divines form en la base argum entativa: poder, sav iesa, 
voluntat, dretura, misericórdia i acabament. Excepte «misericórdia», la resta 
formará part de la figura X a Y Art abreujada d'atrobar veritat.

L'esquema argum entatiu és simple: la signifícació de la senyoria d ivina 
entra en la memoria, l'enteniment i la voluntat amb cadascuna de les virtuts; 
prim er amb el poder, després amb el poder i la saviesa, i amb el poder, la 
saviesa i la voluntat... Finalment, entra amb totes sis, i el resultat és sem pre el 
mateix: la memoria, l'entenim ent i la voluntat troben la im possibilitat de 
rebre tots els significáis de la senyoria divina, a causa de la seua excel.léncia.

Llull m irará d'aplicar el mateix esquema a la predestinado. Senyoria i 
p redestinado  semblen contráries, ja que l'ánim a no pot rebre alhora les 
significacions de totes dues (332, 13). Poder, saviesa, voluntat...; les mateixes sis 
v irtu ts  van desgranant els seus significáis per donar com pte de  la

165Tindrem ocasió de comprovar amb detall aquesta afirmado més endavant; una afirmació, per 

altra banda, ja enunciada per Llinarés (veg., per exemple, la introducció a LLULL, 1991: 9), tot 

recollint la intuició del germans Carreras, els quals ubiquen el LC en el que anomenen la 

«prehistória» de l’Art lul.liana (CARRERAS, 1939: 356 i ss.).
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predestinado . Al capdavall, la contrarietat només ho és «segons nosaltrés». 
Per solucionar-la, finalment, Llull tirará má de la trinitat i de l’encam adó. I és 
que  aquest problem a va íntim am ent un it al de la superació  de  les 
contradiccions entre els opósits que més tard  configuraran la figura  X, 
superació que només es dóna quan ascendim a l’esséncia divina.

U n exemple. «Desxifrant» el llenguatge algebraic, tenim  que «car la 
signifícació de la senyoria de Déu e el poder de Déu donen una significado e la 
saviesa de Déu e la signifícació' de predestinació ne donen altra, per agó la 
m em oria, l'entenim ent e la voluntat aperceben diversitat de proprietats en 
vostra substancia» (332,15). És a dir: els diversos significáis aportats peí poder i 
per la saviesa (o per la senyoria i la predestinació) no impliquen contradicció 
al si de l'esséncia divina, sinó pluralitat de propietats en la un ita t de  la 
substancia. Estem a un  pas de la trinitat de persones. Igual que totes tres són 
una mateixa substancia, senyoria i predestinació són també una mateixa cosa 
en  Déu, encara que nosaltrés en rebam diversitat de significáis.

Llull aprofita tot el material precedent en aquesta darrera distindó del LC. 
Aixó li perm etrá unir la predestinació a la qüestió de la trinitat, ja resolta ais 
capítols anteriors. Insistim: nosaltrés haurem  de tom ar més endavant sobre el 
tema; i és que sembla com que el beat no acaba de quedar satisfet am b la 
solució present al LC. En resum, al final del capítol diu que paga més la pena 
contem plar la senyoria divina que no la predestinació, qüestió perillosa i 
fácilment inclinada a provocar malentesos poc desitjables. Caldrá esperar a 
l'A rt per trobar un acostament més segur al problema.

«Humilitat» és el concepte central del capítol següent, el 333, "Com hom  
adora e contempla en nostre senyor Déus la sua sancta hum ilitat gloriosa". El 
m étode consisteix en buscar, amb les tres potencies de l'ánima racional, qué 
dóna major significado de la humilitat de Déu, o l'afirmació o la negació de la 
hum anitat de Jesucrist. Ens trobem de nou amb un  capítol de contingut 
cristocéntric i dedicat íntegrament al dogma de l'encamació.

No és aquest el prim er lloc del LC on Llull s'acosta a l'encamació a través 
de la v irtu t divina de la hum ilitat. L 'argum entació que ofereix és ben  
coneguda, peró la notado algebraica aporta una formulació més «racional». Al 
capdavall, desbrossant la intrincada selva de lletres, arribem al nucli senzill, al 
camí planer esbossat en unes línies clares: la major hum ilitat es dem ostra
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davallant del lloc més alt al més baix i vil; no h i ha criatura m és vil que 
l'home pecador, ja que peí pecat va caure de l'estam ent m és elevat al més 
ínfim . A ixí que la m em oria, l'en ten im ent i la vo lun ta t reben  m ajor 
signifícació de  la humilitat de Déu si consideren com s'encam á en ésser hum á 
que si neguen aquesta encamació.

Agó peí que fa a la considerado deis significáis propis de Tafirmació de 
l'encamació. Cal assajar ara per la banda contrária, i rebre els significáis de la 
negado de lencarnació, per tal de veure si amb ells l'ánima pot fruir tant de la 
hum ilitat divina com ho feia amb els primers. El resultat será ben obvi: no. 
Peró Llull, com a bon estratega, ha provat per les dues bandes; ha passat, ni que 
fos m om entániam ent, al terreny del bándol contrari, per acabar reafirm ant 
amb més contundencia la seua tesi inicial.

El tema del capítol 334, "Com hom adora e contempla l’excel.lent, gloriosa 
paciencia de nostre senyor Déus", incideix encara en la qüestió de l’encamació, 
tem a básic en  aquests capítols dedicáis a les v irtu ts divines ad extra. 
L'argumentació será molt semblant a la present al capítol anterior; ressaltarem  
només un  m atís apologétic destinat a la captació deis infidels: els que creuen 
en l'encam ació poden esperar més de la paciencia divina que aquells que no 
hi creuen; els seus pecats serán dones més fácilment perdonats. Els infidels, 
dones, no poden confiar tant com els cristians en el perdó deis pecats (334, 29).

Amb el capítol 335, "Com hom adora e contempla lo sant, gloriós secret de 
nostre senyor Déus", tom em  a la qüestió de la predestinació. Com hem  dit 
adés, el nostre autor encara manté un tour de forcé per deixar el tema tancat i 
en el lloc on li correspon. Els esfor^os que hi esmer^a són considerables; una 
bona m ostra n'és la densitat del present capítol, un  capítol que es prom et 
difícil des de la prim era ullada a la taula de signes: els conceptes abasten 
gairebé totes les lletres de l'alfabet, des de l'A fins la Y!

Al capdavall, el capítol és una continuado deis continguts exposats al 332. 
Allí acabava l'autor amb una analogía física per explicar la no contradicció 
entre la saviesa i el poder divins: des de la nostra perspectiva, les coses cauen 
de baix a dalt en la part contrária del planeta que habitem. Aquesta alteració és 
una alteració de la percepció, i en cap cas no afecta la propia térra. Igualment, 
encara que pensem  que la predestinació nega les altres virtuts diferents a la
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saviesa, aquesta alteració es dóna en el nostre entenim ent, pero  no en  Déu 
(332,22).

El mecanisme analógic sembla adient per explicar am b facilitat uns 
continguts la comprensió deis quals requereix un  esforg suplementari. Per aixó 
al capítol 335 el nostre autor hi tom a, tot presentant una analogía sem blant a 
la del capítol 332. En aquest cas tenim En Pere davant ün  espill m iran t a 
llevant. Aquesta és la «signifícació vertadera» que rep el nostre entenim ent. 
Peró l'espill mostra la seua cara... m irant a ponent. Aquesta és una signifícació 
falsa. Amb tot i aixó, l'espill mostra sensualment el que esta am agat ais ulls 
d'En Pere. Llull explícita la relació amb el tema que ens ocupa: «enaixí com lo 
mirall sensual dóna demostració de les coses sensuals, enaixí predestinació és 
m irall entel.lectual a l'enteniment per demostrar a ell les coses entel.lectuals» 
(335,7).

Igual que passa amb l'espill, «la predestinació per una m anera dem ostra 
veritat e per altra manera demostra falsetat» (335, 8). Ací rau el problem a, i el 
repte per a una art que es propose trobar la veritat i rebutjar la falsedat. Per 
aixó en l'Art (i, és ciar, en els seus inicis al LC) la qüestió ha de ser resolta el 
més exactament possible, ja que les seues implicacions epistem ológiques 
exigeixen una solució clara. Altrament, l'entrebanc será massa potent com per 
poder avanzar en el camí cap a la veritat.

Una prova contundent d'aquesta implicació epistemológica del problem a 
de la predestinació es troba al versicle vint-i-vuit del present capítol. Abans 
d'arribar-hi, peró, hem de seguir el camí m arcat pels versicles anteriors, forga 
sem blant al que trobávem al capítol 332. També ací la trin itat ajuda a la 
comprensió de la predestinació: tenim tres qualitats, saviesa, poder i voler. La 
saviesa dóna una signifícació (predestinació), m entre que voler-poder en 
donen una altra de contrária (abséncia de predestinació; en l'Art, será «lliure 
albir»). Agó dem ostra que en Déu hi ha qualitats diferents, diversitat de 
propietats i de persones, peró no contrarietat. «La predestinació és per abséncia 
mirall de vostra unitat e per presencia de vostra trinitat» (335, 20).

Peró, a més, la predestinació és també «mirall per lo qual és vista la 
hum anitat de Crist» (335, 26). És a dir, tam bé está relacionada amb 
l'encarnació. Cadascuna de les tres virtuts o qualitats divines ressenyades és 
aplicable a una de les tres persones de la trinitat; la saviesa correspon a la
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persona del Fill. La diferent significado de saviesa, per una banda, i de poder- 
voler, per una altra, indica que sois s'encam á una de les tres persones. La 
predestinació demostra l'encarnació, com abans havia dem ostrat la trinitat.

Peró la relació dem ostrativa és reversible: igual que la predestinació  
dem ostra  l'encarnació i la trinitat, tam bé amb aquestos dogm es podem  
dem ostrar la predestinado. Arribem així al versicle anunciat, baula d 'unió  
en tre  la qüestió teológica que preocupa a Llull i les seues p ro fundes 
implicacions epistemológiques:

Ah Déus vertader, gloriós, sobirá en tots béns! Enaixí com predestinació és subject e 

mirall per lo qual se prova e.s demostra la vostra trinitat sancta e la vostra 

encamació gloriosa, enaixí, Sényer, segons la figura de veritat qui.s conté en lo 

capítol de veritat, pot hom demostrar e provar la predestinació a l'humá 

enteniment ab la trinitat e la humanitat de Jesucrist ab que sápia l'art e la manera 

de la figura de veritat e d'aquesta figura qui.s contén en est capítol (335, 28).

Al LC tot es qüestió de conéixer l'«art e manera» apropiades per a cada 
tema. Amb la trin itat i l'encarnació podem  dem ostrar la predestinació si 
dominem dues arts desenvolupades ais capítols que ara ens ocupen: l’art del 
«capítol de veritat» i la de Tactual capítol. La prim era fa referencia al capítol 
331, "Com hom adora e contempla la sancta, gloriosa veritat de nostre senyor 
Déus", antecedent im m ediat de l'estructura de la figura S a l'A rt, i de 
contingut netament epistemológic. És a dir: el que Llull ens vindria a dir és 
que el contingut de totes dues «figures», la S i la X, es complementen.

Donades les implicacions epistemológiques del tema de la predestinació 
(recordem el que se'ns deia al versicle 8: «la predestinació per una m anera 
demostra veritat e per altra manera demostra falsetat»), Llull s’adona que les 
tres potencies de l'ánima racional són l'instrum ent adient i im prescindible 
per a qualsevol recerca, per a cercar la veritat sobre qualsevol tema hum a o 
diví. «Qui vol atrobar ni conéixer ni amar veritat haja coneixen^a de les 
quatre figures dam unt dites», concluia el capítol 331. Un cop establert el 
funcionament de les tres poténcies de l'ánima, la recerca de la veritat sobre la 
predestinació esdevé més fácil. Aquests capítols completen així els dedicats al 
mateix tema al llibre quart, on l'autor encara no havia estructurat plenam ent 
els actes de les poténcies amb la intenció de trobar la veritat.
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Encam ado i trinitat encara dom inaran els següents capítols. Sembla com 
si el conjunt de la m agna obra, i més encara, les diverses form ulacions 
poste rio rs  de l'A rt, tingueren  l'objectiu ú ltim  de m ostrar de  m anera 
inequívoca aquests dos dogmes. Llull sem pre hi torna, incansablem ent, 
obsessivament. El capítol 336, "Com hom adora e contempla l’excel.lent vertut 
de  nostre senyor Déus", planteja im plícitam ent la següent qüestió: quina 
significa més acabament en la contemplació de la virtut de Déu, l’afirmació o 
la negació de la trinitat i de l'encamació?

De m anera ordenada, Llull desenvolupa una «art» per donar resposta a la 
pregunta. Básicament, el galimatías de lletres i de conceptes es po t reduir a un 
esquem a ben senzill i fins i tot previsible, desenvolupat al nivell de la tríada 
en tres temps, un per versicle:

1- Cadascuna de les tres poténcies de l'ánima posa l'oració en l'afirmació de la 
trinitat o de l'encamació, i troba que l'oració está en el terme major.

2- Tem pta després de posar l'oració en la negació de la trin ita t i de 
l'encamació, i troba menys acabament, i que passa al terme menor.

3- Com que és cert el que dóna major demostració d'acabam ent de la v irtu t 
divina, afirm a la trin itat i l'encarnació i nega els seus contraris (nega la 
negació de trinitat i encamació).

Aquest és el resum  del capítol. Llull avanzará ordenadam ent i per parts. 
Després de l'esperable tríada introductoria, les tres poténcies de 1'ánima 
operaran aquesta recerca en la trinitat, a raó d 'una poténcia per tríada; 
posteriorm ent, el mateix s'esdevé amb l'encarnació. L'esquema en tres temps 
que hem ressenyat és llangat sobre cadascuna de les següents tríades:

Cerquen en l'afirmació i en la negació 
de la Trinitat quina de les dues dóna 
major demostració d'acabament de la 
virtut divina

Memoria (336, 4-6) 

Enteniment (336, 7-9) 

Voluntat (336, 10-12)
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Memoria (336, 13-15)

Enteniment (336, 16-18)

Voluntat (336, 19-21)

Cerquen en l'afirmació i en la negació 
de YEncarnació quina de les dues 
dóna major demostració d ’acabam ent 
de la virtut divina

A quest ordre ben estructurat i previsible de l'a rgum en tadó  lu l.liana 
facilita la lectura del capítol. Aquesta esdevé més m onótona, és cert; peró  la 
p rop ia  m onotonia ens perm et d 'aplicar-nos amb la m áxim a concen trado  
nom és a la primera tríada, tot sabent que en les següents tan  sois haurem  de 
canviar «memoria» per «enteniment» i per «voluntat». La substitució deis 
conceptes per lletres no suposa dones cap entrebanc per a la conprensió del 
text: el lector arriba al punt en qué ja no li cal recorrer sistem áticam ent a la 
«taula de signes» present a l'inici del capítol, ja que la xarxa argum entativa és 
tan  determ inada que pot seguir-la autom áticament amb l'autor (i, fins i tot, 
podría  completar el contingut de la tríada si, per algún m otiu, m ancara un  
versicle). Caldria dones relativitzar una mica la «llegenda» sobre la dificultat 
de lectura que envolta aquests capítols. La lectura és lenta i complexa, i de 
vegades esgotadora; peró no incomprensible.

2.3.4. Conclusió: l'encamació.

Els capítols 337 a 339 clourien la part dedicada a les v irtuts divines «ad 
extra», i que ha tingut l'encarnació com a centre neurálgic de l'exposició. 
Lógicament, encara continua essent-ho en aquests capítols. Al 337, "Com hom 
adora  e contem pla la sancta, gloriosa, hum ana natura  de nostre senyor 
Jesucrist", trobem de nou el métode analógic i ascendent que desemboca en 
l'encarnació. El capítol té dues parts, clarament identificables en la «taula de 
signes»: una prim era sensual i una segona intel.lectual. La sensual está 
form ada per la considerado de les relacions entre En Pere, el seu eos i la seua 
ánima; la intel.lectual, per la relació entre la de'itat, la hum anitat de Jesucrist, i 
Jesucrist com a unió de deitat i humanitat.

L'analogia entre totes dues parts és ben palesa. Igual que En Pere és un 
compost de eos i ánima, en Jesucrist s'uneixen la natura hum ana i divina. De 
la prim era considerado passem a la segona a través de la coneguda ascensió de
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les sensualitats a les intel.lectualitats, ascensió fonam entada en  la na tu ra  
analógica de la realitat immanent. El versicle dotzé marca la transició d 'una 
realitat a l'altra: «per agó cové que per aqüestes sensualitats e  entel.lectuitats 
predicades d'En Pere nos m udem  a predicar e a entel.lectuejar les sensualitats 
e  les entel-lectuitats de Jesucrist» (337,12).

El capítol 338 se centra en la contemplació de l'«ajuda» que D éu fa a 
l'hom e. De fet, peró, el tema és excusa per continuar amb el desenvolupam ent 
de  les «obsessions» lul.lianes més paleses en aquesta distinció final del LC: 
l'encarnació i, u n  cop més, la predestinació. Totes dues ja h an  esta t 
relacionades anteriorment; tom em  dones sobre el mateix que ja havia estat 
dit: l'encamació ens ajuda a comprendre la predestinació. La prim era p art del 
capítol tocará dones el primer tema, per a passar a desenvolupar l'altra qüestió 
en  la segona part.

Poques novetats trobem respecte ais capítols anteriors. L 'argum entadó 
discorre a través de la com parado de les significacions aportades per 
l'afirmació i per la negació de l'encamació. En el prim er cas, l’ánim a racional 
s'om ple de l'ajuda de Déu i pot fer el bé; si nega l'encamació, pero, no troba 
tan ta  ajuda divina ni les forces necessáries per a desenvolupar una actuado  
m oral correcta.

Afirmado i negado es revelen com dos conceptes claus en l'argum entació 
lul.iana, dos conceptes relatius que perm eten establir les relacions existents 
entre els altres que basteixen els arguments. No en va formaran part del darrer 
«triangle» de la figura T a les formulacions quaternáries de l'Art. Estem 
davant un nou antecedent «artístic» al LC, present encara al capítol 339, "Com 
hom  adora e contempla l'honrat Déus gloriós per tal que li dó coneixenga e 
dem ostració de ses vertuts glorioses". En efecte: 1'afirmado i la negado d e  
l'encamació encara són al centre del capítol. En cada tríada hom  contemplará 
les significacions que tant l'una com l'altra donen d'una virtut divina, fins un 
total de nou virtuts: poder, saber, amor, dretura, m isericordia, hum ilitat, 
paciencia, veritat i acabament. Dominen, com era d'esperar, les v irtu ts ad 
extra, aplicables a la doble natura de Jesucrist (m isericórdia, hum ilita t, 
paciencia... són virtuts presents sempre que hom parla de l'encarnació).

Tot el capítol es pot resumir, un cop més, en una fórmula senzilla, i amb 
una considerado explícitament apologética: amb l'afirmació de l'encarnació el
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cristiá rep major signifícació de les virtuts divines que l'infidel amb la negació 
de  l'encamació. Només cal, en aquest mateix esquema, anar substitu in t una  
virtu t per una altra: el resultat sempre será el mateix.

2.4. Consideracions etiques i relació entre Vanima i Déu.

Entrem  ara en dos capítols que introdueixen consideracions de tipus 
moral. Esbrinar l'origen del bé i del mal (capítol 340) ens pot ajudar a conéixer 
qué está perm és i qué está prohibit per la voluntat divina (capítol 341). A  la 
prim era qüestió hom respon fácilment. No és el prim er cop que apareix al LC: 
ja al prim er volum  trobávem referéncies a l'origen del mal. El llenguatge 
algebraic presenta arguments ja coneguts des d 'una óptica aparentm ent m és 
«matemática». El resum de la tesi del capítol 340 és, peró, ben dar: D éu és 
l'origen del bé, i no del mal. L'origen d 'aquest es troba en la p riv a d o  
(identificada amb el pecat). I l'home, cruilla entre tots dos, participa tan t de 
l'un com de l'altre: es troba equidistant entre Déu i la privado, entre el bé i el 
mal. Sois el seu lliure albir li pot fer inclinar-se més cap a un  costat o cap a 
l'altre. Protagonista central d 'un  drama cósmic, l'ésser hum á ha d'actuar; peró 
el seu paper no está escrit préviament: ell mateix ha de crear-lo conforme el 
rep resen ta .166

On, com la I [enteniment] ha reebuts, Sényer, tots aquests demostraments, adoncs 

entén que la G [comen^ament compost de bé i de mal] comenta en quant és bé 

primerament en l'A [Déu] e puixes en la C [ésser humá], car si egualment comengava 

en l'A e la C, la B [significado de Déu] no poria demostrar mellor l'A [Déu] que la D 

[significado d'ésser humá] la C [ésser humá]; e enaprés com la I [enteniment] ha 

reebuda aquesta coneixen^a, entén e coneix que la G [comengament compost de bé i de 

mal] en quant lo comenqament del mal qui és en ella, comenta en l'E [privació] e 

puixes en la C [ésser humá], car si egualment comengava en la C e l'E no hauria 

deliberado en la C [ésser humá] de franca volentat a fer bé o mal. On, com franc 

voler sia sentit e entés en la C, és impossívol cosa que lo mal comenqás tan tost en la C 

[ésser humá] com fa en l'E [privació] (340,18).

166En aquest capítol es recalca el lliure albir, mentre que en la major part deis que hem vist fins 

ara, en aquesta distinció, el centre és la predestinació. Déu coneix ja el paper de l’home —de 

cada home—, peró aixó no significa que l’obligue a representar-lo.
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U na analogía de tipus elemental ajuda a la comprensió del eos doctrinal 
exposat al capítol. Déu, el bé, la privació i el mal són análegs ais quatre  
elem ents en el sentit que els dos primers són lleugers (com l’aire i el foc), i els 
dos darrers feixucs (com l'aigua i la térra). Els primers tenen tendencia natural 
a  pujar, mentre que els segons cerquen naturalm ent els llocs baixos. L’analogía 
dóna peu  a una reductio ad absurdum: si Déu no fos comengament del bé i la 
privació no fos comengament del mal, s'esdevendria que Taire i el foc farien 
cau re  els cossos, m entre que la térra  i l'aigua els farien  pu jar, cosa 
m anifestam ent impossible:

Car enaixí com la leugeria qui és en la C [ésser humá] és de part lo foc e l’áer, e la 

ponderositat qui és en la C és de part l'aigua e la térra, enaixí, Sényer, lo bé qui és en 

la C és de part l’A [Déu] e la C, e lo mal e.l pecat és de la part la C e l’E [privació]. 

Qn, enaixí com lo foc e l'áer mouen l’átomus a pujar a amunt, enaixí l'A [Déu] e la C 

[ésser humá] mouen lo bé qui és en la G [comengament compost de bé i de mal]; e enaixí 

com l'home qui cau per lo baus se mou a avall per l'aigua e la térra, enaixí lo mal qui 

és en la G [comen^ament compost de bé i de mal] és moviment mogut per la C [ésser 

humá] e l'E [privació] (340,17).

El capítol següent també desenvolupa una analogía elemental. La qüestió 
tractada és qué está perm és i qué prohibeix la voluntat divina ("Com hom  
adora e contempla son Déus gloriós que li endreg son entenim ent a haver 
coneixenga de les coses legudes e de les coses vedades"). Qüestió que será 
represa, amb la m ateixa formulació, en Y A rt abreujada d'atrobar veritat: 
«Quae sint licita, et quae vetita?» (quaestio 51, distinctio III, pars II, "De LX 
questionibus". MOG  I: 471 = Int. vii, 39).

La resposta va unida a la considerado de la voluntat divina. L 'entenim ent 
ha de rebre conjuntament els significats del voler de Déu i els de les coses 
permeses i prohibides; si només rep els dos significats darrers sense el primer, 
errará, ja que actuará contra la seua tendéncia natural. Ací és on entra 
l'analogia elemental: així com la pedra es mou cap amunt quan hom la llanca 
a Taire, encara que la seua tendéncia natural és anar cap avall, igualm ent 
l'entenim ent va contra el seu lloc natural quan només rep els significats de les 
coses «legudes e vedades», sense rebre el significat de la voluntat de Déu. 
Aquesta és la condició d'ús d'aquesta «art». Les aplicacions en són múltiples.
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Per exemple, és lícit creure en la trinitat, ja que s'adiu  amb la voluntat divina 
(341,19).

Els próxims deu capítols formen una unitat al voltant de la relació entre 
Tánima pecadora i la divinitat. L'ánima es troba insatisfeta lligada al eos, i 
p lena de desig (capítol 342); per aixó demana al seu creador que li atorgue el 
compliment de tots els seus desitjos en la glória del paradís (capítol 343). Cal 
prim er, peró, que es purifique plorant els seus pecats i les seues culpes (capítol 
344), i que tinga esperanza en Déu (capítol 345). Els infidels també poden  ser 
endregats i conduits a la via del paradís (capítol 346). Llull constata, en tots 
aquests capítols, la gran misericórdia de Déu, que perdona i guia els pecadors; 
introdueix dones una «art» de donar grades a Déu pels béns que atorga i pels 
pecats que perdona (capítol 347). L'ánima, finalment, prega al seu creador que 
li done continéncia (capítol 348), i que la consolé (capítol 349), m entre que ella 
es compromet a ser-li obedient (capítol 350) i a confessar els seus pecats (capítol 
351).

Correm  el risc ben evident de ser excessivament repetituis i feixucs si 
entrem  a detallar cada capítol. L'autor hi dissemina els temes i els argum ents 
ja coneguts i repetits fins al cansanci: la trinitat, l'encarnació, les v irtu ts 
divines amb la seua lógica circular i el seu valor dem ostratiu  basat en 
l'eminéncia de Déu, la predestinació relacionada amb la virtut de la saviesa, 
consideracions apologétiques adregades a la conversió els infidels, etc. Si un 
hom  ha fet l'esforg d'empassar-se tot el LC i arriba a la darrera distinció, pot 
veure's en certa mesura una mica decebut si esperava trobar, en la selva de 
lletres que creix a cada página, alguna revelació nova. La «sopa de lletres» té 
un  regust familiar: canvia la presentació del plat, peró els ingredients són els 
mateixos que els presents ais ápats de les altres trenta-nou distincions prévies.

Peró si el gros del contingut deis capítols que ara presentem  és una 
amplificació de qüestions ja tractades, s'apunten, encara que tím idam ent, 
algunes nocions que avancen posteriors desenvolupam ents. En concret, 
podrem  veure més endavant com m aterials que s'han gestat a poc a poc al 
llarg de l'obra, ací prenen una ordenació precursora de les figures de l'Art (en 
concret, especialment peí que fa a les figures S i X). Si el capítol 331 era un  ciar 
antecedent de la figura S, en trobem un altre no menys ciar al capítol 342.
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Peró un  altre punt requereix la nostra atenció en els deu  capítols que ara 
considerem. Les relacions entre l'ánima i Déu són presentades sovint sota la 
«metáfora» de l'«amic» i l'«amat». O, com diu  A. Soler, hauríem  de parla r 
m illor de «tema», més que no de «metáfora». El tem a de 1’amic i l ’am at, 
p redom inan t en l'opuscle inclós al Blaquerna, com enta a teñ ir una  clara 
form ulació  al LC, on «hi trobem  l'origen rem ot del tem a, am b u n a  
aproxim ació a la m etáfora de Yamic i YAmat, peró no pas els orígens de 
l'opuscle que conté el Blaquerna» (SOLER, 1992 b: 140). Encara estem m assa 
lluny  de la famosa novel.la; no s'esdevé el mateix, peró, am b l'Art: el LC i 
Y A rt abreujada d'atrobar veritat semblen de vegades dues obres germ anes i, de 
fet, cronológicment l'una és la immediata continuado de l'altra.

2.5. La literaturització de la doctrina a través de l'al.legoria.

Amb el capítol 352 entrem  en un bloc que requereix una mica m és de 
detenim ent. Els capítols que ara segueixen criden l'atenció del lector, el qual hi 
troba aspectes origináis dins del recorregut del LC. El nucli será els nivells 
d 'interpretació de l'escriptura, anunciats ja al capítol 352, "Com hom  encerca 
l 'a r t e la m anera com sápia adorar e contem plar en tel.lectualm ent per 
timologia e al.legoria e anigogia nostre senyor Déus".

El punt de parten^a, nogensmenys, és ben conegut: cal pujar l'oració de les 
coses sensuals (criatures) a les intel.lectuals (virtuts simples de Déu). Aqüestes 
darreres, encara poden ser considerades «segons les criatures» i «segons vós». 
Tam bé l'ánim a ha d 'operar un  ascens de les prim eres a les segones. 
L 'entenim ent puja i baixa per aquesta escala; després de pujar al grao m és 
elevat, cal descendre per tal de prendre impuls i ascendir encara més amunt.

Pero, quina relació tenen aquestos graons amb els nivells d 'interpretació 
de l'escriptura? La interpretado literal s'adiu amb les significacions de les 
criatures; la moral, amb les virtuts divines ad extra; i el que Llull anom ena 
«exposició intel.lectual simple» s'esdevé quan l'entenim ent puja a les v irtu ts 
divines ad intra. El tem ari básic de virtuts, poder-saber-voler, exemplifica el 
que acabem de dir. El nostre autor representa el poder mitjan^ant un  braq, la 
saviesa m itjan^ant uns ulls, i la voluntat o amor m itjan^ant el foc. Són 
objectes o elements que simbolitzen realitats intel.lectuals. Dir «brag» equival
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a  la «lletra», prim er grau d'interpretació. Q uan entenem  que aquest braq 
significa el poder d iv í envers les criatures, pasem  el segon g rau , el de 
I'exposició moral. Peró encara queda ascendir a la contemplació intel.lectual 
p u ra  del poder en si de Déu. Sobre la in terpretado m oral recau la prim era 
intenció respecte de la in terpretado literal; peró suposa la segona intenció 
respecte de la interpretado intel.lectual.

2.5.1. La «qüestió árab» i el «lector model» del LC.

L'ascensió de les sensualitats a les intel.lectualitats és central en tot el LC. 
Peró  la nova considerado  ara introdui’da, relacionada amb els n ivells 
d'interpretació, d'on prové? Hi ha un versicle cabdal, i citat a bastam ent, peró 
la interpretado del qual encara resta una mica enterbolida:

Senyor forts, d'on totes forces prenen vigoria e benedicció! Qui vol haver l'art ni la 

manera d'entel.lectual oració, sápia's endreqar a ella per I’exposició moral la qual 

és apellada en lengua arábica rams, qui és aitant a dir com moral o al.legoria o 

anigogia exposició, la qual exposició és composta de sensualitat e entel.lectuitat per 

qo car per la sensualitat se forma l'enteniment a entendre la moralitat per tal que 

puig entendre la simple enteLlectuitat de son Déus gloriós, per la qual inteLligéncia 

la memória remembrant e l'enteniment entenent e la volentat amant adoren e 

contemplen la vostra divinal esséncia en sa simple natura sens esguardament de 

creatura (352, 7).

La referéncia árab és incontestable. I no és casual que, en aquest m ateix 
capítol, en trobem una altra, aquest cop sobre el suposat original arábic del LC:

On, com aqó sia enaixí, Sényer, dones per qo car lo vostre servidor per gracia vostra 

sia romanqador d'aquesta obra d'arábic en romanq, e com la sua memória e son 

enteniment e son voler s'esforcen de lur poder a pujar adorar e contemplar lur honrat 

creador, per aqó lo vostre servidor transporta e muda en esta translació moltes raons 

qui no són tan altes en l'exemplar arábic a adorar e a contemplar vostres vertuts 

glorioses, com són celles que lo vostre servidor en loe d'aquelles muda e puja altres 

raons pus altes e pus acabades a adorar e a contemplar la vostra sancta humana 

natura e la vostra gloriosa natura divina (352, 30).
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Fa Llull referencia a la primera redacció árab del LC? O bé a  u n  altre LC 
árab, font directa d'aquest? Urvoy resum eix les teories enundades fins al 
moment: alguns investigadors neguen l'existéncia d 'una versió árab previa 
del LC, almenys com a obra completa. La majoria, peró, adm et la possibilitat 
d 'u n  prim er nucli o esbós en árab de l'obra, sense arribar, ni de bon tros, a 
l'extensió que tindrá  la versió catalana. Llinarés, a més, planteja la hipótesi 
que aquest prim er nucli árab del LC fos no una obra de Llull, sinó u n  text 
m usulm á que no reconeix a Déu més que la natura divina. H ipótesi aquesta 
difícil d 'adm etre per dos motius: no explica perqué el beat callaria sobre 
l'origen m usulm á d 'aquest text (al contrari del que fará amb el seu Llibre 
d'amic e amat), i, a més, no tenim noticia de cap obra que puga reunir aqueixes 
característiques (URVOY, 1980: 324; LLINARES, 1980). La proposta d 'U rvoy va 
en  la línia d 'identificar la prim era versió árab amb un  antecedent de la 
distinció XL del LC, la que entraría en diáleg més directe amb els musulmans:

II est dones trás vraisemblable que le Libre de contemplado représente une forme 

achevée, du point de vue chrétien, d'une méditation qui est á la fois l'explidtation 

de la perspective propre á l’auteur [llibres I, II i III], une premiére tentative de 

perfectionnement de sa méthode apologétique populaire [llibre IV], et un essai 

d'intégration de la substance de la pensée musulmane connue de l’auteur [llibre V]. 

La premiére esquisse arabe aurait done été constituée essentiellement, sinon 

uniquement, par les notes destinées á ce demier point (URVOY, 1980: 326).

La qüestió té un  abast molt més ampli: qué hi ha d'árab en Llull i en la 
seua Art? També al Llibre d'amic e amat trobem  una referéncia sem blant i 
igualment explícita, aquest cop sobre els sufís. Cosa que no impedeix trobar en 
l'opuscle místic temes i figures extretes de la tradició teológica cristiana i de la 
literária trobadoresca. El problema plantejat de les fonts está estretam ent 
relacionat amb el de la finalitat de l'obra i els seus receptors. El LC es planteja 
com a enciclopédia mística o com a m anual de conversió d'infidels? Quin és 
el «lector model» que demana el LC?

Contemplació i apologética són les dues vessants principáis de l'obra. És 
tant una cosa com l'altra. Peró principalment la segona, malgrat el títol: més 
que una contemplació personal, el llibre és una incitació a la contemplació; i, 
més encara, és una obra amb una certa vocació pedagógica, d'ensenyar a 
contemplar en Déu. Les diverses i múltiples «arts» en qué es divideix així ho 
manifesten. Els infidels no contemplen la divinitat com cal, ja que, entre altres
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coses, neguen la trinitat i l'encamació; ací rau el seu error. És m és aviat una 
qüestió d'ignoráncia més que no pas de mala voluntat. Cal m ostrar-los, amb 
argum ents, com eixir d'aqueixa ignorancia i arribar a l'estadi perfecte de 
contemplació en Déu. Per davall de la mística del LC brolla sempre una fon t 
apologética i missional.

No podem  dubtar, i amb agó responem  a l'altra pregunta, que el LC 
s'adrega principalm ent a un  receptor cristiá, to t i les continúes referéncies a 
l'infidel. Almenys el LC en la versió catalana que coneguem. El suposat 
original árab, per contra, hauria d'haver estat escrit per ais m usulm ans. Així 
com l'A rt sembla més universal, utilitzable per qualsevol persona amb una 
base suficient de coneixements, sense importar la seua creenga, el LC parla ais 
cristians. Peró els diu com endregar la seua propia contemplació en Déu i, de 
retruc, com poden endregar la deis infidels. L'obra és una constant incitació de 
Llull ais seus correligionaris a la predicació i al m artiri, u n  im puls de 
compartir el camí al qual s'ha vist llangat per la conversió iniciada aquella nit 
en qué, per primera volta, se li aparegué Crist cmcificat.

El fidel, en prim er lloc, és el destinatari de  l'obra. Amb ella té un  
instrument, format per diverses «arts», que li perm et trobar la veritat i, més 
encara, la manera correcta de manifestar-la, de donar-ne fe. El següent passatge 
és fonamental, tant peí seu contingut com per la seua ubicació estratégica, per 
tal de corroborar l'anterior afirmado:

On, com en aquest Libre de Contemplació se contenga que la G [fe] e la H [raó] e la I 

[fervor] pot hom haver en molt gran quantitat siguent l'art e la manera d'aquest 

libre, dones qui vol adur de poténcia en actu l'A [veritat] en los infeels, faga tant 

que.ls mostré aquest Libre de Contemplació, per tal que la B [obriment de la veritat] 

aduga en ells de poténcia en actu l'A [veritat] e la G [fe] e la H [raó] e la I [fervor], e 

faga privar la C [tancament de la veritat] e exil aquella per tal que no sia en lo mig 

de la humana pensa e de l'A [veritat]. On, beneit siats vós, Sényer, car per aquest 

Libre de Contemplació se forma la I [fervor] en lo feel crestiá si aquest libre vol usar 

en tan gran quantitat, que per aquella pora per gracia e per benedicció vostra obrir ab 

la B [obriment de la veritat] l'A [veritat] amagada per la C [tancament de la 

veritat] (364, 15).

El passatge ja és per ell mateix prou explícit. El LC és un instrum ent amb el 
qual el cristiá pot mostrar la veritat a l'infidel. A més, peró, hem de teñir en
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com pte que aquest vérsicle es troba en el cor del capítol 364, el qual p o t ¡ser 
considerat el colofó de tot el LC. Els dos capítols que resten no són m és que el 
tancam ent conclusiu de l'obra, el eos de la qual culmina en aquest capítol 
dedicat a m ostrar una art d ,«obrir» o trobar la veritat, i que es vol resum de 
totes les altres arts presents al llibre: «aquesta figura darrerana d e s t  Libre de 
contemplado conté dejús si totes les altres figures d'aquest libre» (364, 30). És a 
dir: tot el LC es resumeix en una art de trobar veritat adregada ais infidels, pero 
mitjangant l'actuació missional deis cristians, els quals, amb el seu fervor, han 
de fer de pont. El LC, com l'Árt, té la finalitat últim a de formar m issioners, 
form ació que es veurá com pletada amb l'aprenentatge de les llengües 
orientáis. És el projecte de Miramar.

El suposat original arábic hauria de teñir dones un  plantejam ent forga 
divergent de la versió catalana. Aquesta, de cap manera, no será una translació 
m ot a m ot d'aquell. I si el receptor de l'obra que tenim entre les m ans és 
cristiá, hem d'adm etre que la major part de les fonts serán també cristianes. La 
referencia ais ramz ha estat prou explícita; pero no vol d ir res, segons 
com provem  en la com parado amb la suposada influencia sufí del Llibre 
d'amic e amat. En aquests capítols del LC, com veurem  tot seguit, trobarem  
al.legories d 'origen clarament bíblic (apocalíptic, per a ser més concrets) i 
literari, amb un  regust próxim a les novel.les de cavalleria (LLINARES, 1971).

2.5.2. Iconografía de les artes memoriae.

Pero hi ha un  aspecte en el qual ningú sembla ha ver reparat fins ara. I és 
que, a més, les al.legories tenen uns trets iconográfics que les relacionen 
directam ent amb les artes memoriae de l'edat m itjana, derivades de les 
elaborades en l'antiguitat clássica. L'ars memorativa clássica consistia en una 
serie de técniques mnemotécniques emprades principalm ent per recordar els 
llargs discursos forenses. Aqüestes técniques es basaven en la ub icad o  
ordenada de diverses imatges mentáis en determ ináis llocs de la memoria: 
loci et imagines n'eren els dos components básics.

H om  comengava, primerament, bastint una construcció imaginaria en la 
m ent (un castell, una església, ...), amb diferents cambres. En cada cambra, 
hom  ubicava un  objecte significatiu d 'un concepte que calia recordar, i amb 
suficients trets iconográfics com per a que el seu record es pogués relacionar 
im m ediatam ent amb aquell. En el moment de recordar el discurs sencer, la
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im aginado recorre ordenadam ent les cambres, passejant-se per tot l'edifici. En 
la prim era cambra troba l'objecte referit al tema de la primera part del discurs, 
en  la segona cambra el referit a la segona part, etc.167

Per a ser efectives, és a dir, fácilment recordables i relacionables amb el seu 
objecte, les imatges han de ser percusives («imaginibus autem  agentibus, 
acribus, insignitis, quae occurrere celeriterque percutere anim um  possint») 
(Ad Herennium, citat per YATES, 1966 a: 32). Aqüestes imagines agentes 
percussives poden estar representados amb la forma d 'una persona, i teñir 
agrupades al voltant altres imatges secundáries o atribuís iconográfics que 
recordarien les seues parts (per exemple, la subdivisió d ’una p a rt d 'un  
discurs). L'edat mitjana hereda les arts memoratives clássiques, tot adaptant- 
les a l'esperit cristiá. Sant Tomás d 'A quino s'encarrega de fer aquesta 
adaptació: la memoria artificial servirá per a recordar els dogmes de fe, i les 
imatges de les virtuts i deis vicis, i així poder seguir les primeres i fugir deis 
segons. Les imatges agents es carreguen d'intenció espiritual.168

Un exemple d'im atge percussiva ubicada en un  lloc de la m em oria ens 
a judará  a com prendre el m ecanism e. Está extret de la Rhetorica ad 
Herennium  (YATES, 1966 a: 24). Per recordar l'acusació que hom  fa al nostre 
client, bastirem  com a el prim er lloc de la m em oria una habitació, on 
apareixerá un home gitat en un llit, malalt, i al seu costat l'advocat, amb una 
copa a la má dreta, unes tauletes de cera a la má esquerra, i en el quart dit els 
testicles d 'un  moltó. Que significa a^ó? La imatge ens ajudará a recordar que 
l'hom e fou enverinat (la copa), que deixá una heréncia o testam ent (les 
tauletes), mentre que els testicles (testes), per similitud verbal, ens recordará 
que hem de fer referencia ais testimonis. Altres imatges en altres llocs de la 
m emoria ens recordaran amb facilitat altres detalls del cas. No sempre, pero, 
les imatges han de ser referides a figures humanes. Un cap, una má, qualsevol 
objecte serveix. Alió important és que estiga ubicat en el lloc corresponent, i, és

167Tres són les fonts llatines que ens han transmés el sistema clássic de la memoria: el De oratore 

de Cicero, la Rhetorica ad Herennium i la Institutio Oratoria de Quintiliá, amb regles precises 

sobre com han de ser els llocs i les imatges de la memoria: dimensions, atributs, etc. (YATES, 1966 

a: 13 i ss.)

168Com indica Yates, és fácil trobar en aqüestes imatges de l'art de la memoria l'origen de gran 

part de la iconografía medieval, com ara la relacionada amb les set art liberáis, representades 

com a dames amb atributs determinats (YATES, 1966 a: 105 i ss.).
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ciar, que hi haja alguna m ena de sim ilitud  amb el concepte que vol 
representar.

Tomem ara al LC. Al capítol 352 trobem el següent passatge:

Divinal rei de glória, qui sóts e fos e serets tota glória! Qui vol haver art e manera 

d'adorar e contemplar enteLlectualment, cové que sápia endregar e ordonar les 

sensualitats per tal que pusca ordonar e endregar les entel.lectuítats a l'oració e 

contemplació en tal manera e en tal disposició entel.lectual, que la memória sia 

cambra on vós siats e estiats per remembrament, e l'enteniment sia dri ardent que sia 

en lo mig loe de la cambra entenent vostres honraments, e la volentat sia lo portal de 

la cambra amant vostres honraments per tal que la memoria los remembre e 

l'enteniment los entena en tal manera que tota la cambra e tot l'enteniment e tota la 

volentat fruesquen vostres vertuts acabades (352,25).

Cadascuna de les tres potencies de l'ánima racional está representada per 
un  objecte: la memoria per una cambra, l'enteniment per un  ciri enees al mig, 
i la voluntat per una porta per la qual hom entra i ix. Quan hom  tanca la porta 
de la cambra (voluntat) a les v irtu ts divines, el ciri s 'apaga (esdevé la 
ignorancia) i la cambra resta a fosques (hom oblida Déu). La comparació amb 
les imatges de l'art de la memoria és temptadora. No hi ha en aquest passatge, 
pero , una vo lun ta t explícitam ent m nem otécnica. Amb to t i aixó, el 
simbolisme em prat podría perfectament ubicar-se en uns loci m em orístics 
més amplis, i ser usat com a imatges de la memoria. Al versicle vint-i-set del 
mateix capítol trobem que la cambra s'ha ampliat, i ara és una església, uns 
deis llocs de la memoria en les arts medievals!169

Vertuós Senyor, enaixí com l'esgleia sensual és cambra qui está oberta e il.luminada 

de ciris e cándeles e lántees per qo que les gents hi vagen a adorar e a honrar lo vostre 

gloriós altar, enaixí la memoria e l'enteniment e la volentat deis hómens justs 

católics, és esgleia entel.lectual per tal que vós hi siats adorat e contemplat 

entel.lectualment per remembrament qui vos remembre, e per enteniment qui 

demostré bones obres e sancta vida al poblé, e per volentat qui haja tanta de caritat 

que am salvado deis errats infeels per via de sancta conversado e creenqa (352, 27).

169Amb tot i aixó, en aquest cas, la representació de la cambra com una església és lógica si 

atenem al fet que és plena de ciris...
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Quina relació té dones Llull amb l'art clássica de la m em oria? Francés 
Yates afirma que el nostre autor «difonia la seva art en el m om ent que la 
form a m edieval de l'a rt clássica de la m em oria, tal i com hav ia  estat 
presentada i impulsada per Albert i Tomás, era en el seu apogeu» (YATES, 
1966 b: 190). A^ó no implica, en principi, cap influencia directa. De fet, 
l'estudiosa británica indica un  seguit de diferencies entre l'art luLliana i l’art 
clássica de la memória. En prim er lloc, la prim era no procedeix de la tradició 
retórica clássica, sinó del platonism e agustiniá. La més cridanera de les 
diferencies, pero, i que afecta a la qüestió ací tractada, és que:

no hi ha res en el luLlisme, tal i com el va ensenyar el mateix Llull, que correspongui 

a les imatges de l’art clássica, ni tampoc no hi ha l'esforg d’exátar la memória 

mitjan^ant similituds corpóries emocionáis i dramátiques fruit de la productiva 

interacció entre l’art de la memória i les arts visuals. Llull designa els conceptes 

emprats en la seva art mitjangant un sistema de lletres que introdueix un aspecte 

gairebé algebraic o científícament abstráete en el lul.lisme (YATES, 1966 b: 192).

Peí que fa al segon aspecte, el de les im atges dram átiques, ja  hem  
dem ostrat en altre lloc que el beat en fa bon ús, al llarg del LC, quan es tracta de 
la memoria de la passió de Crist (RUBIO, 1995: 74). I l'abséncia de les altres 
imatges de l’art clássica, com veurem tot seguit, també ha de ser relativitzada 
ten in t en compte els capítols del LC que ara considerem. No desautoritzem  
amb a^ó les afirmacions de Yates, tot al contrari. Pensem que són perfectament 
válides peí que fa a les darreres formulacions de VArt lul.liana. Ho m ostra el 
fet que l'estudiosa parla del carácter dinámic de les figures circulars rotatóries, 
inexistents encara a les arts quatemáries. I, evidentment, és una llástima que 
no tingués en compte el LC, la prehistoria de l'A rt, on h i ha tan t de 
platonism e agustiniá com d'aristotelisme, on Llull am untega tot el que ha 
deprés en els seus anys de formació... incloent-hi potser aspectes de la retórica 
clássica.

La consideració de l'art lul.liana com a art de la memória especial, basat en 
representacions abstractes deis conceptes i no en lletres, és el resultat final del 
camí emprés al LC. En la distinció final, de fet, ja el trobem. La memória és la 
B, l'entenim ent la C, i la voluntat la D, al capítol 331, i el mateix s'esdevindrá 
a Y A rt abreujada d'atrobar veritat i a Y A rt demostrativa. Pero al capítol 352, 
com veiem, la memória será una cambra, l'enteniment una vela, i la voluntat 
una porta. De nou es palesa que Llull assatja diverses vies a la m agna obra
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prim era, per ta l de prendre finalment la definitiva, la més efectiva i la més 
original, claram ent manifestada al seu esperit en la «il.luminació» de Randa..., 
encara que present d'antuvi.

Ho repetim  de nou: és una llástima que Yates no tingués coneixement 
d ’aquestos capítols del LC. Perqué la cosa no acaba en el 352. Ais capítols 
següents Llull amplia la representació visual imaginativa deis llocs i deis 
objectes identificatius de conceptes sobre els quals cal meditar; o que caldria 
recordar, si parlem  d'una art de la memoria a la manera clássica.

Al capítol 353 hom ofereix una art per adorar les virtuts divines. D 'acord 
amb ella, calen dues virtuts visives: la sensual i la intel.lectual. La memória 
ha de fer tres cumbres (o graners) que han de ser contemplades amb la vista 
intel.lectual. L 'entenim ent ha de fer tres caps, i la voluntat, al seu tom , tres 
peus. En la prim era cambra, la memória ha de guardar les criatures; en la 
segona cambra, el que les criatures signifiquen de les virtuts divines, i en la 
tercera cam bra el que les virtuts signifiquen de Déu. És el mateix procés 
ascendent in iciat al capítol 352. Peí que fa ais caps, representacions de 
l'entenim ent, el primer ha de rebre els significáis de les criatures guardades en 
la prim era cam bra de la memória, el segon els significáis que les criatures 
dem ostren de les virtuts divines, guardats en la segona cambra, i el tercer els 
significáis de les virtuts divines presents a la tercera cambra. De la mateixa 
m anera, el prim er peu de la voluntat ha d 'anar a la prim era cambra de la 
m em ória i al prim er cap de l'enteniment, el segon peu s'adregará cap a la 
segona cambra i el segon cap, i el tercer peu cap a la tercera cambra i el tercer 
cap.

Ja tenim  clarament uns llocs de la memória, on s'ubiquen imatges a la 
m anera de les arts memoratives clássiques. Cambres amb peus i caps al seu 
interior, que ajudarien a recordar conceptes abstractes. Cal encara, pero, que 
aqüestes imatges tinguen atributs secundaris afegits que perfilen més el seu 
significat. Apareixeran en el mateix capítol, a la tríada 353, 22-24. Ara sí que 
sembla innegable la connexió entre aquestos passatges i les arts clássiques de la 
memória. Comencem pels loci que contindran després les imagines:

Desitjat Senyor amorós, qui ais vostres servidors aparellats perdurables 

benediccions! Com hom entel.lectueja les tres cambres e vol afigurar e imaginar ab 

moralitat entel.lectual les cambres, adoncs moralment s'afigura a l'humá
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enteniment cascuna de les cambres en sa figura, car la cambra primera se demostra 

semblant al palau del rei en lo qual ha cases de diversos ofíds; on, la primera 

cambra és semblant a la cambra on lo rei dorm e on té son parlament, e és semblant a 

la cuina on hom adoba de menjar e és semblant ab l’extremera e ab l'establia on jaén 

les bésties; la segona cambra, Sényer, és semblant ab l'esgleia on hom va vós adorar 

e contemplar e loar e pregar; la tercera cambra és semblant ab la sancta sacra 

Escriptura (353, 22).

L'art clássica de la memoria, represa per St. Tomás a l'edat mitjana, doná  

com  a fruit tot un seguit de tractats al renaixem ent, on quedava fixada la 

tradició anterior. En un d'ells, el Congestiorum artificióse memorie,  de  
Johannes Romberch (1520), recollint la tradició dom inicana, trobem tres tipus 
diferents de llocs de la memória. Un es basa en m em oritzar llocs d'edificis  
amb diverses dependéncies; Romberch proposa el sistem a de l'abadia: una 
serie de construccions, al voltant de la capella, que inclouen una biblioteca, 
l'aula, l'estable, etc. En cada lloc, ubica una série d'objectes de la m em ória  

(imagines) (YATES, 1966 a: 144).
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(Sistem a de la Memória de l'Abadia, del Congestorium Artificióse memoriae 
de Johannes Romberch, ed. de Venécia, 1533).
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Dones bé: en el cas de Llull tenim una cosa m olt semblant- N o és una 
abadia, sinó el palau del rei, amb «cases de diverses oficis»: la cambra del rei, la 
cuina, l'estable... Passem  després a l'església, un  altre lloc de la m em oria 
privilegiat en els tractats; i el tercer lloc seria un llibre, la sacra escriptura. Ací 
Llull presenta com a lloc de la memória el que en els tractats clássics apareix 
norm alm ent com a imatge ubicada a l'interior d 'un  lloc. És interessant, pero, 
aquest ús del llibre com a lloc de la memoria, ja que, segons veurem  tot seguit, 
u n s  i a ltres espais dedicáis a 1 'em m agatzem am ent de les im atges 
s 'in terpenetren  m útuam ent.

Passem ara a les imatges. Els caps representatius de l'entenim ent tenen 
uns atributs que els converteixen en perfectes imatges de la memória d'acord 
am b les regles clássiques, ja que compleixen la condició de ser estranyes i 
novedoses per tal de ser més fácilment memoritzables:

Gloriós Senyor, enaixí com hom afigura e entel-lectueja les cambres moralment, 

enaixí cové afigurar e entel.lectuejar los tres caps, car enaixí com en ells ha 

diversitat, enaixí ha cascú diversa figura de l’altre, car moralment e espiritualment 

lo primer cap no ha mas un ull e aquell ull al darrera el cors; e lo segon cap ha tres 

ulls, la un ha denant en la fag e l'altre ha en mig e l'altre ha detrás; e lo terg cap 

aquell és coronat de molt noble, gloriosa corona (353,23).

Els atributs de cada cap ajudarien a memoritzar les diverses aplicacions de 
l'entenim ent a qué fan referencia: el cap amb un ull darrere, recordem-ho, és 
l'entenim ent que rep els significáis de les criatures; el cap amb tres ulls rep els 
significáis que les criatures donen de les virtuts divines; i el cap amb la corona, 
els significáis de les virtuts divines al marge de les criatures. Llull no explicita 
el significat simbólic de cada atribuí, el qual ha de ser desxifrat peí lector (un 
lector al qual l'autor del LC exigeix un paper progressivament més actiu en la 
comprensió de l'obra). No és, de totes formes, massa complicat. L'entenim ent 
que nom és rep els significáis de les criatures és com el cap que només té un  
ull, i encara mira al darrere (oblit de la prim era intenció, seguim ent de la 
segona tan sois). Si aquestos significáis ens rem unten a les virtuts del creador, 
hem ascendit un grao en l'escala. El cap mira ara cap enrere, al mig i endavant, 
ja que posa en relació el món creat i el seu creador. Finalment, la corona 
representa el cim de l'enteniment, que contempla les virtuts divines per se, 
deslligat de qualsevol sensualitat.
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De manera sem blant s'esdevé amb els peus de la voluntat:

Vertuós Senyor, enaixí com per moral enteniment s'afiguren les tres cambres e.ls tres 

caps, enaixí per moral entel.ligéncia s'afiguren a l'humá enteniment los tres peus de 

diverses figures: lo primer peu ha figura enversa en qo que lo taló va davant la punta 

com de l'home qui va a enrera, e lo segon peu ha vera figura de peu en qo que la punta 

va davant lo taló, e lo tercer peu ha figura de font. Qn, com aqo sia enaixí, dones qui 

vol, Sényer, adorar e contemplar les vostres vertuts glorioses per moral 

intel.ligéncia, sápia haver coneixemja de les moralitats damunt dites (353, 24).

Llull explica una mica aqüestes imatges. El llibre, el cap coronat i el peu  en 
forma de font signifiquen la prim era intenció. Les altres imatges, s 'ad iuen  
amb la representació de les poténcies de l'ánim a adregades a la segona 
intenció. Les relacions entre els tres llocs, els caps i els peus és explicitada a les 
dues tríades darreres del capítol. Evidentement, l'església está entre el palau 
del rei (sensualitat pura) i la sacra escriptura (pura intel.lectualitat). Té una 
m anifestado arquitectónica, igual que el palau, pero al seu interior allotja Déu. 
Fácilment, podríem  col.locar l'església com una capella annexa al palau, i el 
llibre al seu interior, sobre l'altar. Tindríem així, perfectament imbricáis, tres 
llocs de la memória, a través deis quals passeja la im aginado tot recollint les 
imatges: comengant per les cambres del palau, on troba el cap amb un  ull al 
darrere i el peu invertit, passant després a la capella, on hi ha el cap amb tres 
ulls i el peu norm al, i ascendint finalment els graons de l'altar, on troba el 
llibre obert i, en les seues págines, veu impressos un cap amb corona i un  peu 
en forma de font.

Hem completat així una «art» d'adorar i contemplar les virtuts de Déu. La 
pregunta s'imposa de necessitat: ens trobem davant una «art de la memória»? 
Les im atges i els llocs són exacta representació de les arts m em oratives 
clássiques. Era aquesta, pero, la intenció de Llull? En principi, l'art proposada 
s'orienta cap a Yoració, una oració intel.lectual de les virtuts divines. Pero 
l'usuari del métode de contemplado exposat pot recordar fácilment les passes 
que segueixen les tres poténcies de l'ánima en l'oració, a través de les imatges 
significatives ubicades en llocs de la memória. Sap que prim eram ent ha de 
recordar les significacions que l'enteniment rep de les criatures, i estimar-les 
amb la voluntat. El passeig mental peí palau reial, on troba el cap amb l'ull i el 
peu girat, li ho recordarien fácilment. Sap, pero, que junt al palau hi ha una
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església, on cal entrar; és a dir, recorda que ha d'activar en la m em oria altres 
significacions superiors. Etcétera.

No tornarem  a trobar en Llull cap altra referencia tan  clara al sistem a 
seguit per les arts memoratives clássiques. En efecte, l'Art lul.liana suposa 
l'assolim ent definitiu d ’un  métode particular aplicable ja a to t el saber, un  
m étode que es vol autosuficient i que, per aixó, redueix al m ínim  o gairebé 
elim ina les referéncies externes a qualsevol altra via d'accés al coneixement. 
Com  afirma Yates, no trobarem  en l'A rt de Llull cap connexió amb l'art 
m em orativa clássica segons els cánons que hem vist. Una altra cosa, peró, és 
l'antecedent de l'Art, els temptejos presents al LC, on el beat assaja diverses 
vies, heretades possiblem ent deis seus any d 'estud i i aprenentatge. L 'art 
m em orativa clássica, derivada de la retórica, sí ocupa un  lloc en aquests dos 
capítols que hem  vist, i l'ocupa per primera i última vegada. U n lloc efímer i 
fugag: desapareixerá per sempre deis escrits de Llull, perqué una altra art 
superior, dictada per la inspiració divina segons l'autor (segons nosaltres, 
assatjada amb més émfasi i amb millors resultáis al mateix LC) la desterrará.

Cal teñir en compte aqüestes connexions amb l'art memorativa, sorgida de 
la retórica clássica, per tal de relativitzar encara més la suposada influéncia 
árab en la composició d 'aquests capítols del LC. Els que ara segueixen, 
continúen amb l'exposició literal, al.legórica i anagógica, amb una influéncia 
directa, com veurem, de les imatges apocalíptiques de la biblia i de la literatura 
épica i cavalleresca. Agó s'esdevindrá fins al capítol 359, on Llull retom a al 
m étode algebraic, tot posant el punt i final a aquest incís tan  apassionant 
form at per uns capítols plens d'im atges colpidores i dotades d 'una  gran 
p lasticitat.170

2.5.3. Al.legories dramatitzades: els nivells d'interpretació de l'escriptura.

El capítol 354, "Com hom adorant e contem plant son Déu gloriós per 
m oral e al.legoria e anigogia intel.ligéncia, entel.lectueja lo contrast qui és 
enfre.l cors e 1'ánima", és un deis més fantástics de tota l'obra (en el sentit

170Salzinger troba en aqüestes al.legories la porta d’accés a la comprensió de l'Art lul.liana, el 

seu «secret» (YATES, 1954: 58).
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etimológic del term e «fantástic»), amb personificacions d 'entitats abstractes i 
un gran dram atism e narratiu. Com ja hem vist abans, no és aquest el p rim er 
cop que apareix al LC la personificació d'elements com ara les tres poténcies de 
l'ánima; recordem  que al capítol 328, en aquesta mateixa distinció, s'havia 
iniciat ja aquest procediment. El que ara crida l'atenció és la p lastiá ta t amb qué 
són descrites les figures físiques deis personatges, i el caire apocalíptic de  la 
narració.

El contingut d'aquests capítols ha estat resumit i comentat ám pliam ent peí 
professor Llinarés (LLINARES, 1971). Aixó ens estalviará entrar en excessius 
detalls. Sobre un puig, que representa les altures de la contem plado, es troben 
tres donzelles. Igual que s'esdevenia al capítol 328, una d'elles s'enfronta en 
un  m oment donat a les altres dues, exigint que la seguesquen; és ciar que 
sim bolitzen les tres poténcies de l'ánim a: m em ória-entenim ent p e r una  
banda, i voluntat per una altra. Des del cim del puig, veuen en la valí una 
béstia amb dos caps: un  d'home, l'altre de béstia. Un representaría el eos, 
l'altre l'ánima. D'acord amb el títol del capítol, assistirem al combat entre tots 
dos.

El cap de la béstia té dues escales; la primera amb quatre graons, i la segona 
amb cinc. Dues bésties es troben en la primera escala, i altres cinc bésties en la 
segona escala. També el cap hum a té dues escales, amb cinc graons cadascuna. 
En la prim era són tres regines, i quatre regines més en la segona. No h i ha 
dubte que les set bésties representen els set pecats capitals, i les set regines les 
set virtuts: tres teologals i quatre cardinals. D'acord amb la in terp retado  de 
Llinarés (Llull no és massa explícit en aquest punt), els nou graons de les dues 
escales on són les bésties podrien representar els nou cels que limiten el m ón 
físic, d'acord amb el sistema astronómic de Ptolomeu. Els deu graons que 
sum en les dues escales de les regines, per contra, implicarien que les virtuts es 
m ouen pels nou cels físics i també peí desé cel, el cel em piri, cosa que els 
perm et trobar-se, amb els ángels i els benaurats, en preséncia de Déu 
(LLINARES, 1971: 23-24).

Altres interpretacions serien igualment possibles. La del prof. Llinarés no 
está mancada d'ingeni. Pero, podem preguntar-nos: per qué els nou cels físics 
están agrupats en dues séries de quatre més cinc? No seria més lógic col.locar, 
en aquest cas, una escala amb set graons (els set planetes) i una altra amb dos 
(el cel deis estels i el del zodíac)? Tenint en compte el que Llull ha repetit
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contínuam ent al llarg del LC, hi ha una neta base fisiológica en la m oral 
lul.liana. Els vicis tenen el seu seient en la natura  sensual, m entre que les 
virtuts sorgeixen quan la natura intel.lectual dom ina l'anterior.

Així, proposem  una altra interpretado. Els quatre graons de la prim era 
escala col.locada en el cap de la béstia (és a dir, en el eos) poden representar els 
quatre elements, la potencia elem entativa o vegetativa, la base m aterial i 
instintiva de l'organism e. L 'altra escala, la deis cinc graons, pod ria  fer 
referénda ais cinc senys sensuals o potencia sensitiva. Els vicis, certam ent, s'hi 
troben en el seu ambient quan la sensitiva segueix els dictats de la cam , al 
marge de la racional.

Queda la qüestió de les altres dues escales, les del cap d'home. Ací deixem 
el eos i entrem en l'ánima. Cinc graons té cada escala, i per ells circulen les 
v irtu ts. Seguint amb l'analogia, haurien  de rep resen tar els cinc senys 
intel.lectuals o espirituals. Pero hi ha un  problema: en total són deu graons, 
cinc més cinc. No podem  dones afirm ar taxativam ent la in te rp re tad o  
simbólica proposada; és tan sois una altra suggeréncia.

No obstant aixó, el doblet de cinc més cinc podria explicar-se per l'aplicació 
deis cinc senys intel.lectuals tant a la realitat sensual com a l'espiritual. Segons 
hem vist al llarg del LC, l'ánima no está mai deslligada per complet del eos 
(almenys mentre aquest viu), i la intel.lectualitat és un  pont d ’unió entre la 
natura sensual i la realita divina. En l'escala de l'ésser, la natura sensual té 
una considerado positiva, quan a través de les significacions de les criatures la 
intel.lectualitat ascendeix un  grao més am unt de la pura m aterialitat: és el 
punt de partenga del camí epistemológic. Pero la natura intel.lectual, amb els 
seus cinc senys espirituals, ha de trascendir les m ateixes significacions 
materials i anar al següent grao: el de la contemplado de les virtuts divines ad 
intra. A partir d 'aquest moment, la sensualitat, que fins ara havia estat un  
ajut, esdevé un llast del qual cal desfer-se'n.

Siga com siga, el protagonisme del capítol está en les set bésties i les set 
regines, essent les escales un element secundari el significat del qual el propi 
autor no considera necessari desvetllar. S'iniciará una batalla entre els vicis i 
les virtuts. Les set regines confeccionen un estendard roig, a una banda del 
qual hi haurá dibuixat el sol, i a l'altra banda la lluna. La senyera feta per les
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bésties és negra, amb el dibuix d 'un home cap avall per una banda i una  serp 
p e r l'altra.

Una dama molt bella i virtuosa, sobre un bell cavall, portara l'estendard de 
les regines. El de les bésties será portat per una béstia negra que cavalca sobre 
una dona. És ciar que tant l'estendard com el general de les bésties signifiquen 
el capgiram ent de l'ordre corréete d'actuació moral; amb el mateix significat, 
trobarem  al capítol següent la imatge d 'una dona que marxa amb els peus cap 
am unt i el cap per térra (cf. 356,12). D'acord amb la interpretado de Llinarés, la 
fe seria la virtut que encapgalaria les altres sis; el vici corresponent, guia deis 
altres, seria la peresa o accídia, definida com la negligéncia o la tebiesa en 
l'acom plim ent deis deures religiosos. Ella i la luxúria serien tam bé les dues 
bésties que corren per la primera escala de quatre graons (LLINARES, 1971: 24- 
26).

Les tres donzelles contemplen el combat, i conforme preguen amb més 
devoció les regines vencen amb més facilitat les bésties. Les tres companyes, 
pero, acabaran per dormir-se. Una de les reines les transporta llavors a un  bosc 
llunyá, m entre les bésties vencen i destrueixen l'estendard de les dam es. 
Aqüestes decideixen fer retom ar les donzelles, i pujar-les de nou, despertes, a 
la m untanya. Aquest retom  envigoreix les reines, les quals, finalment, vencen 
en el combat.

La narrado , pero, no finalitza ací. Dues bésties salvatges i estranyes ixen 
llavors d 'un  bosc. Una d'elles és mig negra i m ig groga; l'altra, m ig verda i 
m ig blanca. Lluiten entre si, fins que veng la negra i groga. Aquesta m ata 
també la béstia de dos caps i la trosseja en dues parts. Una d'elles és trossejada 
en quatre bocins, els quals són portats a un altre bosc. L'altra part resta sencera. 
Pero un  gran ocell se l'em porta, amb les set regines i les tres donzelles. 
Finalm ent, aqüestes són conduídes per dos de les regines a una altra  
m untanya més elevada que aquella on es trobaven a l'inici del capítol. En 
aquest cas, tampoc no podem  dubtar deis trets generáis de la in terp retado  
d 'aquest darrer passatge. Quan l'home mor, se separen el seu eos i la seua 
ánima. El primer, corruptible en els quatre elements que el componen, va a la 
tomba. L’ánima, pero, és emportada per un ángel al paradís (LLINARÉS, 1971: 
26).
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Encara resten dues narracions més, amb una imatgeria semblant. El capítol 
355, "Com hom per moral figura ab al.legoria e anigogia enteLlectual exposició 
entel.lectueja la carrera de paradís adorant e contemplant nostre senyor Déus", 
és la lógica continuado de l'anterior. L'ánima es troba ara a les potes del 
paradís. Tres donzelles front a un palau. Pero han de passar certes «proves» 
abans d'entrar-hi. Una reina, amb una espasa a una má, una pom a a l'altra, i 
amb un  llibre al pit, barra el pas cap al palau. Les tres donzelles han  de 
desxifrar el contingut del llibre.

El capítol té un regust pitagóric en la seua abundáncia de referéncies 
num ériques, la majoria de les quals són forga complicades. L'enigma del llibre, 
en  definitiva, és el misteri de la trinitat i el de l'encamació. Cadascuna de les 
tres donzelles intenta resodre'l. Quatre figures hi ha representades al llibre: la 
prim era diu «u en tres i tres en u»; la segona, «u de tres vene en u e en tres»; 
la tercera, «u e tres e tres e u  són u», i la quarta, «u és en dos, e dos són en u». 
El contingut trinitari de les tres primeres faria referencia al prim er dogma; la 
darrera figura pot relacionar-se amb l'encamació.

N o totes les donzelles tenen el mateix éxit. La prim era és incapag de 
desxifrar cap de les quatre figures. La seua voluntat, pero, les estima, tot i que 
la memória no les recorda ni l'enteniment no les entén. Per a^ó finalm ent la 
regina li deixa entrar al palau, donant-li a més l'espasa i la poma. Un cop a 
dintre, la memória i l'enteniment, finalment, s'eixamplen i atenyen el sentit 
de les figures.

La segona donzella no pot ni vol estim ar el que no po t m em brar ni 
entendre. Incapaz de desxifrar les figures, les rebutja. Bandejada, no entra al 
palau, i és engolida per un drac. La tercera donzella sent por davant l'espasa de 
la reina; pero la visió de la poma que té en l'altra má li conforta i li dona forces 
per tal desxifrar les quatre figures. És Túnica de les tres que aconsegueix de fer- 
ho. Aquesta sí membra, entén i estima les quatres figure inscrites al llibre; per 
aixó entra al palau, també amb una espasa i una poma. Després d 'una altra 
escena al.legórica, amb fonts, animals i ocells, veu la primera dona amb una 
espasa més gran que la seua, pero amb una poma més petita.

Les línies generáis de la narració són fácilment interpretables. La prim era 
donzella representa l'ánima del creient que arriba al paradís a través del m érit 
de fe: creu el que no pot entendre. La segona, va a Tinfern perqué descreu el
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que no pot entendre: seria l'ánima de 1'infidel. La tercera, tam bé arriba al 
paradís, peró  per una altra via diferent a la prim era: les tres poténcies 
s'apliquen plenament ais misteris, i l'ánima membra, entén i creu els dogmes 
de fe. Fe i raó s'uneixen en ella.

Una in terpretado deis altres símbols és proposada per LLINARES (1971: 
28-29). La reina podria ser l'Església, o la revelado. El llibre amb les quatre 
figures, els evangelis. L'espasa seria un  símbol del temor de Déu, i la pom a del 
coneixement suprem que hom pot aconseguir a través de la fe. També podrien 
represen tar, segons opinem  nosaltres, respectivam ent la justicia  i la 
m isericordia divines, presents totes dues en el jutjam ent de l'ánim a i 
determ inants del seu destí final, segons cap on s'incline més la balanza.171 El 
que resulta ciar és que la darrera de les donzelles té un  status  diferent i 
complem entan de la primera: l'espasa més petita, la poma més gran. S ituado 
que li proporciona joia. Al capdavall, ha afegit al mérit de fe de l'anterior el 
d'haver estat capag d'entendre per raons els dogmes del cristianisme.

El capítol 356, "Com hom  per m oral figura e per moral exposició, ab 
al.legoria e anigogia enteLlectueja la celestial glória e la infernal pena, adorant 
e contemplant nostre senyor Déus", encara supera els dos anteriors en imatges 
apocalíptiques. La descripció al.legórica de les penes infernáis arriba a extrems 
d 'au téntica  al.lucinació. Un erm itá, des d ’una posició priv ileg iada, ho 
contempla tot. Dames i donzelles són turm entades per diverses bésties i dracs, 
els quals també es turm enten ells mateixos. I quant més dolor senten, més 
gaudeix l'ermitá. Ocells amb tres caps i quatre ales volen per sobre del seu cap. 
Es a dir: l'ánima del benaurat en el paradís, amb els ángels, gaudeix de la seua 
benaventuran^a en la mateixa mesura en qué els condemnats en l’infern són 
turm entats pels dimonis. Aquests són ángels caiguts, que mai més no podran 
retom ar a l'estement prim er en qué van ser creats (LLINARES, 1971: 29-33, 
amb detalls més concrets).

Aquesta imatgeria brillant i complexa, desenvolupada al llarg deis darrers 
capítols, s'inscriu en un nou métode d'ascensió de l'entenim ent des de les 
sensualitats a les intel.lectualitats a través deis quatre nivells d'interpretació

171C/. 328, 23, on ja trobávem una escena semblant, en la qual «misericordia» i «justicia», 

personificades, interrogaven l'ánima en el seu paper de «guardianes» deis misteris de la bondat 

divina.
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de Tescriptura. La base teórica d'aquest métode será exposada al capítol 357, 
"Com hom adorant e contemplant nostre senyor Déus, enteLlectueja la  m oral 
exposició enteLlectual". El prim er versicle defineix les diverses exposicions de 
la sagrada escriptura, aplicables a qualsevol altre text:

Ah Déus gloriós vertuós! A vós, Sényer, sien fetes reveréncies e honors. Com sien 

quatre exposicions, estorial e tropologia e al.legoria e anagogia, nós, Sényer, no 

tractam en est loe de l’estorial, mas de la moral majorment qui és tropologia; mas 

com en romang apellam la tropologia moral exposició, per qo car és més vulgar a les 

gents qui no saben latí, per a$ó apellam tota l’exposició moral figura enteLlectual, 

en la qual figura pot hom haver coneixenga de la figura d'al-legoria e d’anagogia. 

On, com tropologia sia per comparadons, així com per munt, que entén hom príncep, e 

al.legoria sia com per un fet entén hom altre en est món, així com per Jerusalem 

sancta Esgleia, e anigogia sia com per aquest món entén hom altre o per les 

sensualitats les entel.lectuitats, dones qui vol haver coneixenga d'estes exposicions 

sápia conéixer l'art e la manera d'aquest capítol e deis altres capítols qui parlen per 

manera d'aquest capítol (357,1).

El prim er deis nivells d 'interpretació, el literal o «estorial», no  será 
contem plat. Llull se centrará principalm ent en el tropológic o «m oral 
exposició entel.lectual», segons el títol del capítol. Aquest ens conduirá cap ais 
altres dos: l'al.legóric i l'anagógic. Al capdavall, estem davant la coneguda 
ascensió de les sensualitats a les intel.lectualitats, exposada ara sota l'óptica 
deis nivells interpretatius de l'escriptura. El m ón com a llibre és un  text on 
caben també les diverses interpretacions.

Deis dos nivells més baixos hem de pujar ais dos més elevats, per tal 
d 'entendre els dogmes de fe. Al cap i a la fi, Llull repassa en aquest capítol les 
m ateixes qüestions que ha vingut tractant ám pliam ent al llarg del LC: 
l'existéncia de Déu i la seua unitat, l'encamació, la trinitat, la no eternitat del 
m ón, etc. Les «significances» que sobre elles rep l'en tenim ent són ara 
exposades en forma d'interpretació moral, al.legoria o anagógica; pero, al 
capdavall, són les mateixes que l'autor ha presentat al llarg de l'obra. La 
imaginació ha de «m udar d'una exposició a altra» per tal d 'arribar a la més 
elevada; és una altra manera de presentar l'ascens epistemológic per l'escala 
deis éssers. Vejam-ne un exemple:
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Humil Senyor, com la imaginativa imagena que no és resurrecdó ni lo pecat original 

no és res, adoncs la imaginativa va per l’exposició estorial e moral més que per 

l'al.legorial e l'anagogia, e aqd és per 5 0  que l’al.legoria e anagogia traguen la 

imaginació de l’exposició estorial e moral e que la pugen a cercar los significáis per 

los quals l'al.legoria e l'anagogia entenen que lo dia de resurrecció e lo pecat 

original fo significat en la vostra encamado e passió e resurrecdó; mas com la 

imaginadó no.s sap mudar d'una exposició a altra e no ama tant nulla exposidó com 

l'estorial, adoncs és desordonada e desendreqada en qo que imagena, així com la 

fembra que per sobre gran amor li és semblant que son fill sia de pus bella figura que 

altre (357, 21).

La visió de la mort deis cossos i la seua corrupció indica, per a qui es queda 
nom és en la literalitat d 'aquesta contem plado, que no existeix el dia de la 
resurrecció ni el pecat original. Cal pujar del nivell literal i moral a l'al.legóric 
i anagógic. Llavors, a través de la passió, m ort i resurrecció de Crist, trobem  
«per al.legoria e anigogia» que representa el perdó del pecat original i la 
resurrecció deis cossos el dia del judici final. Si l'al.legoria treballa amb 
sem blances nom és d 'aquest món, l'anagogia és qui, finalm ent, opera la 
connexió significativa entre «aquest món» i l'«altre món».

En tot el procés, és la constitució psico-fisiológica de l'ésser hum a qui 
avanza ordenadam ent conduint l'ánim a racional cap a l'entenim ent de les 
rea lita ts superiors. Trobem el capítol farcit amb nom brosa in fo rm ado  
fisiológica i psicológica ben detallada. Les cinc poténcies i els senys sensuals i 
intel.lectuals en serán el centre. La clau es troba en la potencia motiva, la qual, 
segons com m oga les altres poténcies, proporciona coneixement sobre les 
quatre exposicions. Llull partirá de la considerado deis tipus de m ovim ent que 
aquesta poténcia imprimeix en les altres quatre, tot fent recurs de nou cap a la 
combinatoria. El resultat són quatre tipus, el darrer deis quals és, al seu torn, 
quadripartit, la qual cosa faria un total de set (357, 3):

1- La motiva mou la sensitiva amb la vegetativa.

2- La motiva mou la imaginativa amb la sensitiva.

3- La motiva mou la racional amb la imaginativa.

4- a) La mot. mou la veget., la sensit. i la imaginat. amb la racional.
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b) La mot. mou la racional amb la veget., la sensit. i la imaginat.
c) La mot. mou la sensit. amb la veget., la imaginat. i la racional.
d) La mot. mou la imaginat. amb la vegetat., la sensit. i la racional.

Tots aquests «moviments» de les poténcies poden acabar per encadenar-se 
els uns ais altres significativament. Vejam un exemple:

Etemal Senyor gloriós, qui sóts benedicció de mes amors! Enaixí com en les coses 

sensuals la motiva mou les quatre poténcies per tal que exponen les moráis 

demostracions, enaixí la motiva mou les quatre poténcies per tal que exponen 

significant les figures entel.lectuals; car com la motiva d'En Pere mou per oír o per 

veer la imaginativa com en Pere ou o veu que En Guillem mor, e la imaginativa li 

demostra moralment que ell morrá. On, per qo és per la imaginativa moralment 

expost que ell morrá, per la qual exposició la racional és ocasionada a ésser moguda 

a membrar los pecats que ha fets e la viltat d'aquest món, e a membrar e a entendre e 

a amar misericórdia e justicia e son creador, a membrar e entendre la glória e la pena 

de l'autre segle (357, 7).

En l'exemple proposat, la motiva d'En Pere m ou la seua im aginativa amb 
la sensitiva (segon deis moviments possibles en l'esquema suara presentat), 
des del moment en qué sent dir o veu (senys sensuals) que En Guillem ha 
mort. La visió sensual d'aquest fet mou la seua imaginativa a recordar que ell 
també morirá («la imaginativa li demostra moralment que ell morra»). Estem 
en el terreny de la interpretado moral. Pero aquesta encara pot elevar-se més, i 
dem ostrar, encadenadam ent, altra realitat superior. Ara es requereix el 
concurs de la racional: l'exposició feta amb la imaginativa m ou la racional 
(tercer moviment de l'esquema) a membrar els seus pecats, el dia del judici, la 
m isericórdia i la justicia divines i la glória i la pena que pot rebre en l'altre 
món. Primer la sensitiva veu que la mort hi és present, i du a la imaginativa a 
considerar, per interpretado moral, que el propi eos també m orirá. Aquesta 
imaginativa forga la racional a considerar qué passará després de la propia 
mort, i a fer examen de consciéncia.

El sentit ascendent continua al capítol següent, el 358, "Com hom  adorant 
e contemplant puja son remembrament e son enteniment e son voler a nostre 
Senyor Déus". Les tres poténcies de l'ánima en són protagonistes. Ascendiran 
per una escala formada pels següents graons:
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1- Pecats sensuals.

2- Pecats intel.lectuals.

3- Virtuts creades.

4- Virtuts divines, unitat, trinitat, encamació,...

5- Esséncia divina.

Les tres potencies, un  cop més, no poden pujar al cinqué grao. La voluntat 
vol fer-ho, encara que la memoria i l'enteniment no s'hi veuen amb forces. La 
situació és la m ateixa que trobávem al capítol 328, i, de m anera sem blant, 
tam bé ací donará peu  a una narració on les tres poténcies apareixeran  
personificades i dialogant entre si. El narrador, a més, utilitza com a tem ps 
verbal el p retérit imperfet, el temps de la narració, cosa que confegeix un  
major valor noveLlesc al relat.

L'ascensió al prim er i al segon deis graons es fa amb la m em ória i 
entenim ent actius, pero  amb la volun tat desam ant (és la situació que 
correspondrá a r«espécie» I de la figura S). Al tercer i quart graons, la voluntat 
passa a ser tam bé activa («especie» E). Finalment, per tal de pujar al darrer 
grao, la memória i l'enteniment passen a l'estat potencial, i només la voluntat 
estim a a rden tm en t (situació rep resen tada  per l'«espécie» N). És la 
manifestació psicológica de la fe, amb el mérit que se'n segueix, conseqüéncia 
de les limitacions de l'entenim ent huma.

En vius diálegs, la voluntat incita les seues companyes a seguir-la en 
l'ascensió al darrer graó. Pero no poden. Davant el seu entestament, memória 
i entenim ent com prenen que l'única solució és m orir aviat donant llaor de 
Jesucrist, a través del martiri, intentant la conversió deis infidels, ja que en 
aquest m ón mai no podran aconseguir la satisfacció al seu anhel: contem plar 
l'esséncia divina.

2.6. Diverses «arts» fináis.
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Al capítol 359 tom a Llull de nou, tímidament, al métode de substitudó  de 
conceptes per lletres, el qual abandonará m omentániam ent al capítol següent, 
p e r tal de reprendre 'l, ja definitivam ent, al capítol 361. D esprés de les 
al.legories presents al bloc de capítols estudiáis, ara ens trobem  amb una art 
retórica: "Com hom adorant e contemplant nostre senyor Déus, sap haver art 
e manera de d ir paraules rectoricalment ordenades". Llull h i exposará les 
seues idees relatives a una filosofía del llenguatge, la qual es desenvolupará 
progressivam ent en obres posteriors. En concret, aquest capítol és u n  ciar 
antecedent de moltes propostes lul.lianes presentades a la seua Rhetorica 
nova.

En aquest capítol Llull ens pot estar oferint interessants inform acions 
sobre les claus retoriques que ha emprat en la composició de la seua obra. És 
per aixó que posposem el seu estudi detallat per a més endavant, on veurem  a 
més com avanza el que serán els plantejaments teórics presents a la Rhetorica 
nova: teoría de la vox significativa o gradació estética deis vocables depenent 
de la gradació óntica, criteri de veritat com a criteri estétic, contradicció en les 
paraules, etc.

El capítol 360, "En qual manera oració e contemplació ordonada és bona 
cosa", suposa un  «impass» relaxant abans de l'esclat final deis quatre capítols 
següents. El to és místic, amb tríades de gran bellesa. El tema central de la 
distinció, l'oració, és també el centre d'aquest capítol, i amb ell es relacionen 
altres com la imitació de Crist, el martiri o les set virtuts. El que crida l'atenció 
és, sobretot, el fet que el capítol té trenta-tres versicles, i no trenta com és 
habitual. És a dir: l'autor afig una altra tríada a les deu esperables. No hi ha en 
el text cap justificació explícita per a aquest fet; sembla com si, emocionat per 
l'escriptura, el beat sentirá que encara no havia dit tot el que volia, i trencara, 
amb una elevado del sentiment devot, el marc estríete imposat a cada capítol. 
Queda així confirmat, a més, que la tríada de versicles és la un ita t básica 
organitzativa deis capítols al LC, per dam unt del versicle individual, ja que en 
aquest cas l'autor no ha afegit un versicle més, o dos, o quatre, sinó tres.

El capítol 361 introdueix una art per saber si l’ánima está neta de pecat, 
"Com hom, adorant e contemplant son Déus gloriós, sap haver coneixenga de 
la nedeetat e de la purificació de l'ánima". Aquesta art está composta per dotze 
«figures», agrupades en tres grups de quatre figures cadascun:
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A. Punt de vista de Déu:

1- La significado de Déu demostra a la memoria, entenim ent i voluntat que 
Déu és en unitat i en trinitat;

2- que és infinit, viu, etem, poderos, savi, amable, simple, gloriós i acabat;

3- que ha creat el món i el sosté;

4- que s'encam á i recrea el món per la passió.

B. Punt de vista de l'ánima:

5- La significado de l'ánima demostra a la m emória, entenim ent i voluntat 
que és una substancia dividida en tres propietats diverses;

6- que és creada per amar, lloar i servir el seu creador;

7- dem ostra el bé que és en l'ánima;

8- i demostra també el mal de culpa que hi és.

C. Combinado deis dos punts de vista anteriors:

9- Memória, enteniment i voluntat reben la significado de Déu i de l'ánim a, i 
es demostra que aquesta és pura;

10- reben la significado de Déu i no la de l'ánima: es demostra, per una banda, 
que l'ánima és pura; i, per una altra banda, que és pecadora;

11- reben la significado de l'ánima pero no la de Déu: es demostra el mateix 
que a la figura anterior;

12- no volen rebre cap de les dues significacions: l'ánima és pecadora i privada 
de puresa.

L 'estructura del capítol restará determ inada per aqüestes dotze figures: 
l'autor les desgranará una a una, a raó de dues figures per tríada. El prim er
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versicle considerará una figura, el segon versicle la figura següent, i el tercer 
versicle n 'ex treu rá  una conclusió, de l’análisi de les dues figures. El 
m ecanisme dem ostratiu és el de sempre: l'ánim a que rep les significacions 
correctes sobre Déu és pura; la que no, és pecadora. Aqüestes significacions de 
Déu inclouen la trinitat, l-encamació i les virtuts divines, que a d  apareixen en 
nom bre de nou (els tres tem aris de virtuts básics al LC: infinitat-vida-etemitat, 
poder-saviesa-voluntat, simplicitat-glória-acabament).

Els tres capítols que segueixen, i que podem considerar que tanquen el LC, 
m ostren unes arts de disputar i de trobar la veritat, rebutjant la falsedat. És 
for^a significatiu que la dim ensió epistem ológica, subjacent a totes les 
distincions del LC (tant se val el tema concret que presenten), aparega ací com 
a resum  de tot el contingut de l'obra. La nostra tesi inicial es veu confirmada: 
el LC, com a antecedent de l'Art (i, en concret, de Y A rt abreujada d'atrobar 
veritat), és una obra de contingut eminentm ent epistemológic, formada per 
to t un  seguit de temptejos aproximatius cap a un métode de trobar la veritat 
universal i incontestable.172

La finalitat de l'obra és, primordialm ent, missional i apologética: aquest 
m étode epistemológic ha de servir per convéncer els infidels del seu error. La 
contemplació de Déu és, en el LC, una aproximació de totes tres poténcies de 
l'ánima, memória, enteniment i voluntat, al seu creador, aproximació basada 
en l'ascens epistemológic per l'escala deis ésser a través de les significacions 
oferides per les criatures. L'efusió mística s'esdevé com a resu lta t del 
coneixement previ d'alló que hom estima.

El capítol 362 ens mostra en quin m oment de la disputació estem més a 
prop de la veritat, quan afirmem o quan neguem una realitat. El seu títol n'és 
ben explícit: "Com hom adorant e contemplant son Déu gloriós, reep art e 
m anera per la qual ha coneixen^a en l'esputació qual és vera, o l'afermació o 
la negado". Ja hem trobat altres capítols dedicáis a bastir una art per a la 
disputa (el 187, el 216 i el 217). En YArt demostrativa el beat dedicará també 
algunes págines interessants a la qüestió (en concret, el «mou» tretzé de la 
tercera distinció).

172L'Art, en aquest sentit, esdevé, en paraules de Bonner, un sistema endoreferencial que 

s’erigeix com a autoritat alternativa (BONNER, 1993).
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L'objectiu és trobar amb quina significado (la de 1'afinnació o la de la 
negació) pot l'ánima membrar, entendre i estimar més acabadament la veritat. 
Caldrá cercar en dos tipus de significáis: els que les virtuts de Déu signifiquen 
de  l'esséncia divina, i els que les creatures signifiquen de l'essenda divina. És 
a  dir, les significacions de Déu ad intra i ad extra. Cada tríada analitzará, des 
d 'aquesta  perspectiva, si és m illor l’afirmació o la negació d 'u n a  qüestió  
teológica: l'existéncia de Déu, la trinitat, l'encam ació, etc. Al capdavall, els 
tem es de sempre.

El mecanisme és l'esperable: si demostrem la impossibilitat de la negació 
d 'a lgun  deis dogmes, desemboquem autom áticam ent en la necessitat de la 
seua afirm ado. Els argum ents demostratius de la trinitat, l’encam ació o la 
resurrecció deis morts, entre altres dogmes, serán exposats des de dues 
vessants: l'afirmació directa i la negació de la negació. A bundaran dones els 
a rgum ents per negationem, que dem ostren les incongruéncies a qué ens 
condueix la negació d'alló que hauríem d'afirmar.

Al capítol 363 continuem en l'ámbit de la disputa: "Com hom  adoran t e 
contem plant son Déus gloriós, sap haver art e m anera per la qual coneix com 
l'entenim ent reep en conclusió dreta figura o torta". Ara es tracta d 'escatir si 
en la conclusió de la disputa l'enteniment va per bon camí o va errat. En la 
lógica, la conclusió és la proposició resultant de dues premisses anteriors; Llull 
es m ou en aquest camp, com ho mostra el fet que faga esment a les tres figures 
del sil.logisme. La seua art, pero, és tan especial que requereix una altra figura 
no contemplada per la lógica tradicional aristotélica:

Qn, enaixí com en lógica ha hom art e manera de conéixer qual conclusió és vera o 

falsa, enaixí, Sényer, nós per gracia e per ajuda vostra afiguram la quarta figura 

teological e afegim-la a les tres figures de lógica, e afiguram aquella de novella 

manera e de novella art e demostrado (363,2).

D 'aquesta m anera, la teologia adquireix en Llull, un  cop m és, una 
dim ensió «teo-lógica», configurant una «lógica espiritual», en paraules de 
Johnston (JOHNSTON, 1987: 79 i 113). És aquesta una lógica de la prim era 
intenció, una Lógica nova ací anunciada (igual que el capítol 359 havia 
avangat la Rhetorica nova). El seu fonament será: l'entenim ent ha de rebre els 
significáis de les virtuts divines per qué la conclusió siga vertadera; si no ho fa 
així, la conclusió será falsa.
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Aquesta será, com veurem, la base del funcionament de la  figura A  en 
l’A rt. Cal fixar-se en totes les v irtu ts divines: la seua co m binado  és 
prefigurada en  aquest capítol, avan^ant un  altre aspecte de l’Art. En cada 
tríada, Llull fa un  repás a les objeccions que hom pot plantejar a la  perfecció de 
cada v irtu t considerada ailladament. La solució a totes aqüestes objeccions 
passa per la considerado conjunta de les virtuts.

Arribem així al capítol 364, colofó de l'art de trobar la veritat present al LC: 
"Com hom  adorant e contemplant son Déu gloriós, sap haver art e m anera 
per la qual obre veritat e falsetat". És tracta de bastir un métode que manifesté 
tant la veritat com la falsedat; óbviament, amb la intenció de seguir la prim era 
i fugir la segona. Els Carreras ja van subratllar la importancia d ’aquest capítol 
en la construcció d 'u n  m étode lógico-algebraic que desem bocará en l'A rt 
(CARRERAS, 1939: 359-362). Llull proposa unes combinacions concretes de 
lletres, i cada com binado ocupa una cambra representada per una lletra. En 
total, tindrem  vuit cambres. El contingut de dues d'elles está ded icat a 
l'obrim ent de la veritat; el d'altres dues, a l'obriment de la falsedat. El m ateix 
s'esdevindrá amb el tancam ent de la veritat i de la falsedat: s'hi dedicaran 
dues cambres a cadascun.

«Fe e creenga», «raó necesaria» i «fervor e temor» serán els tres elements 
de qué constará aquesta art. Combináis entre si, operaran tant l’apertura com 
el tancam ent de la veritat i de la falsedat. Podem, per exemple, obrir la veritat 
amb la fe tan sois, amb la raó necessária o amb el fervor (primera cambra). 
Aquest darrer element pot combinar-se amb els dos anteriors, de m anera que 
tenim  que la veritat po t obrir-se amb fe i temor o amb raó i tem or (segona 
cambra). En el prim er cas, el fervor que tira de la fe aconsegueix que aquesta 
passe a l'estat potencial. S'actualitza així la raó, que amb el fervor acaba 
coneixent la veritat. És a dir: una fe fervorosa conduirá a la necessitat de 
com prendre per raons necessáries. De m anera semblant, el tancam ent de la 
veritat es pot operar amb la fe, amb la raó o amb el fervor. O conjuntam ent 
amb totes tres. L'obriment i tancament de la falsedat s'esdevindrá de m anera 
paral.lela al de la veritat.

El fervor (recordem que és el darrer deis senys espirituals) es manifesta així 
com una eina imprescindible en l'aventura epistemológica present al LC. 
Perqué de res serveix trobar la veritat si hom no té el coratge de mostrar-la ais
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altres.173 Com hem dit més amunt, l'objectiu del LC és apologétic i missional, 
i pretén escalfar els ánims deis creients per tal que vagen a m ostrar la veritat 
ais infidels. Per aixó les vuit «figures» d'aquest capítol resumeixen to t el LC:

On, beneit siats vós, sényer Déus, car enaixí com la poténcia racional conten dejús si 

les quatre poténcies, enaixí aquesta figura darrerana d’est Libre de contemplado 

conté dejús si totes les altres figures d’aquest libre, primeres d'aquesta darrera 

figura, en la qual figura totes les altres figures poden caber e reebre forma a glória e 

a laor de vós, qui sóts nostre gloriós Déu (364,30).

2.7. Conclusions fináis, i mirada cap enrere.

El darrer capítol própiament dit del LC conclou l'obra amb una art de rebre 
gracia de Déu: "Com hom adorant e contem plant l'honrat Déus gloriós, reep 
gracia e benedicció de nostre senyor Déus". Les set virtuts, oposades ais set 
vicis, són fonam entals per aconseguir l'objectiu proposat. Si vencen les 
virtuts, la gracia de Déu es repartirá en l'home entre els seus senys, tan t els 
sensuals com els intel.lectuals, i entre les cinc poténcies de ránim a, les tres 
virtuts de ránim a racional, la forma, la m ateria i la conjunció de totes dues. 
De nou els conceptes amb qué treballa el nostre autor, m anllevats de la 
psicologia i de la física, reben un gir moral.

El LC se'ns ha revelat, al llarg d'aquest recorregut, com una obra completa, 
amb vocació d'abastar els diversos aspectes de la realitat tan t visible com 
invisible. El seu autor vol com entar el que será una llarga producció escrita 
donant a la llum una obra on encabirá germ inalm ent tot el seu pensam ent 
posterior. El darrer versicle del capítol 365 tanca significativament el llibre 
amb l'explicitació de la consciéncia, per part de l'autor, de la seua completitud: 
el LC és un  punt obligat de referéncia per a qui vullga escriure sobre Déu. 
També ho haurá de ser, dones, per a les obres posteriors del propi Llull:

173Recordem un passatge significatiu del Blaquerna (capítols 44 i 45), on Fe i Veritat visiten 

l'Enteniment, i li preguen que vaja a térra d'infidels per convertir-los; aquest llanca el repte ais 

seus escolans, pero cap d'ells no gosa arriscar-se. Aniran dones a Devoció, per tal que escalfe els 

escolans porucs, que tenen l’enteniment suficient per dur endavant l'empresa, pero no tenen prou 

de fervor.
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Gloriós Senyor, com tots los béns e totes les grácies venguen e sien de vós e per vós, per 

a$ó lo vostre servidor, del qual lo seu nom no és digne que en esta obra sia escrit, 

s’agenolla e besa la térra en presénda del vostre sant altar gloriós e leva ses mans e 

sos ulls e sa pensa al cel a adorar e a contemplar vós, feent grácies e mercés a son 

honrat Déus gloriós de la molt gran ajuda e grácia la qual havets feta al vostre 

sotsmés d’acabar aquesta obra qui és demostrado e figura á moltes altres obres qui 

sien a loar e a honrar la vostra gloriosa humana natura e la vostra exceLlent 

essénda divina (365, 30).

Segueix un  explidt on Llull es disculpa per si l'obra conté algún error 
contra la fe cristiana, tot reivindicant la bona intenció que l'ha guiat en  to t 
m om ent duran t la seua composició. Pero encara tindrem  un altre capítol, 
aquest al marge per complet del eos de l'obra. És el capítol 366, "Com se reconta 
la tenor d 'aquest Libre de Contemplado, a glória e a laor de nostre senyor 
Déus", afegit en significació del «dia compost e engenrat de les sis hores qui a 
cap de quatre anys fan un dia natural» (366, 1). Com indica M. Arbona (OE ü: 
1269, n. 286), estem més aviat davant el próleg del LC que no davant el seu 
epíleg. Com el seu títol indica, hi trobarem consells que orientaran la lectura 
de la m agna obra.

El capítol estará dividit en quatre parts, tot i que conserva l’estructura de 
deu tríades de versicles: primera part, «de la bonea d'aquest libre» (366, 2-9); 
segona part, «com se demostra aquest libre» (366, 10-18); tercera part, «com se 
contempla aquest libre» (366, 19-21); i quarta part, «com hom  fa grácies a Déu 
d 'aquest Libre de Contemplado» (366, 22-30).

En la primera part, trobem que el LC té una finalitat molt ámplia. És bo per 
a alegrar, consolar, donar consell, fortificar, etc. També per a donar sanitat 
sensual i intel.lectual. El seu aspecte doctrinal-epistem ológic no és gens 
negligible: hom pot conéixer peí LC que hi ha un Déu en tres persones, que 
s'encarná en la Verge María i que morí per recrear el món. Tot agd s 'h i 
m anifesta «per necessáries raons». A més, dóna coneixem ent de les 
significacions que les creatures ofereixen de les virtuts divines, i d 'aquelles 
que les virtuts donen del creador: és el mecanisme de l'analogia, present a 
totes les distindons, i manifestat en l'ascensió epistemológica per l'escala de 
les creatures fins a l'esséncia del creador.
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Llull ens mostra ara la seua dimensió moral: el LC és bo per a conrear les 
virtuts. No nom és les virtuts cardinals i teologals, sino també determ inades 
«virtuts» profanes que ací són «divinitzades»: l'home pot esdevenir, amb el 
LC, piados, bon orador, franc, llarg, cortés, etc. Pero, especialment, és un  llibre 
fet per a d ispu tar amb els infidels i m ultiplicar l'honor de la  fe católica. 
Serveix per a fugir del mal i seguir el bé, per a conéixer la veritat i la falsedat, i 
la «forga e frevoltat de predestinació».

Llull fa u n  repás pels tem es dé les distincions més im portan ts en  
inform ar-nos de la utilitat de l'obra. Identifiquem alguns «arbres» del llibre 
quart; per exemple:

Aquest libre és bo a alterar la forma potencial de la vera fe en la forma actual, e en 

delir la forma actual de la falsa fe e fer aquella estar en poténcia; e per aquest libre 

fa hom venir en actu la forma potencial de la raó e fa hom privar la fe de la forma 

actual e la fa hom ésser en la forma potencial (366, 8 ).

Pot convertir els infidels «per la dem ostrado que ha hom en aquest libre 
de raons necessáries e de go qui és possívol o impossívol» (366, 8). Serveix 
tam bé per «afigurar les figures entel.lectuals per figures sensuals», és a dir, 
«parlar per figura estorial e moral e al.legoria e anigogia» (366, 9).

En aquesta primera part del capítol, Llull ha fet un  recorregut pels tem es 
m és im portants que han bastit la seua obra. És un  bon resum  del seu 
contingut, un  contingut altament profitós segons l'autor. Per aixó aquells que 
voldran destruir-lo serán contraris ais béns que conté, i culpables del seu acte. 
Sembla com si Llull intuís l'ombra d'Eimeric sobre la seua obra recentm ent 
acabada! El beat es mostra orgullos del producte: el llibre és bo, com cap altre 
pot ser-ho. No hi ha dubte, a la vista d'aquest passatge, que Llull pensava en la 
seua prim era gran obra com aquell «millor llibre del món» contra Terror deis 
infidels que es proposá escriure arran de la seua conversió:

On, si aquest libre, Senyer, no és bo, qui és fet a gloria de vós a loar e a servir e a 

amar e a honrar e a obeir, e no per nulla vanitat ni per nulla gloria mundana, dones, 

¿qual és aquell libre qui sia bo ni profitós a donar gloria e laor e a fer reverencia e 

honor a vós, qui sóts nostre senyor Déus? (366,9).
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La segona part, «com se dem ostra aquest libre», conté inform ació no 
m enys interessant que l'anterior. El métode que hem de seguir en la lectura, si 
volem  treure 'n  profit, pressuposa el seguiment de la prim era intenció i del 
p rim er m ovim ent com a condició prévia. Després, amb aquesta p rim era  
intenció, haurem  de pujar per l'escala epistemológica, comengant p e r les 
sensualitats próximes, passant després a les sensualitats llunyanes, d 'aquestes 
a les in te l.lec tua lita ts  p róxim es i, finalm ent, ascend in t cap a les 
intel.lectualitats llunyanes. Així l'enteniment podrá conéixer alió que segueix 
el curs natural i també el que va fora d'aquest curs.

El procés ha de ser ordenat: cal com entar peí prim er volum  de l'obra i 
avanzar progressivament cap ais altres volums, ja que el grau de complicació 
deis continguts augm enta en cadascun d'ells. A firm ar p rév iam en t la 
possibilitat d'alló que hom  vol entendre ajudará a aconseguir l'objectiu. Per 
e stu d ia r el LC cal concordar les potencies m otiva sensitiva i m otiva 
intel.lectual, formant tres figures:

1- Motiva sensitiva i intel.lectual «tracten ensems lo libre».

2- «La motiva cessa la ligó sensual e l'entel.lectual motiva la recor da».

3- «Ambdues les motives repeteixen ais escolans la ligó».

Les tres figures son una mostra deis hábits de lectura a l'edat mitjana: la 
lectura en veu alta correspondria a la primera; en la segona, hom  deixa de 
llegir i «rumina» els continguts assimiliats amb la lectura física; en el tercer 
cas, la lectura es fa a un auditori d'estudiants. La tercera figura prova que la 
intenció de Llull, per aquesta primera gran obra, era, igual que ho será per a 
l'Art, la difusió en els medis escolars. El LC estaría adregat, en bona m esura, a 
un públic universitari: diu l'autor que cal saber «los vocables de filosofía e de 
teologia» per tal d'entendre les «raons» del LC. Remet dones ais tres prim ers 
arbres del llibre quart: l'obra es manifesta com una composició de filosofía i de 
teologia, de saber humá i diví. O, millor encara, és un métode d'accés al saber 
diví a partir del saber humá. Perqué, contrariam ent a la teoría de la doble 
veritat defensada pels averroistes, la veritat és, per al beat, una tan sois. El LC 
vol m ostrar que no hi ha cap contradicció entre la ciéncia na tu ra l i la 
revelado; ans al contrari, la imbricació de totes dues és perfecta, i garantida per 
la natura analógica del món creat.

4 1 7



Després de la demostració ve la contem plado. Llull ofereix, en la tercera 
part, quatre formes de contemplar la seua obra:

1- Llegir tot el llibre durant un any, des del prim er capítol a l'últim.

2- Triar capítols o parágrafs solts arreu, quan hom  ja coneix el contingut de tot 
el llibre.

3- Llegir les rúbriques, la qual cosa també pressuposa el coneixement previ de 
l'obra.

4- «Intel.lectuejar» la raó que hom ha llegit en un  vers o parágraf amb altre 
vers o parágraf. Aquesta és presentada com la millor m anera de contem plar 
l'obra.

Llull justifica la seua llargária: quan hom ha llegit tot el LC, pot com entar 
de nou la lectura a l'any següent; i, com que la novetat aporta p laer, li 
semblará que está davant una obra nova, puix no reconeixerá el contingut deis 
capítols llegits tan t de tem ps enrere. L'esfor^ d'expansió que requereix la 
prim era forma de lectura es veurá recom pensada en la condensació de les 
altres tres formes de contemplació del llibre; quan hom es cansa d 'una m anera 
de llegir, pot passar a una altra.

La darrera part del capítol és un agraíment a la divinitat per l’obra acabada, 
després de tant d'esforg com ha hagut d'esmergar el seu autor, incloent-hi 
l'«honta e l'escam» de les gents. Si en alguns llocs de l'obra s'ha gaubat de ser 
virtuós, diu que ho ha fet com a recurs retóric, «així com lo trobador se gaba de 
bé ésser enamorat per tal que sa cangó ne sia mellor» (366, 26). L'explicit final 
clou aquesta obra llarga, densa i apassionant com poques. Qui ha seguit la 
lectura des del prim er capítol, no pot deixar de compartir una mica, amb el seu 
autor, el goig peí pelegrinatge acomplert. Hem arribat a la meta, i ara veiem 
que el camí ha pagat la pena.
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IV  - ELS ORÍGENS DE L'ART LUL.LIANA AL LLIBRE DE CONTEMPLACIÓ.

1. DESCRIPCIÓ DE L'ART QUATERNÁRLA.

1.1. Status quaestionis al nostre segle.

Ha arribat l'hora d'encarar-nos directament amb l'Art, després d'haver-ne 
sentit parlar diverses vegades tot al llarg de la descripció deis continguts del 
LC. Si tradicionalment el LC ha despertat recels entre els lul.listes, a causa de la 
seua considerable llargária i de la densitat deis seus continguts, una cosa 
semblant s'ha esdevingut amb l'Art lul.liana. El propi autor es queixava que 
els seus contemporanis hi passaven «tost com gat sobre brases».174 Al prim er 
cop d'ull, crida l'atenció pels seus aspectes més formáis: sembla ser un  discurs 
inintel.ligible format per una successió de lletres extretes de figures circulars. 
La presentació no está mancada d 'un cert «exotisme»; pero accedir al significat 
ocult sembla ja una tasca només per a «iniciáis».175

A més, no podem  parlar d 'una sola «Art»; quan ens referim  a l'A rt 
lul.liana, en singular i en majúscula, fem esment a una construcció ideal que 
es materialitza en diverses «arts» concretes, i algunes molt diferents entre si. I 
és que el projecte inicial lul.liá, fruit de la il.luminació de Randa, va sofrir tot 
un seguit de modificacions al llarg del temps, en un  intent per part del seu 
autor d 'adaptar-lo  a les capacitats com prensives deis seus receptors. Un

174«Mas si hom en mos llibres fortment estudias /  e que per altre saber en res no los oblidás /  jo en 

fora conegut; mas com gat que passás /  tost per brases, los lligen...» (Desconhort, w .  258-261; 

LLULL, 1928: 80).

175Així, Littré encara blasmava contra l’Art, en 1885, época dominada peí positivisme més 

contrari a les expansions intel.lectuals lul.lianes. L'Aaav era contemplada com una obra que 

complicava innecessáriament el seu objectiu molt senzill: fer sil.logismes. Naturalment, és 

quelcom més que una «art de sil.logitzar». Un cop més, són les «figures» alió que que crida 

l'atenció: els arbres no deixen veure el bosc. «De pareils tableaux montrent certainement, dans 

l'auteur, une grande forcé de combinaison et d'imagination et beaucoup de mémoire; mais on peut 

affirmer qu'ils ne servent á rien» (LITTRÉ i HAURÉAU, 1885: 78).
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d ’aquests canvis, a m és, suposá una  m odificació substancia l de  la 
fonamentació de l'Art, en introduir-se la teoría deis correlatius i p rendre  les 
dignitats divines un  paper definitivam ent rector en el coneixem ent de la 
realitat, en detrim ent de les operacions de l'ánim a racional i de l'analogia 
elemental predom inant fins aquell moment (RUIZ SIMON, 1986). La data de 
1290 marca la fita, el pas de l'Art quatem ária a la ternaria amb la composició 
de VArs inventiva.

És l'Art ternaria (conjunt de diverses «arts» temáries) la que finalment ha 
assolit la categoría d'Art lul.liana per excel.léncia. La més coneguda i estudiada 
en el Renaixement (especialment VArs brevis), els lul.listes actuals encara s'hi 
refereixen quan fan esm ent de l'Art lul.liana en general. Q uan es tracta de 
resum ir en uns pocs trets la seua constitució i funcionament, la descripció 
pren  com a base l'Art ternaria: nou dignitats divines o principis absoluts, 
altres nou  princip is relatius, i el desplegam ent correlatiu  que uneix  
analógicam ent la divinitat i la creació. La prim era intu'fció de Llull (o, si 
volem, la «il.luminació» de Randa) suposava tot un  altre esquema, el qual sol 
ser deixat de banda en favor de la form ulado final del métode.

Amb tot i aixó, ha hagut importants estudis en aquest segle que han posat 
de relleu la im portancia de la formulació quaternária de l'Art, i que han  
ajudat a establir finalment una classificació de l'obra lul.liana al voltant del 
tall decisiu operat el 1290. La qüestió va unida a la de l'origen de l'A rt i el 
desvetllament del seu «secret». El camí s'inicia a mitjan segle, amb un estudi 
que va fer molta llum sobre el seu «misteri»: el 1954, l'estudiosa británica 
Francés Yates obria les portes amb el seu treball "L'art de Ramón Llull: una 
aproximació a través de la teoria lul.liana deis elements" (YATES, 1954). 
Partint del Tractatus novus de astronomía, hi troba un  paper destacadíssim  
deis quatre elements; pero la nova astronomia proposada per Llull té una 
manifestció «artística». Igual que la medicina, segons es desprén de l'estudi del 
Líber principiorum medicinae, on resulta que també els quatre elements són 
la base. Es beslluma l'existéncia d 'un  procedim ent analógic en totes dues 
obres: els elements fornirien semblances i metáfores tant sobre l’estructura del 
cel, en un cas, com sobre la fabricació de remeis en l'altre. I tot amb una 
formulació «artística».

L'Art de Llull sembla assentar-se dones en uns processos analógics basats 
en la correspondencia entre el funcionament de la natura (composta pels
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quatre  elem ents) i el del m ón m oral i teológic. El m ón natu ra l forñeix 
sem blances que expliquen «artísticament» el metafísic. Fins ací la teoría 
exposada per Yates en el seu article esm entat, el qual, com ella m ateixa 
indicava amb for^a m odestia a les conclusions, no p retén  sinó ser un  
comen<jament, una «expedido de reconeixement» prévia a l’assalt a aqueixa 
«m untanya gegantina no conquerida» que és el m isteri de l’A rt lul.liana 
(YATES, 1954: 106).176

Robert Pring-Mill va reprendre el repte, i el 1957, seguint el camí m arcat 
per Yates, va donar a la llum l'estudi "El nombre primitiu de les dignitats en 
Y A rt General" (PRING-MILL, 1957). La pregunta inicial és: per qué en les 
prim eres form ulacions de l'Art les dignitats són setze? La relació entre la 
teoría elemental com a base i l'estructura de VArs brevis, amb nou dignitats 
divines, no restava del tot clara en l'obra de Yates. Pring-Mill se n ’adona que 
cal partir de les prim eres formulacions de l'Art, on els principis básics són 
setze, i no nou. Els Quatuor libri principiorum contenen tam bé p rincip is 
básics, diferents de les dignitats divines, en nombre de setze. Per qué aquest 
nom bre, que sembla arbitran? L'únic llibre on el nombre té una relació causal 
amb la m atéria que organitza és el Liber principiorum medicinae, on els 
quatre graus de cadascun deis quatre hum ors formen el total de setze principis 
básics.

Una prim era conclusió sembla clara: «La naturalesa quatem ária d'aquesta 
série de principiorum medicinae depén de la naturalesa quaternária de la 
teoría tradicional deis quatre elements» (PRING-MILL, 1957: 142). Un estudi 
del condicionam ent de la segona figura elem ental i de la segona figura 
dem ostrativa a YArt demostrativa ressalta llur importáncia: les combinacions 
elementáis serveixen com a introdució a les altres (ibid.: 148). La resposta a la 
pregunta inicial sembla clara:

176Pel que fa a les fonts de l'Art, una qüestió certament difícil de resoldre (si és que té una solució 

clara), l ’estudiosa británica proposa el De divisione naturae d'Escot Eriúgena (YATES, 1960). En 

una ressenya a l'estudi de Yates, Pring-Mill relativitza aquesta influéncia, tot fent veure que ha 

d'haver altres textos intermediaris —sense negligir les possibles fonts árabs— (PRING-MILL, 

1963). Peí que fa a l'element árab en l'Art de Llull, i més específicament en la seua lógica, veg. 

LOHR (1986) i URVOY (1980: 398 i ss.).
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Hi ha setze Dignitats perqué l’estructura numérica de la figura A reflectéix 

l'estructura numérica de la figura elemental; i la reflecteix perqué íes operacions que 

s'han de fer amb la figura A (com amb les altres figures de FArt, amb la sola 

excepció de la figura T) es modelen sobre les operacions de la combinatoria 

elemental (PRING-MILL, 1957:151).

És a dir: «¡'estructura quaternária deis elements s'hauria projectat cap 
am unt, a través deis successius nivells de l'escala deis éssers, fins arribar a 
atribuir-se a Déu mateix» (PRING-MILL, 1957: 152). El nombre prim itiu  de les 
dignitats depén de l'estructura elemental de la natura física, de m anera que 
l'A rt es planteja, en els seus inicis, com un vast sistema analógic que parteix 
de  les sensualitats per ascendir a les intel.lectualitats (PRING-MILL, 1972). Ja 
hem  trobat quelcom d'aqó al LC.

A partir d'ací, el camí restava definitivament obert per a la recerca sobre 
l'Art. Els arguments de Pring-Mill foren contestáis peí P. Platzeck, resposta que 
dona peu a un  altre estudi del professor d'Oxford, aquest cop referit a l'origen, 
tam bé elem ental, de la figura S (PLATZECK, 1964; PRING-MILL, 1968). 
L’estudiós framenor indicava que el nombre de dignitats de la figura A a les 
prim eres formulacions de l'Art depenia no deis graus elementáis, sinó del 
nom bre de principis de la figura S, que també eren setze. I aquestos, al seu 
tom , tenien el seu origen al capítol 331 del LC. L'objectiu de Pring-Mill será 
dones dem ostrar que també la figura S té el seu origen en la combinatoria 
elemental, ja que, comparada amb el seu antecedent al LC, la seua estructura 
quaternária resulta arbitrária des del punt de vista del seu contingut trinitari.

Al capdavall, l'interés passava a centrar-se en les primeres formulacions 
de  l'A rt lul.liana, fins aleshores inexplorades, ja que gairebé hom  la 
identificava amb YArs generalis ultima, d 'estructura i contingut forqa diferent. 
L 'edició de Y A rt demostrativa feta per A ntoni Bonner (OS I: 273-521) 
reactualitzava un text fonamental de la prim era etapa lul.liana, alhora que 
oferia una classificació de Yopus lul.liá que ha esdevingut prácticam ent 
canónica, i que suposa implícitament que tota la producció del beat gira entom  
a les diferents formulacions de l1 Art, nueli essencial de tot el que va escriure 
(si exceptuem les obres anteriors a Y Art abreujada d'atrobar veritat, és a dir, la 
Lógica d'Al-Gazzel i el LC, i l'anomenada «etapa post-Art»). A partir d 'ara, la 
producció de Ramón Llull s'ordena al voltant de quatre grans etapes: l'etapa 
pre-Art, de 1271 a 1274, l'etapa quaternária, anterior a 1290, l'etapa ternária,
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posterior a aquesta data on s'ubica l'escriptura de l'Ars inventiva, i l 'e tapa  
post-Art, de 1308 a 1315. L'estudi de Josep Ma Ruiz Simón sobre el fonam ent 
cosmológic de l'Art i el tránsit de l'etapa quaternária a la ternaria és una  
mostra que aquesta divisió encara ha de ser molt fructífera com a  marc sobre el 
qual orientar les successives investigacions (RUIZ-SIMON, 1986).177

Aquest és, a grans trets, el panorama deis estudis que han m arcat les pautes 
d'accés a l'Art lul.liana deis anys cinquanta engá. Resta encara pendent, pero, 
la qüestió de la «prehistoria» de l'Art. Les referéncies a la connexió entre 
aquesta i les dues obres importants anteriors a Y Art abreujada d'atrobar veritat 
(La Lógica d'Al-Gazzel i el LC) són tan  sovintejades com im precises. 
Básicament, es redueixen a constatar que totes dues obres fan ús de  les 
«lletres» de l'alfabet per a substituir conceptes (així, a la Lógica d'Al-Gazzel, els 
versos 1574-1602).178 Si de cas, l'estudi se centra més detingudam ent en els 
capítols fináis del LC, els més próxims formalment a l'Art. Pero hom  troba a 
faltar un  coneixement més aprofundit del LC que faga llum no nom és sobre 
l'origen deis aspectes més cridaners i visuals de l'Art (les figures i les lletres), 
sinó tam bé sobre l'origen del seu m ecanism e de funcionam ent i, en  
definitiva, de la seua fonamentació básica.

Hem fet ja un recorregut pels llibres que conformen el LC. Qué hi ha d 'A rt 
en tot alio que hem vist? Com s'anuncia el métode lul.liá a la prim era m agna 
obra anterior a Randa? Ningú no creu ja que l'Art sorgira m iraculosam ent del 
no-res un  jom de 1274, com a conseqüéncia d 'una il.luminació espiritual. Els 
seus origens están identificáis: són al LC.179 Pero encara no están  
completament estudiáis. Aquest será el nostre objectiu en les págines que 
seguirán: concretar com es gesten al LC els aspectes més significatius de l'Art. 
Primer, pero, haurem de presentar-la, familiaritzar-nos amb ella com ens hem

177Per a la descripció del funcionament de l'Art quaternária, veg. BONNER (1986), centrat 

especialment en fer llum sobre Y Art demostrativa. Més resumit és l'estudi de PRING-MILL 

(1990).

178E1 primer estudi important sobre els origens de l'Art a la Lógica d'Al-Gazzel i al LC és el deis 

germans Carreras (CARRERAS, 1939: 348-368).

179Salzinger ja ho va fer notar a la seua Revelatio secretorum Artis. El P. Platzeck també ho va 

veure ciar en afirmar que «el discurso sobre el descubrimiento del arte luliano exige ante todo una 

comparación entre el Libre de contemplado en Déu y  el Ars compendiosa inveniendi veritatem» 

(PLATZECK, 1964: 137); afirmado reiterada per LLINARÉS (1963: 131-132; 1988).
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fam iliaritzat amb el LC. C onsiderarem  les dues prim eres form ulacions 
quatem áries: la base será Y Art abreujada d'atrobar veritat (en endavant Aaav), 
encara que farem quan caiga reiterades referéncies a Y A rt demostrativa (en 
endavant AD).

2.2. Descripció de l'A rt abreujada d'atrobar veritat.

1.2.1. Estructura i continguts.

A l’edició de M aguncia, l'obra ve encapgalada peí sonor títo l d 'A rs 
compendiosa inveniendi veritatem seu Ars Magna et Maior quae est clavis et 
clausura omnium artium et scientiarum et omnium operum divi 
authoris.18° Hi trobem explicitada l'ambiciosa finalitat de l'obra: ésser la clau, 
el pu n t de referencia de totes les arts i les ciéncies. L'art lul.liana vol ser una 
«art d'arts», un métode que abaste tota possibilitat d'accés al coneixement.181

U n breu próleg presenta la primera de les tres distincions en qué l'autor 
divideix l'obra. Aquesta prim era distinció es dividirá en dues parts: una 
prim era dedicada a l'exposició de les figures A S T V X, a través de les quals 
hom  pot trobar la veritat, contemplar i conéixer Déu, i vivificar les v irtuts i 
m o rtifica r els vicis. L 'art p rom et dones abasta r tres d im ensions: 
l'epistemológica, la teológica i la moral. La segona part de la prim era distinció 
está dedicada a l'aplicació de les figures A V X a la figura S.

La segona distinció també es divideix en dues parts: la prim era presenta 
setze modes universals que generen les condicions i regles amb les quals hom 
pot respondre qualsevol qüestió particular; la segona part inclou set qüestions 
que serán resoltes amb els setze modes precedents, a manera d'exemplificació.

180Editada per Iu Salzinger, el 1721, a MOG I. En la reimpressió de Stegmüller, feta a Frankfurt 

el 1965, l'obra ocupa les pagines 433-481. D'ara endavant, els passatges citats de l'Aaav aniran 

seguits de la página segons la numeració de la reimpressió i segons la paginado de la setena 

numeració interna de 1'original, per tal que puguen ser més fácilment localitzables, d'aquesta 

manera: (pág. 433/1).

181Una bona descripció de l'Aaav es troba a CARRERAS (1939: 369-390).
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La tercera distinció és paralélela a l'anterior: una part esta dedicada a la 
presentació de trenta modes especiáis, i la segona a la resoludó de seixanta 
qüestions. Finalment, dos capítols separats tanquen l’obra: u n  dedicat a les 
regles de l'Art, on es detalla l'ús de les figures, i un  altre dedicat a la definido 
deis principis de l’Art.

Seguirem el resum  fet pels germ ans Carreras i A rtau peí que fa a la 
presen tació  deis com ponents d 'aquesta  art. P osterio rm ent, afegirem  
consideracions própies sobre aspectes concrets del seu funcionament que ens 
servirán per establir els origens al LC.

Per ais Carreras, l'Aaav presenta dues novetats respecte a les arts 
particulars i ais procedim ents gráfics presents al LC, i que l'anticipen. La 
principal és que Llull la presenta com una panacea del recte pensar i del ben 
viure, una art universal que resol tot tipus de qüestions amb una infalibilitat 
matemática, i que a més de la seua dimensió epistemológica en té afegida una 
altra de salvífica: amb ella tothom podrá ser convertit a la fe católica i resoldre 
el problema de la predestinado (que ja hem vist que preocupava espedalm ent 
el beat a la part final del LC).

Per aconseguir aquest objectiu, Llull deixa de banda la lógica místico- 
simbólica i recorre a la lógica del sil.logisme, per tal d 'extreure'n  «raons 
necessáries». La seua preocupació será descobrir el «terme mitjá» i resoldre 
una doble qüestió: donat un  subjecte, trobar tots els predicats possibles; i 
viceversa: donat un predicat, trobar tots els subjectes possibles. Llull assignará 
una lletra a cada terme, subjecte o predicat, i mitjangant la com binado de les 
lletres representatives establirá les relacions necessáries entre els term es d 'un  
judici o de diversos judicis entre si. Aqüestes agrupacions de lletres serán les 
«cambres», les quals serveixen no només per a proposar qüestions (com 
s'esdevenia al capítol 364 del LC), sino també per a resoldre-les.

L'altra novetat remarcada és el refinament deis recursos plástics i gráfics 
em prats, amb l'ús de colors. Hi ha colors adequats per a caracteritzar 
determinats conceptes: el blau per a les virtuts i per a l'element aire, el roig per 
ais vicis i per a l'element foc, etc.
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Entrem  ja en la descripció de les figures. En són cinc de principáis 
(ASTVX), i dues afegides (YZ) que no tenen ni núm ero ni gráfic, ja que no 
generen cambres com les anteriors, i signifiquen, respectivamente «veritat» i 
«falsedat». Serveixen dones per a confirmar si fem o no un  ús corréete de les 
altres figures: si és corréete, tindrem la veritat; si no, la falsedat.

Peí que fa a les cinc figures principáis, dues d'elles tenen un  status diferent 
a la resta. Ens referim  a S i T, les quals són també anom enades «figures 
agents», m entre que A, V i X són les «figures pacients». Les prim eres tenen 
una  im portancia central en el mecanisme de funcionament de l’art: són les 
figures instrum entáis que operen la recerca de la veritat en  les cam bres 
generades per les figures pacients. Per aixó, tot i que a l'Aaav la figura A 
apareix com la més important, ja que representa la divinitat, trobarem  que a 
1'hora de descriure no ja els components de l'art sinó el seu funcionament de 
cara a l'argum entació (és a dir, en les Regulae artis compendiosae i en la 
Lectura artis compendiosae, obres que completen l'Aaav), les figures S i T li 
furten gran part del protagonisme. Aquesta és la significado de cada figura:

Fig. A: de Déu i de les virtuts o atribuís divins. És la figura de teologia.
Fig: S: de l'ánima racional i les seues potencies. És la figura de la psicología.
Fig. T: deis principis relatius i els significats. És la figura de la lógica i la
metafísica.
Fig. V: de les virtuts i deis vicis. És la figura de l'ética.
Fig. X: deis oposats o de la predestinado. És la figura de l'escatologia.

Vejam amb més deteniment la composició i el paper de cadascuna d'elles.

Fig. A. La lletra A significa Déu; es troba al centre d 'un  cercle, la periferia del 
qual es divideix en setze cambres que representen les v irtu ts divines, 
indicades per les següen ts lletres:

B: Bonitas. F: Sapientia. K: Gloria.
C: Magnitudo. G: Voluntas. L: Perfectio.
D: Aetemitas. H: Virtus. M: Justitia.
E: Potestas. I: Veritas. N: Largitas.

O: Misericordia. 
P: Humilitas.
Q: Dominium. 
R: Patientia.
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Totes están unides entre si per línies a la figura, cosa que indica que són  
coessencials a l'esséncia divina, i m útuam ent convertibles: la bondat de D éu  

és gran, eterna, poderosa, savia, etc. Igual passa amb la grandesa de Déu: és 
bona, eterna, poderosa, etc. Llull estableix així cent vint com binacions bináries 

o «cambres» de les setze dignitats; amb aqüestes cent vint cambres, l’artista pot 
proposar qüestions i resodre-les mitjangant raons necessáries.182

Fig. S. La lletra S representa lanim a racional humana. La figura está formada 
per un cercle que conté inscrits quatre quadrangles concéntrics i setze cambres 
a la periferia, una per cada angle deis quadrats inscrits. C adascun deis  
quadrangles és per a Llull una «especie», representada per una lletra en un

182Aquesta estructuració de la figura A, circular i amb mútua convertibilitat de les dignitats, la 

relaciona, segons el P. Platzeck, amb l'esfera intel.ligible de Plotino. La teologia de caire 

neoplatónic, i no la influéncia musulmana, explicaría la figura A (PLATZECK, 1953-54 a).
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deis angles, i conté tres «individus», ubicats en  els tres angles restants. Les 
«especies» són E, I, N  i R. La primera recull els «individus» B, C, D; la I, els 
«individus» F, G, H; la N , recull a K, L, M; i, finalment, la R és la conjunció de  
O, P, Q. Cada quadrangle té assignat un color (E blau, I negre, N  roig i R verd), i 
cada lletra representa un acte de les poten cies de Tánima. A qu esta  és  

l'estructuració de la figura:

§5? &
4

S
%

E: B: Memoria recolens. I: F: Memoria recolens.
C: Intellectus intelligens. G: Intellectus intelligens.
D: Voluntas diligens. H: Voluntas odiens.

N: K: Memoria obliviscens.
L: Intellectus ignorans.
M: Voluntas diligens vel odiens.

R: O: Com positum  actuum BFK.
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P: Compositum actuum CGL.
Q: Compositum actuum DHM.

Tindrem  ocasió més endavant d 'ap ro fund ir en la curiosa estruc tu ra  
imposada a aquesta figura. El seu paper en l'art és central, ja que totes les altres 
figures subm inistren a aquesta els objectes que les tres potencies de  Tánima 
s'apropien de diversa m anera, segons la com binado adient. És a dir: les 
«espécies» de S passegen per les cambres de les altres figures fins que troben la 
com binado adequada per a manifestar la véritat sobre la qüestió plantejada. 
Per aixó aquesta figura té una «figura auxiliar», formada per les com binadons 
de les diverses posicions de les poténcies de 1'ánima respecte ais seus objectes.

Fig. T. Aquesta figura i l'anterior actúen conjuntam ent amb la finalitat de 
cercar els objectes i interpretar-los en clau de veritat o de falsedat. Considera 
els principis, les formes i els métodes de conéixer. Consisteix en un  cerle amb 
cinc triangles concéntrics, que fan un total de quinze angles, a cadascun deis 
quals li correspon una cambra en la periféria del cercle. Cada triangle té u n  
color especial:
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Triangle blau:

B. Deus:
Unitas.
Trinitas.
Virtutes.

C. Creatura:

D. Operatio:
Intellectualis.
Naturalis.
Artificialis.

Sensualis.
A n im alis.
Intellectualis.

Triangle verd:



Sensuale et sensuale.
E. Differentia: Sensuale et intellectuale.

Intellectuale et intellectuale.

F. Concordantia:
Sensuale et sensuale. 
Sensuale et intellectuale. 
Intellectuale et intellectuale.

G. Contrarietas:
Sensuale et sensuale. 
Sensuale et intellectuale. 
Intellectuale et intellectuale.

Triangle vermell: 

H. Principium:
Temporis.
Quantitatis. I* Médium: 
Causae.

K. Finis:
Term inationis.
Privationis.
Perfectionis.

Triangle groe:

L. Majoritas:
Accidens et accidens. 
Substantia ét accidens. 
Substantia et substantia.

M. Aequalitas:
Accidens et accidens. 
Substantia et accidens. 
Substantia et substantia.

N. Minoritas:
Accidens et accidens. 
Substantia et accidens. 
Substantia et substantia.

Triangle negre:

Conjunctionis.
M ensurationis.
Extrem itatum .
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Entis.
O. Affirmatio: N on entis.

Possibilis et impossibilis.

P. Dubitatio:
Entis.
N on entis.
Possibilis et impossibilis.

Q. Negatio:
Entis.
Non entis.
Possibilis et impossibilis.

Amb aquests quinze angles hom forma cent cinc cambres. Aquesta figura 
té un  carácter formal respecte de la figura S: «nam sicut aqua redp it colorem a 
vase, in quo continetur, sic S assumit formam secundum  cameras ipsius T» 
(pág. 435/3). S, és a dir, l'ánima, amb les seues potencies, ha de tem ptejar en 
quina o en quines de les cent cinc cambres de T pot adquirir el coneixement de 
Déu i deis seus atribuís (fig. A), de les virtuts i deis vicis (fig. V), de la 
predestinado (fig. X), de la veritat (fig. Y) i de la falsedat (fig. Z).183

D 'acord amb l'afirmació de l'autor, aquesta figura T consta de «tres 
figures»:

T. consistit in tribus figuris, quarum prima est ex quinqué triangulis compositis inter 

unum circulum: secunda est ex sedecim cameras, in quibus Elementa sunt scripta; & est 

impressio, in qua ostenditur tertia figura secundum Tropologiam & Allegoriam: 

tertia figura est illa, in qua T. utitur ista arte in aliis figuris (pág. 435/3). *8^

183D'acord amb la cita, les significacions de la figura T rodegen l'ánima racional. Per aixó el P. 

Platzeck relaciona aquesta figura amb la gramática especulativa medieval, preocupada per 

determinar els modes de significació (PLATZECK, 1953-54 b).

184Els Carreras confonen la fundó de la segona figura («& est [secunda figura] impressio, in qua 

ostenditur tertia figura secundum Tropologiam & Allegoriam») amb la tercera figura. La fundó 

de la segona és aportar analogies per les quals la tercera es manifesta segons tropología i 

al.legoria, mentre que la tercera consisteix en l'ús que hom fa de la T sobre les altres figures. És a 

dir, la segona figura de T extreu analogies de l'aplicació deis «triangles» a les altres figures. Els 

germans Carreras interpreta ven que «Llull señala todavía una tercera figura o, tal vez mejor, un
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La primera figura de T seria la representació gráfica amb els principis que 
la com ponen; le segona figura de T és una figura auxiliar, anom enada tam bé 
«figura d e is  elem ents», com posta per quatre quadrats, cadascun  d 'ells  

representant un deis quatre elem ents amb setze «cambres» resultants de 

quadrar el nom bre básic:

Figura Jgnir.
Ignis Aer AquaTena
M r Ignis TenaAqua
Aqua 'Erra Igniá Aer
Tena Aqua| Aér Ignis

Figura Aérir
Aer Ignis AquaTeria
Igni5 Aer E m Aqua
AqoaErra Aer [gnis
lena Aquaígnis Aer

Figura
Aqua Erra Aer Ignis
TenaAquaIgnis Aér
Aer IgnisAquale ra

fgnis Aér lena Aqua

Figura Terne.
Terra Aqua Aér Ignis
Aqua Terra Ignñ Aér

Aer Ignis lena Aqua
fgnis Aer AquaErra

Com  hem vist adés, per a Pring-M ill aquesta és la figura que perm et 

interpretar en clau elem ental l'estructura quaternária de l'Aaav, i que donaria 

origen al nombre de setze tant per a les dignitats de la figura A com  per a les 

com binacions deis actes de les poténcies de l'ánima de la figura S, visualm ent 
form ada per quatre quadrangles. El paper de la figura elem ental és fornir 
analogies, és a dir, interpretar en clau de tropologia o d ’al.legoria l'aplicació de

tercer uso de la figura T consistente en interpretar por tropología o alegoría determinadas 

impresiones o signos visibles» (CARRERAS, 1939: 376).
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T a la resta de figures (el que constituiría el tercer ús de T).185 Tindrem  ocasió 
de comprovar com, en efecte, les analogies elementáis dom inen el discurs de 
l’Aaav; tot i que ja eren anunciades al LC.

A les «Regulae» de les figures trobem el passatge clau per a  in terpretar el 
«misteri» de l'Art en clau d'analogia elemental:

Figura ipsius T. est dúplex: una circularis composita de dictis triangulis; alia de 

quatuor figuris elementalibus. Figura elementalis significat in hac Arte 

operationem ipsorum A.T.V.X.Y.Z.; quia, sicut elementa operantur naturaliter, ita 

S. per simile in illis accipit demonstrationem in figuris istius Artis, loquendo 

metaphoricé cum illo, qui objidt, ut in illo simili convenienter possim habere meum 

propositum de ipso in caeteris figuris (pág. 474/42).

En aquest passatge resta confirmada la semblanza establerta per Llull entre 
les operacions de la figura elemental i les de la figura S, básica per a explicar, 
d'acord amb Pring-Mill, l’estructura quaternária de la segona. Tomarem, pero, 
sobre el tema; ara hem de continuar amb la descripció de les figures.

Figura V. Figura de les virtuts i deis vicis. Consta d 'un  cercle dividit en 
catorze cambres, set destinades a les virtuts i set ais vicis. Cada v irtu t o vici té 
assignada una lletra. Els vicis apareixen escrits en color roig, i les v irtu ts en 
color blau. Tots els vicis están units entre si per línies roges, i les v irtu ts 
igualm ent per línies blaves. Al centre del cercle, la lletra V está escrita usant 
tots dos colors.

185Cal teñir en compte que el concepte de «figura» pot significar tant una representació visual i 

gráfica com un ús determinat deis conceptes que la formen. En aquest cas, la primera i segona 

«figura» de T s’adiuen amb el primer sentit. La tercera figura, per contra, fa referéncia a 

l'aplicació abstracta deis conceptes, a un funcionament específic de T. En arribar a la figura X, 

trobarem que Llull la divideix en quatre «figures», que no són sinó quatre passes en el seu 

funcionament, sense cap referéncia gráfica.
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Les set virtuts són les tres teologals i les quatre cardinals:

B. Fides.
C. Spes.
D. Charitas.

Els set vicis són els

E. Justitia.
F. Prudentia.
G. Fortitudo.
H. Temperantia.

pecats capitals:

I. Gula.
K. Luxuria. 
L. Avaritia. 
M. Accidia.

N. Superbia. 
O. Invidia.
P. Ira.

Amb l'ajut de la figura T, i cercant la concord aba o la contrarietat, l'ánima 

(S) pot trobar qué és cada virtut i cada vici. Hi ha tam bé una figura  
com plem entaria d'aquesta, la segona figura de V, en la qual entren en
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com posició  els vicis contraris a les set virtuts fonam entals (de color groe) i les 
virtu ts contraríes ais set vicis capitals (de color verd). Els prim ers són: 
in c r e d u lita s , d e sp e ra d o , od iu m , in juria , im p ru d en tia , fr a g ilita s  i 
intem perantia. Les segones són: abstinentia, castitas, largitas, fervor bon i, 
hum ilitas, fidelitas i patientia. Llull forma tres-centes setanta-vuit cam bres o 

com binacions bináries deis vicis, les virtuts, els contraris deis v ic is  i e ls  

contraris de les virtuts. Finalment, deu  «especies» form en part d'aquesta  

figura: Ia, de les virtuts; 2a, deis vicis; 3a, deis contraris deis vicis; 4a, d eis  

contraris de les virtuts; 5a, de les virtuts i deis vicis; 6a, de les virtuts i deis  

contraris deis vicis; 7a, de les virtuts i deis seus contraris; 8a, deis vicis i deis  

seus contraris; 9a, deis vicis i deis contraris de les virtuts; i 10a, deis contraris 
deis vicis i deis contraris de les virtuts.

Figura X. És la figura deis opósits o de la predestinado. En ella es recullen  
els resultats de les quatre figures anteriors. Consisteix en un cercle d iv id it en  

setze cambres, les quals contenen sengles conceptes, cadascun deis quals té 
assign ada una lletra. En total són vu it parelles d'oposats, amb aquesta  

distribució:

:aPicni«7fe
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B. Sapientia. K. Justitia.
C. Praedestinatio. L. Liberum arbitrinm.
D. Perfectio. M. Defectus.
E. M eritum. N. Culpa.
F. Potestas. O. Voluntas.
G. Gloria. P. Poena.
H. Esse. Q. Privatio.
I. Scientia. R. Ignorantia.

Són aquestos uns oposits relatius que han de concordar per tal de trobar 
resposta al tema de la predestinació. De la com binado d 'alguns d 'aquestos 
conceptes es form en els composats (composita); per exem ple, Sapientia- 
Perfectio-Praedestinatio, que significa «la perfecta saviesa i la predestinació» 
per la banda de Déu, i el composat contrari, Justitia-Perfectio-Liberum  
arbitrium , que significa «la perfecta justicia i el lliure albir» de la banda de 
l'h o m e.

Els setze termes de la figura formen cent vint cambres o combinacions, 
mitjangant les quals l'ánima (S) assoleix el coneixement de la predestinació 
quan pren  l'hábit de concordar-les amb les figures A, T, V blava i Y (Déu, els 
significáis, les virtuts i la veritat), i pren consciéncia de les contrarietats amb 
les figures V vermella i Z (vicis i falsedat).

Llull adverteix que la predestinació és una qüestió difícil de copsar; pero 
un cop entesa, l'ánima n'ix fortificada en el coneixement de Déu:

Sicut X. est difficilis quaestio ad intelligendum, sic, quando cognoscitur, fortificat 

S., ut habeat cognitionem de A.; & fortificat in S. cameras ipsius A. per necessarias 

rationes: quia quantó X. majus est, tanto plüs ampliat S. in.virtute, dum illud intrat; 

& quantó plüs ipsum ampliat in virtute, tanto fortiüs videt S. ipsum A. & suas 

cameras: propter quod nec per T. nec per V. tantüm appropinquat C. [= l'enteniment] 

ad cognoscendum A., quantum per X. (pág. 436/4).

El passatge manifesta la importancia de la figura X en el coneixement de 
Déu i les seues v irtu ts essencials. Com veurem , aquesta figura está 
estretam ent vinculada peí seu contingut a la figura A. La seua dificultat rau  en 
el fet que l'enteniment ha de ser capag de superar els oposits que la form en i 
avanzar cap a una coincidentia oppositorum  que done com pte de la
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predestinació sense contradir el lliure albir humá. Per aconseguir-ho, la figura 
X es descom pon en quatre «figures», que representen sengles m om ents 
dialéctics en aquest avang cap a la unitat deis contraris.

La prim era figura de les quatre que constitueixen la X es forma de la 
perfecta saviesa de Déu, de la qual pren origen la predestinació. La segona está 
form ada per la perfecta justicia de Déu, de la qual deriva el lliure albir hum á. 
La tercera figura, composta de les dues anteriors, és dubitativa, ja que l'ánim a 
es troba perplexa davant les dues significacions contráries rebudes: totes dues 
sem blen vertaderes, pero contradictóries. No sap cap a quina de les dues 
acostar-se. La quarta figura és determinativa, i ve a resoldre el dilema: aplicant 
el principi que cal atribuir alió major a l'ésser i alió menor a la privació o no 
ésser, conclou que ha d'existir la predestinació per part de Déu, i el lliure albir 
p e r part de  l'home. Tom arem  més avant, amb més detall, sobre aquesta 
solució.

Fins ací la descripció de les figures, duta a terme principalent en la prim era 
part de la prim era distinció de l'obra. La segona part de la primera distinció ve 
dedicada a l'aplicació de les figures AVX a la figura S, en una m ostra del 
carácter central d'aquesta darrera en l'Aaav. La S ha d'entrar en les cambres de 
AVX amb la T. Hi tornarem  amb més detall sobre aquesta part, la qual ens 
informará sobre el mecanisme de funcionament de la S en l'Art.

La segona distinció de l'Aaav conté també dues parts. La prim era tracta 
deis setze modes universals, deis quals deriven les regles i les condicions. En 
la segona part es resolen set qüestions principáis, d'acord amb els setze m odes 
precedents. La condició seria la connexió lógica entre dos o més termes; per 
aixó la com binado de lletres representatives deis termes i que formen cambra. 
El m ode és un  ordre o disposició comuna a diversos actes o raonaments. Cada 
m ode és enunciat amb un vocable temátic. La regla és l'ús corréete de les set 
figures presentades a la distinció anterior, considerada cadascuna no només en 
ella mateixa, sinó en les seues connexions amb la resta de figures.

Deis setze modes universals deriven molts altres. Són els següents: 1- 
m ode de l'ordenació de la primera i segona intenció (problema de la finalitat); 
2- m ode de la disputa; 3- de la significació; 4- de la potencia i l'actualitat; 5- de 
la sensualitat i la intel.lectualitat; 6- de les coses substanciáis i accidentáis; 7- de 
l'oració (sensual, intel.lectual i composta); 8- de la saviesa i de la ignoráncia; 9-
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de  la majoritat i de la m inoritat; 10- de la contrarietat; 11- de la posieió 
(suposició lógica) i de la necessitat; 12- de la causa, l'ocasió i la fortuna; 13- de la 
conversió i la perversió; 14- de la voluntat lliure i coaccionada; 15- de 
l'exposició (literal, moral o tropológlca, al.legórica i analógica de la Sagrada 
Escriptura); 16- de 1'afirmació, le negació, el dubte i la determ inado (les quatre 
figures o moments lógics de la figura X).

Amb aquestos setze modes, i amb l'aplicació deis procedients de l'Art, 
Llull planteja i resol les set qüestions següents: 1- de l'existénria de Déu; 2- de 
la unitat de Déu; 3- de la trinitat; 4- del nom  apropiat a les tres persones 
divines; 5- de l'encamació; 6- de la persona que s’encamá; 7- del sagram ent de 
l'altar. Com veiem, són set qüestions clau en la disputa amb els infidels, i 
ámpliament tractades al LC, gairebé amb el mateix ordre expositiu. L'elecció de 
les qüestions ve condicionada per la finalitat últim a de l'Art: la conversió de 
jueus i musulmans a la fe católica.

La tercera i darrera distinció també consta de dues parts. La prim era tracta 
sobre els trenta modes especiáis, mentre que en la segona es p lantegen i es 
resolen seixanta qüestions. Els modes especiáis reben aquest nom  perqué 
vénen especialment determináis per les set figures génerals i pels setze modes 
generáis. Llull ens presenta trenta com a exemple, pero podríem  enumerar-ne 
d'altres. Aquests són els noms llatins deis trenta modes especiáis proposats per 
Llull: 1- adjuvare; 2- associare; 3- assuescere; 4- concordare; 5- confiteri; 6- 
consolari; 7- consulere; 8- daré; 9- dirigere; 10- eligere; 11- festare; 12- honorare; 
13- incipere; 14- inquirere; 15- intelligere; 16- judicare; 17- laudare; 18- 
memorare; 19- movere; 20- mortificare & vivificare; 21- perficere; 22- precari; 
23- praedicare; 24- recurrere; 25- regnare; 26- regratiari; 27- salvare; 28- sanare; 
29- tentare; 30- velle.

Les seixanta qüestions que segueixen els trenta modes especiáis tam bé 
apareixen a tall d'exem ple; podrien ser-ne més. Llur tem ática és forga 
diversificada: n'hi ha de qüestions teológiques, de moráis, i de naturals o 
cosmológiques. La resposta a cadascuna d'elles ve donada per una serie de 
cambres amb llur interpretado.

Fins ací l'estructura i els continguts de l'Aaav. Les descripcions a l'ús de 
l'obra solen seguir aquesta pauta. Nosaltres, pero, mirarem de penetrar una
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m ica m és en el seu complex teixit, i esbrinar la forma de funcionam ent 
d 'aquest engranatge compost de figures, cambres, regles i condicions.

1.2.2. Funcionament del mecanisme artístic

1.2.2.1. El paper de la figura S.

Tenim ciar l'objectiu últim  de l'Art, especificat en el seu títol: trobar la 
veritat. La figura A o de les dignitats divines és fonamental per tal de discernir 
el que és vertader del que és fals (discernir la Y de la Z). I és que tot el que 
s'ad iu  amb la significació de les virtuts divines és cert, i el que nega les 
cambres de A és fals. La S, Tánima racional, com a figura agent, ha d 'operar 
aquesta recerca. La base del funcionament de to t el m ecanism e es troba 
enunciada així ja a les primeres ratlles de l'obra:

oportet quod S. sit subditum ipsi Y., & sit contra Z. taliter, quód omnes 

significationes, quae sunt contra A., neget, & vitet totis suis viribus, & concedat & 

affirmet omnes significationes, quae sunt ad gloriam & honorem ipsius A.; quia nulla 

significado potest esse in Y., quae sit contra unam vel plures ex cameris ipsius A. 

(pág. 434/2).

La S ha d'afirmar totes les significacions que siguen a gloria i honor de la 
A i de les seues cambres, i negar les contraríes. Aquest és el criteri veritatiu de 
l'Aaav. El que contradiga les virtuts divines será fals. Aquesta Art és una art 
intel.lectual, no sensual, i el component básic d 'intel.lectualitat ve aportat 
també peí paper que hi juga la figura S:

Nota, quod, sicut instrumentum seu cithara temperatur per artem sensualem 

artificialiter, sic opportet de necessitate, quod S. sit in tali dispositione, quód per 

artem & ordinationem intellectualem possit habere officium, quomodo inquirat in se 

ipso & in T. viam & modum, per quem possit & scias habere artem & modum 

cognoscendi A.T.V.X.Y.Z. (pág. 434/2).

Hi trobem  que l'ánima racional ha de cercar en ella mateixa i en la T la 
manera d'aplicar-se a la resta de figures. La T, l'altra figura agent, acompanyará 
la S en el seu recorregut per les cambres de les figures: «T. est instrum entum
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& materia ipsi S., quando formatur cameris ipsius T., secimdúm quod S. intrat 
in  A.V.X.Y.Z.» (pág. 435/3); i, més endavant, «quoniam  S. non  po test 
inquirere nec tractare de arte siné T., nec T. potest significare de A.V.X.Y.Z. 
siné S.» (¡ibid.).

La S, amb els principis relatius de T, opera la recerca de la veritat en les 
cambres de les altres figures. I ho fa amb les seues «especies», E I N  R. 
C adascuna d 'elles té u n  paper assignat; passegen per les cam bres, se 
substitueixen m útuam ent, fins i tot dialoguen, fins que cadascuna troba la 
seua cambra apropiada per mostrar la veritat i denunciar la falsedat. Aqó és el 
que Llull anomena «aplicació» de les figures a la S, aplicació a la qual dedica la 
segona part de la prim era distinció. En l'aplicació de la V a la S, per exemple, 
aquesta entra amb les seues especies (sempre acompanyada deis triangles de la 
T) en les deu «especies» de V. Vejam un exemple.

La sisena «especie» de V era la de les virtuts i els contraris deis vicis. 
Prenem  una cam bra d'aquesta especie, per exemple [Charitas, Hum ilitas], 
formada per una virtut teologal i el contrari del vici de la soberbia. Les espécies 
E I N  de la figura S s'hi aplicaran fins arribar a una conclusió m oral (pág. 
439 /  7).186 Primerament, formen la cambra objecte de 1'aplicació: «S. in E.I.N. 
cum T. in V. ad cameram [Charitatis, Superbiae] format cameram [Charitatis, 
Humilitatis]»; és a dir, la S amb les tres espécies entra amb la T a la cambra de 
V formada per la combinado de caritat i soberbia, i forma la cambra de caritat i 
hum ilitat. En aquesta transformació d 'una cambra en l'altra ha tingu t un  
paper im portant la T, que Llull no especifica obertament: hum ilitat és el 
contrari de soberbia, i concorda amb caritat. La S ha en trat a la V amb el 
triangle verd de T, el format peí ternari «diferéncia-concordan^a-contrarietat».

«Quia cüm E. habet B.C. in maxima charitate & hum ilitate, quam  JESUS 
Christus habuit erga suum  populum , dum  morí volui pro eo». És a dir, 
1'ánima aplica la seua memoria i el seu enteniment a m em brar i a entendre (B 
C) la máxima caritat i humilitat possible (triangle groe de T: majoritat-igualtat-

186Recordem el valor de les tres espécies de S que ara entren en joc: E está formada per B 

(memoria membrant), C (enteniment entenent) i D (voluntat amant); I está formada per F 

(memoria membrant), G (enteniment entenent) i H (voluntat desamant); i N está formada per K 

(memoria oblidant), L (enteniment ignorant) i M (voluntat amant o desamant). És convenient que 

el lector de l'Art s'habitue al significat d'aquestes lletres, i fins i tot el memoritze.
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m inoritat), que no és altra que la que manifestá Jesucrist, quan va voler m orir 
peí seu poblé. «& dum  I. habet F.G. in magna superbia, quam  habent hujus 
m undi Principes & Barones, & H. odit vanitatem  hujus mundi». Ací ve la 
p a rt contrária: l'espécie I aplica la memoria i l'entenim ent al record i a la 
comprensió (F G) de la soberbia propia deis poderosos d'aquest món, m entre 
que la voluntat odia (H) la seua vanitat.

«& N am at maximam charitatem & hum ilitatem  supra illud, quod B. non 
est sufficiens ad m em orándum , nec C. ad intelligendum, tune form atur in  S. 
cam era [Charitatis & Humilitatis]». Q uan la N  estima en grau sum m e la 
caritat i la hum ilitat que la memoria i l'enteniment actius (B C) no arriben a 
copsar en tota la seua grandesa, llavors es forma en l'ánima la cam bra de 
caritat i hum ilitat. És a dir: la memoria (B) i l'enteniment (C) han  m em brat i 
entés la carita t i la justicia en l'espécie E; pero totes dues potencies són 
limitades, i les virtuts a les quals s'apliquen són infinitament majors que les 
seues possibilitats comprensives. La voluntat va més enllá: la N  está form ada 
per la memoria oblidant (K), l'enteniment ignorant (L) i la voluntat am ant o 
desam ant (M). Q uan la m em oria i l'entenim ent están passius perqué no 
arriben a copsar la grandária de l'objecte al qual s'apliquen, llavors entra en 
acció la voluntat tota sola. Aixó és el que significa el fragment. El resultat és 
que l'ánim a es veu recom pensada amb les v irtu ts de la caritat i de la 
hum ilitat, ja que les ha estimades per dam unt de l'oblit i de la ignorancia 
aportades per la seua lim itado natural davant un objecte tan excels.

«Sed cüm N. discredit adventum  & passionem  nostri Dom ini JESU 
Christi; & D. amat temporales delicias, & H. non odit vanitates hujus Saeculi, 
tune form atur in S. camera [Superbiae & Odii]». La N  implica, com acabem de 
veure, una situació psíquica en la qual la memoria oblida i l'entenim ent 
ignora, pero la voluntat pot tan t estim ar com odiar. En el cas an terio r 
estima va el que no podia membrar ni entendre (la caritat i la hum ilitat); en 
aquest cas, ho desestima. Llull fa una referencia clara ais infidels: els que no 
creuen en l'adveniment de Jesucrist ni en la seua passió (manifestacions de la 
seua caritat i hum ilitat envers nosaltres en grau summe). En aquest cas, la 
voluntat (D) passa a estimar els delits temporals, i no a desestimar les vanitats 
del segle (paper de la H), de manera que en l'ánima es formen soberbia i odi 
(cambra contrária a caritat i humilitat).
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Cada «espécie» de S representa un  estat psicológic determ inat, una  
actuado diferent de les tres poténcies de ¡'ánima, i que du  aparellada, en cada 
cas, un resultat també diferent. Com que ara estem en ¡'aplicado de la figura 
V, les conseqüéncies de 1'actuado  diversa de S serán unes conseqüéncies 
moráis. La E representa la situació psicológica aplicable a, en aquest cas, la 
cambra de caritat i humilitat: hom  membra, entén i estima les dues virtuts. 
Jesucrist apareix com el m odel, la máxim a exaltació, la cam bra en g rau  
summe. La següent espécie, la I, suposa sempre l'altra cara de  la  E; si abans 
ránim a s'aplicava a la caritat i a la humilitat, ara s'aplicará a la soberbia i a la 
vanitat d'aquest món, representades pels princeps m undans (en oposició a 
Jesucrist, el més poderos pero alhora el més humil, príncep celestial). En la I, 
la memoria membra i l'enteniment entén la vanitat, pero amb la sola finalitat 
que la voluntat puga desestimar-la amb seguretat.

Dues cares d 'una sola moneda. La comprensió i l'estima de la v irtu t va 
unida a la comprensió i el rebuig del vici contrari. Sense la segona actuado la 
prim era no está completa. El paper de la I és complementar per negationem la
E. Pero encara ens queda una altra espécie: la N. Arriba un  m oment en qué les 
dues anteriors no donen abast per satisfer plenam ent l'ánima. Aquesta vol 
més, desitja entendre totes les implicacions de les virtuts per tal d'assolir-les 
en grau summe. La memoria i l'enteniment, pero, están limitats, «acabats», 
com déiem al LC. La caritat i la humilitat de Jesucrist no poden ser capides en 
tot el seu abast. La memoria i l'enteniment tom en a l'estat potencial, passiu (K 
L), pero van acompanyades d 'una voluntat que estima, en un acte de fe, el que 
no pot recordar ni comprendre: la M. És ara l'espécie N  qui s'aplica a les 
cambres de la V.

Aquesta espécie també té una altra contrária, representada per l'altre valor 
de la M, el de voluntat desamant. En aquest cas, no representa un  acte de fe, 
sino de descieenqa: la voluntat no estima el que no pot m embrar ni entendre. 
Llavors, les virtuts que l'ánima havia aconseguit es transform en en els vicis 
contraris, i es forma la cambra de sobérbia i odi.

Les espédes de S s'han aplicat a una cambra concreta de V. Recordem que 
hi ha, en aquesta figura, tres-centes setanta-vuit cambres com aquesta, 
formades per les combinacions bináries de les virtuts, els vicis, els contraris de 
les virtuts i els contraris deis vicis. Llull ha exemplificat un cas, pero la S, amb 
la T, pot i deu entrar en qualsevol de les altres cambres (i no només de la V,
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sino també de la resta de figures) fins trobar la resposta adequada a  una qüestió 
m oral, teológica o natural. En qualsevol cas, aquest «entrament» de la S en  les 
altres figures es fa a través de les seues espécies, les quals representen diverses 
formes d'accés a la veritat: la E, l'afirmativa; la I, la negativa; la N , la fídeista. I 
la R? La quarta espécie de S té un status una mica especial, com veurem  tot 
seguit.

Recordem que la R está composta per la conjunció deis individs de les 
altres espécies: O recull els tres referits a la memória (B, F, K); P  els referits a 
l'entenim ent (C, G, L), i Q els referits a la voluntat (D, H, M). És a dir, la R 
trenca l'organització de les altres espécies i n 'im posa una nova. Perturbar o 
pervertir les espécies EESÍ: aquest és el seu paper. Per exemple, EESJ form en en 
la prim era espécie de V (l'espécie de les virtuts) la cambra [Justitia & Spei]; 
llavors, «venit R., & m ittit se in eorum societate, perturbans E.I.N., & vult 
formare in S. cameram [Injuriae & Desperationis]» (pág. 438/6).

U n altre cas sem blant. La E ha arribat a u n  pun t satisfactori en la 
contem plado de A en la seua infinita m agnitud (dues virtuts divines). És a 
dir, l'ánima membra, entén i estima la infinita m agnitud de Déu;

unde cúm E. memorat, intelligit & amat in A. infinitam magnitudinem, tune B. 

memorat, quód C. intelligit, quód A. est essentialiter in lapide, & in ómnibus aliis 

loéis, & ultra omnia loca; quoniam, si non esset, foret sua magnitudo finita (pág. 

440/8).

Ara fa acte d'aparició la R en el seu paper d'«advocat del diable»:

Unde, dum E. sic fruitur & contemplatur A. in sua magnitudine, venit R. & vult 

memorare & intelligere modum, secundüm quem A. est in loco lapidis; & tune K. 

obliviscitur, & L. ignorat modum; & ideo R. vult pervertere E. in N., quód non credat 

hoc, quod memoravit & intellexit de A. & de sua magnitudine; & ideo vult formare 

in E., quód magnitudo ipsius A. sit finita (¡ibid.).

La R introdueix un dubte: com pot estar Déu en la pedra? Com casa agó 
amb la seua magnitud infinita? La memória i l'entenim ent no poden copsar- 
ho. Llavors, la E es perverteix en N, ja que la R impulsa l'ánima a descreure 
alió que no membra ni entén. El resultat és introduir una contradicció en les 
cambres de A, cosa impossible: que la magnitud de Déu siga finita. El paper de
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la  R, nogensm enys, no és tan negatiu com puga semblar a p rim era vista. 
Podem  dir que el dubte que introdueix és un  dubte metodic, i que al capdavall 
ajuda 1'ánima a pujar la seua contemplació més amunt. En desfer la situado  a 
qué havia arribat, está posant les bases per a refer-la de nou des de postuláis 
m és segurs. Aixó és el que s'esdevé tot seguit, amb l'ajut de la I, espéde que ve 
a «salvar» la seua companya E:

& tune venit I. habens F.G. in sodetate E. H. contra R., & destruit Z., in quo est R.; 

quia F. memorat, & G. intelligit in T., quod major concordantia & aequalitas est, 

quód A. per [perfectam Potestatem] & [perfectam Sapientiam] & [perfectam 

Magnitudinem]... (& sic de ómnibus aliis cameris ipsius A.) possit esse in loco 

lapidis, quamvis K. hoc obliviscatur, & memorare non possit, & L. ignoret, & 

intelligere non possit, quám esset, si A. non foret, nec suae camerae, postquam K. 

memorare non posset, nec L. intelligere modum, per quem A. sit in loco lapidis 

(ibid.).

La I fa acte d 'aparició amb F (memória m eiribrant ) i G (entenim ent 
entenent), i amb els triangles verd (concordantia) i groe (aequalitas) aplicats a 
les cambres de A. F i G, a diferencia de B i C (que en principi tenen el mateix 
significat), representen la memória i l'entenim ent al marge de la voluntat, és 
a dir, l'actuació lliure de les dues prim eres potencies sense considerar si la 
tercera estima o desestima préviament l'objecte de la recerca. El problem a ha 
sorgit quan la R ha transform at la E en N; per a retom ar a la E, cal passar 
préviam ent per I, m itjancera entre N  i E: des de la vo lun tat desam ant 
representada per la M passem a la H, que té el mateix significat en la I. Aquesta 
H , pero , va acom panyada d 'una m em ória i d 'u n  entenim ent actius, a 
diferencia de la M: la H  es completa amb FG. I de FG pasem a BC i D, és a dir, a 
l’espécie E, on novam ent les tres potencies actúen conjuntam ent i de forma 
activa.

La I planteja norm alm ent una situació contrária a la E. Si la E m em bra, 
entén i estima una virtut, la I membra i entén igualment, pero no la virtu t, 
sinó el seu vici contrari, to t desestimant-lo com a conseqiiéncia de l'operació 
del dos «individus» F i G. Si la E membrava, entenia i estimava la infinita 
m agnitud divina, i el dubte introduit per la R ha pervertit aquesta situació, la I 
ha d 'aportar les significacions negatives per retornar, a través d'elles, a la 
situació primera. És a dir, ha de veure qué passaria si no fos cert el que 
plantejava la E, m em brar i entendre aqueixa situació, i rebutjar-la amb la

4 4 9



volun ta  per impossible, ja que du a contradiccions que afecten el principi 
fonam ental de la figura A: totes les v irtu ts divines concorden entre  si. 
D 'aquesta m anera, la «m agnitud finita» de Déu plantejada p e r la R, quan  
in tenta  comprendre la preséncia de Déu en una pedra, resta anul.lada per 
inconseqüent amb els principis de l'Art: la I s'hi aplica, i el resultat és la 
recomposició de E aplicada a la cambra originaria d'infinita m agnitud.

El funcionam ent de l'A rt quaternária, com estem  veient, es basa en 
definitiva en una constant dialéctica entre les quatre espécies de la figura S, 
aplicades segons el cas a diverses cambres de les figures, i acom panyades 
sem pre deis triangles de T. Amb agó queda resum it el mecanisme «artístic». 
U n altre exemple magnífic el tenim en l'aplicació de la figura X. H i trobem  les 
quatre «figures» o moments dialéctics de qué consta en la recerca sobre la 
predestinació. En el prim er temps (figura primera), E contempla A i forma la 
cambra [perfectae Praedestinationis] per raons necessáries. Llavors, igual que 
s'esdevenia abans, apareix la R: «R falso m odo in prim a figura significat 
cameram [Liberi Arbitrii & Privationis]» (pág. 441/9); és a dir, nega l'existéncia 
del lliure albir. N, nogensmenys, no es conforma amb aquest estat de coses, ja 
que encara que no el membre ni l'entenga, estima el lliure albir. La I ve a 
salvar la situació, col.locant-se entre N i E. Ho fa rebutjant la predestinació, tot 
i que la membra i l'entén; la E, pero, no está d'acord, i recorda que abans ha 
entés per raons necessáries que la perfecta saviesa d iv ina im plica la 
predestinació. La I canvia d'objecte i passa a odiar el lliure albir, que és estim at 
per N  «ut possit habere salvationem».

La cambra de perfecta saviesa ha conduit l'ánima a un  atzucac. Caldrá 
passar a la segona figura de X, i amb ella canviar de cambra. Agafem ara la 
cambra [Perfectae Justitiae]. De nou E entra en A, ara amb aquesta cambra; el 
resultat és que membra, entén i estima el lliure albir. Ara la N  no membra ni 
entén la predestinació. Pero de nou apareix la R, ara acompanyada de la I, «& 
u tu n tu r suo officio in contrarium  sensum ejus, quo usi fuerunt in prim a 
figura»; és a dir, la situació és la mateixa que en la figura anterior, pero ara 
canviant la predestinació peí lliure albir. Hem passat a l'altre p lat de la 
balanza, pero aquesta continua desequilibrada.

La S es troba «turbatum & inordinatum in prima & secunda figura X., quia 
R. se m iscet cum E.I.N.». Es forma dones la tercera figura, la «figura 
dubitationis», composta de les altres dues. L 'entenim ent, pero, no p o t
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entendre alhora la predestinació i el lliure albir, encara que sí per separat. Es 
form a així la cam bra [Scientiae & Ignorantiae], ja que quan entén Tuna ignora 
l'a ltre , i viceversa. D 'aquesta m anera s'esdevé el dubte: «& to tum  S. 
pervertitur in figuram  ipsius R. in tertia figura, & est in dubio».

La solució es troba en la quarta figura, on cal retom ar de nou a la A, en les 
cambres de la qual sempre trobarem la resposta a qualsevol qüestió. Podem  
agafar-ne dues; per exemple, [perfectae Potestatis] i [perfectae Voluntatis]. El 
poder i el voler de Déu ens donaran la resposta. Si 1'enteniment afirma totes 
dues cam bres, llavors está afirm ant la cambra [Praedestinationis & Liberi 
A rbitrii]. Si nega aquelles, tam bé nega aquesta. C om prén llavors que 
rafirm ació en la primera figura de la saviesa va im ida a la de la predestinació, 
i la seua negació implica el lliure albir. En la segona figura s'esdevé al contrari: 
rafirm ació de la perfecta justicia implica el lliure albir, i la seua negació la 
predestinació. L'afirmació de saviesa-predestinació és vertadera en la prim era 
figura, i en la segona ho és rafirmació de justícia-lliure albir. El dubte de la 
tercera figura es resol en la unió de les dues primeres en la quarta.

I.2.2.2. El paper de la «suposició»: entre el «dubte» i la «certificació».

Llull estructura l'Art com un continu diáleg entre les espécies de S, les 
quals van  passant de cambra en cambra, a través de les altres figures, fins 
trobar l'adequada a la resposta que cerquen. Cada espécie té un paper assignat, 
o més aviat representa una situació psíquica concreta en el camí cap a la 
veritat. Ja hem vist que la E representa rafirmació d 'una cambra; la I reforja 
aquesta afirmació en negar la cambra contrária: si E membra, entén i estima, 
posem per cas, una virtut, la I membra, entén i desama el vici contrari. En tots 
dos casos, l'am or o l'odi s'assenta sobre una base intel.lectual prévia, está 
m o tiv a t ep istem ológ icam ent. D 'acord am b agó, E I són espécies 
representatives de la situació anímica de certificació.

Pero en el camí cap a la veritat sorgeix en un moment donat el dubte. La R 
l'in trodueix , tot «pervertint» la situació psíquica representada per E I, 
trasbalsant l'actuació de les poténcies. La N, llavors, ha d'actuar estimant el fet, 
encara que no l'entenga, i desestim ant igualm ent el seu contrari. Aquesta 
estima i aquest odi, a diferéncia deis representats per E I, no está m otivat 
intel.lectualm ent; la situació de N s 'adiu  amb la fe , la creenga sense
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intel.ligéncia. Per a Llull, la N  suposa un  pas necessari i im portan t p e r a 
re tom ar del dubte a la certificació, d 'acord amb la máxima anselm iana «nisi 
credideritis non intelligetis». Sois des d 'una prem issa de fe hom  po t arribar al 
coneixem ent cert de la realitat transcendent. Si préviam ent no  estim em  el 
m isteri, no podrem  copsar-lo intel.lectualment.

Aquest extrem és d 'una vital importancia en l'Art, especialment peí que fa 
al diáleg amb els infidels. El concepte de suposició, concepte clau en l'Art, 
s'assenta sobre la necessitat d'aquesta premissa de fe. A la prim era part de la 
segona distinció de l'Aaav, dedicada ais setze m odes universals, trobem  que 
l'onzé d'aquestos modes és el de la suposició i la necessarietat "De m odo XI. 
Positionis & Necessarii" (pág. 447/15). Llull no pot ser més e x p líd t

In principio, quando quis vult probare aliquid, oportet ipsum ponere, aliquid esse in 

Y.; & ipsa positio non fiat per necessarias rationes, sed solummodo, quód 

affirmando, vel negando per propositionem cathegoricam dicat aliquam rem per 

fidem (ibid. El subratllat és nostre).

És a dir, al comengament de tot, quan hom vol provar alguna cosa, cal 
p ressuposar la veracitat d 'una afirmació previa («aliquid esse in  Y.»); 
pressuposició que, és ciar, no s'assenta sobre raons necessáries, sinó sobre la fe, 
situació representada per l'espécie N, que estima sense m em brar ni entendre: 
«unde positio formatur priüs in N» (pág. 447/15). Aquesta pressuposició actúa 
com a proposició condicional, de la qual deriva una conclusió categórica. Llull 
posa un  exemple:

ponamus, quód in DEO sit perfecta Justitia: unde, quando aliquis posuit, quód in DEO 

sit suprá dicta camera, necessarió sequitur, quód cum propositione conditionali 

affirmet, Resurrectionem esse; nam si DEUS est perfecté justus, oportet necessarió, 

Resurrectionem esse (ibid.).

És a dir: si Déu és just (proposició condicional), existeix la resurrecció 
(conclusió). La condicional és la suposició prévia al coneixement cert de la 
segona proposició:

Unde positio formatur priüs in N, quod non intelligit, utrum hoc, quod ponit, sit in Y., 

vel in Z.; & postea in secunda propositione propositio cathegorica convertitur in 

conditionalem, quando N. dicit: si Deus est perfecté justus: quare N. & E. formant
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cameram [Scientiae & Ignorantiae]; quia N. ignorat priüs propositíonem, & E. 

intelligit necessarió conclusionem (ibid.).

La N és dones l'espécie de la suposició. Pero també está próxima al dubte. 
«Dubitació pus prop es a posició, que a demostrado», afirma el nostre autor ais 
Proverbis de Ramón (ORL  XIV: 181). La fe s'acosta al dubte, i la raó a la 
dem ostrado. Pero el dubte té un  doble aspecte; en fom ir una suposidó, té una 
valúa epistemológica notable, ja que al capdavall és un  m om ent obligat en la 
recerca de la certesa. Per altra banda, pero, el dubte s'acosta a la fe cega com a 
negació de l'enteniment. «Neguna cosa es pus perillosa que dubitadó», i «per 
dubitació son malaltes totes les potencies de l'ánima»; no obstant aixó, «qui 
son enversari induu a dubitació, acosta aquell a veritat» (ibid.).

La doble vessant del dubte s'explica perfectament si tenim en compte que 
Llull s'adrega, en cada cas, a interlocutors diferents. Per aquell que ja está en la 
veritat, és a dir, per al cristiá, el dubte és perillos, ja que destrueix l'ordre de les 
potencies de l'ánima, el trasbalsa. En el cas de l'infidel, és el pas previ per 
arribar al coneixement de la veritat: per aixó, en la disputa, cal fer-lo dubtar de 
les seues posicions.187

El concepte de «suposició» és dones fonamental en el procés de recerca de 
la veritat present a l'Art, i va unit a la situació psíquica representada per 
l'espécie N: voluntat am ant el que l'ánima no m em bra ni entén. En l'AD 
trobem  que Llull encara carrega més les tintes en aquest concepte, com ho 
dem ostra el fet que passará a formar part de la figura X o deis oposats, 
acom panyat del seu opósit relatiu, «demostració». Suposició vs. demostració; 
com s'esdevé amb els contraris de la figura X, l'objectiu final és concordar-los. 
La suposició ha de conduir cap a la demostració; més encara: sense el concurs 
previ de la primera no podem  aribar a la segona. El següent text de l'AD així 
ho manifesta. Afegirem després la seua «traducció», ja que el fet d'incloure-la 
en el mateix text no ajudaria a fer-lo més Ilegible, ans al contrari l'enrevessaria 
més:

187Sobre aquest punt, veg. JOHNSTON (1987: 91), qui contempla el doble valor de «dubte», tot 

adonant-se de l'«ambivalent conception of doubt» en el nostre autor (ibid.: 92), encara que sense 

explicar-ne la causa.
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Al comengament que S encerca Y, comenta ab N, sotsposant que possíbol cosa sia 

atrobar Y per lo triangle negre, e aprés la suposició descorre ab F G sens H per les 

cambres d'esta Art en les quals no vol metre H per go que enfre F G e M, qui ama Y, no 

haja contrarietat; e can per lo descorriment és formada la E qui ha Y, adoncs la E 

dóna la Z a la H per qo que I sia mijá per lo qual E haja Y e la H haja Z, e que la fi sia 

de E Y (OS 1:348).

És a dir: quan l'ánima racional vol cercar la veritat, cal que comencé a fer- 
ho amb l'espécie N (forma da per K: m em ória oblidant, L: entenim ent 
ignorant i M: voluntat en aquest cas amant), to t suposant que será possible 
trobar-la m itjangant el triangle negre de T (afirm ació-dubte-negació). La 
suposició funciona amb la F i la G sense la H  ( és a dir, deis tres individus de 
l'espécie I, am b la m em ória m em brant i l'entenim ent entenent, deixant de 
banda la voluntat desamant), de manera que totes dues, la F i la G, es passegen 
per les cambres del'Art. La raó per la qual hom  prescindeix de la H  és ben 
simple: la M, individu de N, estima la veritat, encara que la m em ória no la 
membra ni 1'enteniment no l'entén. Aquest és el mecanisme de la suposició. 
Si la F i la G anaren acompanyades de la H  (voluntat desam ant), aquesta 
entraría en contradicció amb la M, i la suposició quedaría anul.lada.

La M representa dones, dins de l'espécie M, la suposició prévia, l'estima 
d'alló que hom  vol entendre. Després, la memória i l'entenim ent (F i G) han 
de discórrer per les cambres sense que la voluntat desam ant (H) destorbe el 
procés; és a dir, eliminant qualsevol animadversió prévia o prejudici negatiu 
cap a l'objecte de recerca. El resultat será la in tegrado en una sola espécie 
d'aquestos elements que fins ara estaven repartits entre la N i la I: l’espécie E 
recull la voluntat amant (M pertanyent a N) i la memória i l'entenim ent (F i 
G pertanyents a I). En E tenim ja les tres poténcies actuant conjuntam ent, 
membrant, entenent i estimant la veritat, fora ja de qualsevol dubte.

Per aixó N  es correspon amb suposició, i E I amb demostració, el seu 
concepte oposat a la figura X: si E replega l'aspecte positiu de M, la voluntat 
amant, tot integrant-lo amb la memória i l'entenim ent, I fa el mateix pero 
amb el seu significat negatiu, la voluntat desam ant, de m anera que quede 
patent no sois on es troba la veritat, sinó també on es troba la falsedat, per tal 
de poder fugir de la segona i arribar així a la primera. La demostració és dones 
possible tant a través de l'afirmació (E), com de la negació (I):
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Subposidó medíate Y N és comengament de demostrado medíate EI, e per agó és la 

subposidó comengament, e la demostradó és la fi, e la Y N EI són los mijans per los 

quals la Y de N se transfigura en la Y de EI medíate lo triangle vermell (OS I: 368).

La suposició és, dones, cosa de la voluntat. És també el principi de la 
demostració, per la qual cosa és prévia a la tasca de l'enteniment. La voluntat, 
a través de M, va al davant de 1'enteniment, manifestat per C:

Per la cambra de [A S] és denotat com G descorra per les cambres de A ab la T, 

sotsposant M 5 0  que ama, per tal que E pusca haver les cambres de A, per les quals C 

ha influencia a pujar; cor con M desama en lo comengament suposició, adones C perd 

lo mijá per lo qual no pot venir a la demostració, e és enaixí con lo foc qui no pot 

passar a l'aigua sens mijá; e si la suposició és contra A e ses cambres en la condusió, 

convertesca.s M en H contra la suposició, e la D am lo contrari de la suposidó per 5 0  

que C haja Y en les cambres de A (ibid.: 378. El subratllat és nostre).

La voluntat és el mitjá peí qual 1'enteniment pot arribar a la demostració 
de la veritat.188 Sense el concurs previ de la primera, el segon no pot acomplir 
la seua tasca. On és, dones, el pretés "racionalisme" de Llull? Una volta més, 
queda patent que és fruit tan sois d 'una lectura errónia, parcial o precipitada 
deis seus escrits. El mecanisme de funcionament de l'Art pot semblar fred peí 
que té de meticulós i per la seua presentado algebraica; pero, a la base, hi ha 
quelcom  d'intuítiu, un element irracional previ, sense el qual el mecanisme 
no s'engega. Aqueix element l'aporta la M, la voluntat amant que pressuposa 
una certa veritat abans fins i tot que la memória i l'entenim ent la facen 
p resen t a l'esperit. I aqüestes pressuposicions no poden ser fornides, 
evidentm ent, més que peí dogma católic, per la fe  católica. Per aixó, convertir 
l'infidel, dur-lo a la veritat, és convertir-lo a la fe católica, dur-lo a la veritat 
del dogm a católic, després d 'haver recorregut el camí que, partin t d 'una  
voluntat passiva o predisposició prévia, el mena a través de la memória i de 
l'en ten im ent de nou a la voluntat, aquesta vegada activa, i concordant 
harm oniosam ent amb les altres dues poténcies, sense contrarietat de cap 
tip u s .189

188Llull utilitza, en aquests textos, el triangle vermell de T: principi (comengament), mitjá, fi. 

La suposició és el comengament de la demostració, perqué és prévia; pero també és el mitjá peí 

qual hom arriba a la demostració, la qual és la fi (en el sentit de causa final) del procés.

189En altre lloc hem tocat la mateixa qüestió amb més deteniment (RUBIO, 1993).
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Com hem  pogu t com provar, el concepte de suposició s 'assen ta  en  
l'actuació de la M (voluntat amant) dins de l'espécie N (és a dir, acom panyada 
d 'una  m em ória i d 'un  enteniment passius). Acte seguit, la F i la G (memória i 
entenim ent actius pertanyents a l'espécie I), discorren per les cambres de les 
figures per operar la recerca de la veritat. El paper d'aquestes dues poténcies 
será cabdal en l'AD, i va estretament unit al concepte de suposició. Pero en 
l'Aaav ja el trobem  enunciat, potser sense tanta contundéncia com en l'obra 
posterior. Les sis condicions de la figura T, per exemple, fan referencia a FG; i 
és que aquests dos individus operen la seua missió de recerca amb l'ajut deis 
triangles de T, sense els quals no poden fer res. Heus ací les sis condicions:

De sex Conditionibus & secunda Figura ipsius T.

1. F.G. finali rationi, unde formantur istae camerae: [E.A.V.Y.] [I.V.Z.]

[M.A.V.Y.Z.].

2. F.G. separant cameras.

3. F.G. moventur de una dictione in aliam.

4. F.G. separant cameram vel cameram, quae sunt médium ínter unam cameram &

aliam.

5. F.G. cum sedecim modis.

6. F.G. tentant secundam figuram ipsius T. cum tertia (pág. 435/3).

Insistim: aquesta preponderancia de F G s'explica des de la importancia de 
la suposició. La M, suposició prévia, ja implica una actuació de la voluntat 
anterior a la m em ória i a l'enteniment; per aixó aqüestes dues poténcies 
engeguen el mecanisme de recerca de l'Art a través de les cambres, deixant de 
banda la H, és a dir, la voluntat desamant, o els prejudicis que poden entorpir 
la comprensió intel.lectual del dogma. Podem comprovar, a més, el carácter 
básicam ent estructural de l'Art en el fet que, tot i que ailladament es donen 
polisémies en el significat de les lletres, aquest varia quan entren en relació les 
unes amb les altres.190

Hom  pot preguntar-se perqué Llull fa referéncia a F i G i no a B i C, ja que 
en tots dos casos el significat és «memória mem brant i enteniment entenent». 
Cal considerar, pero, l'espécie a la qual pertany una lletra. No és el mateix 
pertányer a l'espécie I (en el primer cas) que a l'espécie E (en el segon cas). La F 
i la G són memória i entenim ent que van acom panyats d 'una  vo lun tat

190Sobre l’Art com a estructura, veg. BONNER (1986 i 1989 a: 64).
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passiva, m entre que B i C van acom panyades per una voluntat activa. La 
valúa de les lletres está en funció de les relacions m útues que s'estableixen en 
u n a  xarxa significativa fonam entada en oposicions i concordances; en 
definitiva, l'Art funciona com una estructura. Per aixó no ajuda gaire a la 
comprensió deis textos artístics afegir entre paréntesi la «traducció» de cada 
lletra; dir «memória membrant» tant per a la B com per a la F anul.la el plus 
informatiu de cada lletra derivat de les relacions que estableixen amb les altres 
dues de la seua mateixa especie, relació tant o més significativa que el propi 
sentit «literal», ja que l'especifica i el completa.

L 'algebraització del discurs lul.liá en l'A rt está dones p lenam en t 
justificada, i és quelcom més que una manera d'enrevessar-lo o de fer-lo més 
breu: suposa la plena assumpció, per part d 'aquest discurs, del seu valor 
estructural. El lector ha de teñir en la m ent el paradigm a de les lletres que 
formen la figura S, per tal de poder comprendre el significat de les frases, ja 
que caldrá que ubique el sentit d'aqueixes lletres en un  punt determ inat de la 
xarxa opositiva de la figura. No hi ha cap altra m anera de llegir l'A rt més que 
la que el seu propi autor recomana: m em oritzar préviam ent les figures i les 
lletres, familiaritzar-se a la perfecció amb elles abans d'encetar la lectura. Un 
cop hajam experimentat la «revelació» intel.lectual que suposa la comprensió 
de les relacions que s'estableixen entre les espécies i els individus de S, 
haurem  trobat l'accés a una bona part del «misteri» de l'Art lul.liana.

D'ací deriva també el carácter dinámic de les espécies de S, les quals, com 
hem  vist abans, entren en una dialéctica transform ativa que suposa, per a 
l'ánima racional, el pas per les diverses situacions psicológiques, fins arribar a 
trobar l'adient per a assum ir intel.lectualm ent l'objecte de la recerca. La 
conversió  o la perversió  de les d iferents espécies és possible perqué  
comparteixen trets comuns i trets diferenciáis; és a dir, perqué tenen algún 
individu en comú i altre o altres individus contraris.

El mode tretzé deis setze modes generáis está dedicat a aquesta dialéctica de 
la «conversió» i la «perversió» de les espécies. El seu contingut és forga 
significatiu. Per exemple: «Quando D. est fortius, quám  B. C., tune E 
pervertitur in N.; & quando M. perdit suam  vim per D., vel H., tune N. 
convertitur in E., vel in I.» És a dir: quan la voluntat amant de l'espécie E és 
més forta que les seues companyes memória i entenim ent (dit altram ent: 
quan hom estima tan fortment que anul.la les altres dues poténcies), llavors la

4 5 7



E es perverteix en N, on només la voluntat está activa. Pero quan  aquesta 
voluntat, representada ara per M, perd la seua forga per la D o per la H  (la 
voluntat desamant de l'espécie I), llavors la N es converteix de nou en la E (en 
el primer cas), o en la I (en el segon).

A quest és el joc de l'A rt quaternária: la recerca de la certitu d  
epistemológica és plantejada com una qüestió netam ent psicológica, és a dir, 
com la recerca d 'una actitud psíquica adient per a l'assumpció de la veritat. 
L 'ánima assaja diverses postures, representades per les espécies de S, fins que 
arriba a la que garanteix el coneixement de l'objecte sobre el qual s'aplica. 
L'ánima enceta un viatge epistemológic, on passará de la fe inicial al dubte, i 
d 'aquest a la certificació. Cada cop que el dubte trasbalse de nou la situació 
aconseguida, caldrá engegar una altra volta el mecanisme que condueix cap a 
la certesa.

1.2.2.3. El paper de l'analogia elemental.

Per finalitzar aquesta exposició sobre l'Art ens resta encara fer algunes 
precisions referents al paper de la figura elemental. Com ja hem dit, en l'Áaav 
constitueix la segona figura de T, i la seua finalitat és presentar al.legóricament 
el recorregut de T per les altres figures. És a dir, els elem ents forniran 
analogies que faran més comprensible el funcionament de l'Art. Les cambres 
de la figura elemental entraran dones en les solucions de bona part de les 
qüestions plantejades. Un exemple: a la qüestió de si en Déu hi ha o no trinitat 
de persones, la composició deis quatre elements, que cerquen la conjunció en 
un  eos elementat, indica que en Déu també s'ha de donar la unió essencial de 
diverses natures en una sola esséncia. Aquest és el procés:

5. Quaestio. Utrüm in A. sit Trinitas Personarum, vel non?

Solutio. [E.I.N.] [Ignis] [Aér] [Aqua] [Terra]. Si Trinitas Personarum sit in A., 

prima camera convenit cum majoritate; & si non sit, convenit cum minoritate: & quia 

majoritas convenit cum esse, & minoritas cum privatione, oportet, quod prima 

camera det majorem significationem in se de hoc, quod est, quám de hoc, quod non est: 

& ignis & aliae camerae significant perfectionem, eó quód moventur ad inquirendum 

simplicem conjunctionem unientem corpus simplex elementatum, & tres simplices 

naturas, quae sunt materia, forma & conjunctio (págs. 463-464/31-32).
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En l'AD, la figura elemental adquirirá encara una valúa m ajor, com ho 
m anifesta el fet que s’independitza de la figura T i pren carta de naturalesa 
com una figura més, en el mateix plánol d'igualtat que la resta. És a dir: passa 
de ser una figura subsidiária a una de principal. La raó és ben simple: l'AD está 
escrita a Montpeller, i adregada per tant a un públic universitari estudiant de 
medicina; la referencia a la constitució natural deis cossos era dones obligada 
per a explicar metafóricament les realitats metafísiques.

Després de la precedent exposició relativa a la constitució i funcionament 
de l'Art, a través sobretot de la formulació prim era m anifestada en l'Aaav, 
passarem  a esbrinar els antecedents que trobem al LC. Ho hem  dit diverses 
vegades: la «il.luminació» de Randa s'ha d'entendre com una reorganització i, 
sobretot, com una estructurado del material i deis métodes o «arts» presents al 
LC. Aquesta obra, en ser d'unes dimensions tan notables, suposa una continua 
evolució, un  replantejam ent del m aterial em prat al llarg de les seues 
distincions; és a dir: l'Art de Llull es gesta al LC en el camí que va del seu 
prim er capítol al darrer. Podem assistir al seu progressiu naixement segons 
avancem en la lectura de la primera gran obra lul.liana. Per aixó els capítols de 
la darrera  distinció són els més semblants al discurs artístics, to t i que, 
insistim , aquest discurs s'ha generat a poc a poc du ran t les distincions 
anteriors.

Veurem en prim er lloc la presencia al LC deis conceptes que més tard 
bastirán les figures de l'Art. Aqüestes prenen forma paulatinam ent, tan t peí 
que fa al seu contingut com al seu funcionament dins l'engranatge artístic. 
Posteriorm ent, estudiarem  els antecedents de les regles que relacionen les 
figures entre si, tot constituint el mecanisme de funcionament de l'Art.
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2. EL TRÁNSIT DEL LLIBRE DE CONTE
D 'ATRO BAR VERITAT.

2.1. Les figures.

2.1.1. La figura A.

iónicas

La figura A té un paper central en l'Art. És la més important de totes peí 
que fa al seu contingut: les dignitats, virtuts, qualitats o atributs d ivins. 
Representa dones Déu, i amb les seues cambres hom pot resoldre qüestions, 
amb la condició que hom  no introduesca cap contrarietat entre les cambres, i 
que les concorde sempre amb majoritat, perfecció i ésser, ja que són contráries 

a minoritat, defalliment i privació. Aquesta és la base de l'Art per una senzilla  
raó: les condicions esm entades poden ser acceptades sense cap problema pels 
m usulm ans i pels jueus. A partir d'elles hom  discutirá altres tem es que
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afecten la divinitat, com ara la trinitat de persones o l'encamació de la segona 
persona. La resposta dependirá de si contradiuen o no les regles esm entades. 
Una obra de «vulgarització» de l'Art, com és el Llibre del gentil i deis tres 
savis, basa el seu discurs en aquesta norma básica.

Al LC trobarem múltiples referéncies a les dignitats divines, i amb aquesta 
valúa dem ostrativa que continuará present en l'Art. Esbrinar com s'arriba 
d 'un  p u n t a l'altre, com s'opera el tránsit de la gran enciclopedia al m étode 
abreujat, será l'objectiu de les següents págines.

2.1.1.1. Qüestió de noms.

Prim erament, caldrá fer algunes precisions terminológiques. Els atribuís 
divins reben al llarg del LC diverses denominacions, totes elles sinónimes: 
virtuts, dignitats o qualitats. El de «dignitat» será el que acabará per imposar-se 
sobre els altres, a partir de l'AD. Al LC, igual que a l'Aaav, predom inen altres, 
especialm ent el de «virtut». DÍgnitas és el terme llatí que tradueix el grec 
axiom a ; a l'edat m itjana tenia un doble significat: el d 'au to rita t d igna 
d'hom enatge i de respecte, i un  sentit més lógic, de principi que serveix de 
base a una demostració, o principi evident per ell mateix. Tots dos significáis 
s'uniran en Llull: eminencia i evidencia immediata (MERLE, 1977).

Pero, com hem dit, són altres els termes preferits per Llull al LC i a l'Aaav 
per tal de fer referencia a les dignitats divines. «Dignitat» apareix tan sois un 
cop al LC, i cap ais inicis de l'obra, segons ja va fer notar A. Llinarés; aixó sí: ho 
fa unit a «virtut», com a sinónims (LLINARÉS, 1990: 98).

Ah divinal Senyor, consolació e esperanza nostra! Lo vostre poder tot sol está sens 

par e companyó, e sens contrarietat neguna está. E agó és, Sényer, per raó de les 

vertuts e dignitats qui priven en les creatures, les quals vertuts e dignitats són 

acabades en lo vostre poder (14, 25).

«Virtut» será el terme més emprat al llarg de l’obra, així com «qualitat». I 
pensem  que l'aparició de l'un o de l’altre no sem pre és arbitrária, sinó que 
obeeix a unes raons concretes, com veurem tot seguit. Altrament, seria difícil 
entendre l'ús, per part de Llull, d 'un terme altament polisémic que po t induir 
a error el lector, quan el que vol 1'autor és deixar el més ciar possible els seus
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argum ents. A més, Llull és perfectam ent conscient d 'aquesta polisem ia, i 
l'explota.

«Virtut» és un  terme aplicable a tres esferes diferents, pero connectades 
entre si:

a) Esfera teológica. Terme referit a les qualitats divines. S'aplicará ais conceptes 
constitutius de la figura A.

b) Esfera psicológica. Terme referit a les poténcies de l'ánima. S'aplicará ais 
conceptes constitutius de la figura S.

c) Esfera m oral. Terme referit a les v irtu ts m oráis (teologals i cardinals), 
oposades ais vicis. S'aplicará ais conceptes constitutius de la figura V.

Els següents textos m ostren la consciencia lul.liana de la polisem ia del 
terme, a través d'advertiments al lector per tal que puga diferenciar el sentit 
concret en cada cas:

Com hom encerca de vertuts (emperb no entenem a dir de vertuts cardenals ni 

canonges), Sényer, en la vostra esséncia, adoncs apercep en vostra essenda vertuts, 

com poder, e amor, e saviea, e dretura, e les altres vertuts, les quals són vertuts 

essencials, no accidentáis (177,12. El subratllat és nostre).

Ací Llull diferencia entre l'abast teológic i el moral del mot. Al m ateix 
versicle, pero, poques ratlles més avall, preferirá el terme «qualitats»: «On, per 
agó, Sényer, totes les qualitats són en vós una substáncia en tres persones e la 
substáncia e les tres persones són les vostres qualitats» (ibid.). El fragm ent 
reportat més am unt té concomitáncies amb aquest de l'Aaav, que presenta el 
contingut de la figura A: «A. ponimus, quód sit noster Dominus DEUS; cui A. 
attribuim us sedecim virtutes; non tamen dicimus, quod sint cardinales, ñeque 
theologicae, nec quod sint accidentales, sed essentiales» (pág. 434/2 . El 
subratllat és nostre).

Trobem  tam bé que les v irtu ts poden ser-ho de l'ánim a (m em ória, 
entenim ent i voluntat), o bé les «altres virtuts», possiblement en referéncia a 
les virtuts moráis:
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Padent Senyor, enaixí com materia és subject a forma, enaixí les tres vertuts de 

ránima són subject a totes les altres vertuts; e enaixí com per lo conompiment de la 

materia se destrueix la forma estant en ella, enaixí, Sényer, per l'empatxament que 

les coses sensuals fan a les tres vertuts de l’ánima, prenen destnwnent les altres 

vertuts estants en les rails d'aquella (165, 20).

Llull manifesta en aquest passatge la imbricació perfecta entre els fets de 
psicología i els de moral: sois un  ordre adequat d'actuació de les v irtu ts de 
l'ánim a garanteix l'asssolim ent de la v irtu t m oral. Si es corrom pen  les 
primeres, al darrere aniran les segones.

«Virtuts» o «qualitats» són els term es em prats en el LC per tal de fer 
referencia al que després serán les «dignitats» divines. El prim er concepte 
permet relacionar-les amb les poténcies anímiques i amb les virtuts m oráis. La 
polisémia du  implícita la consideració de la connexió estreta establerta entre 
els conceptes de les diverses figures que constituirán més endavant l'Art. El 
term e «qualitats» tam bé apareixerá en un  context favorable a aquesta 
interrelació deis atribuís divins amb la resta de la realitat. En concret, els 
connectará amb la realitat física i material; en definitiva, amb els components 
del que será la figura elemental.

Aquest tránsit es donará al llibre quart. Tot i que el nostre autor continuará 
emprant el terme «virtuts» per a referir-se ais atribuís divins, especialment en 
la primera part del llibre quart, el terme «qualitats» va guanyant terreny. Per 
una senzilla raó: el llibre quart maneja conceptes de tipus filosófic i natural: 
matéria, forma, potencia, actualitat, ... I també les qualitats deis éssers naturals 
(per exemple, les quatre qualitats deis elements: secor, fredor, hum itat i calor). 
La distinció XXXV, per exemple, toca de pie el tema, com s'indica al seu títol: 
"Qui tracta de l'arbre de qualitats e de significáis". En aquest context, Llull 
parlará de les «qualitats» divines, en un intent de relacionar el m ón natural i 
el seu creador, tot operant una «teologització» d 'un concepte científic.

A quest ús teológic del terme «qualitats» está justificat, a més, p e r la 
importáncia creixent de les analogies elementáis al LC (antecedent de l'ús de la 
figura elemental a l'Art); el que busca Llull, en definitiva, és bastir una escala 
epistemológica que puge de les sensualitats a les intel.lectualitats, de m anera 
que les primeres donen significado de les segones a través d'analogies. El 
vocabulari hi juga un paper fonamental: les virtuts de l'ánim a donen una
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semblanza de  la coessencialitat de les v irtu ts divines; les qualitats deis 
elements també signifiquen, ni que siga per contrast, les qualitats divines.

2.1.1.2. Qüestió de nombre.

Al m arge dones del nom atribuít, les dignitats divines tenen un  paper ciar 
tan t en l’A rt com en el LC. El que no sembla tan  ciar és el seu  nom bre a 
l'enciclopédia mística. En l'Aaav, segons hem  vist, hi ha un  llistat tancat de 
setze dignitats a la figura A. No és fácil, pero, trobar un llistat sem blant al LC. 
D 'entrada, perqué tots els que presenta Llull són oberts. La qüestió ha estat 
ám pliam ent estudiada per A. Llinarés al seu article fonam ental sobre les 
dignitats divines al LC, de referéncia obligada (LLINARÉS, 1990). El professor 
francés fa un  estudi exhaustiu de les dignitats a la nostra obra; pero no intenta 
estudiar el pas del LC a l'Aaav en aquest punt. La pregunta queda encara en 
l'aire: d 'on ha sorgit la figura A tal i com es manifesta a l'Aaav?

Llull assaja al LC diversos llistats de dignitats, diferents segons el cas, ja 
que norm alm ent es tracta de treballar amb un  conjunt de virtuts divines ad 
hoc, aplicables a la solució d 'un problema determinat. Un cas m olt evident es 
troba al capítol 172, on les quatre causes aristotéliques i llur fundó explicativa 
de la realitat immanent forneixen una analogía, d 'acord amb la qual quatre 
v irtu ts divines poden igualm ent donar compte de la realitat transcendent 
(LLINARÉS, 1990:103-105):

Oh Déus vertuós, acabat en laors e en gloria e en honraments! Enaixí com és a home 

possívol cosa apercebre lo cors de natura en les creatures ab les quatre ocasions, les 

quals són lo faedor, e la matéria, e la forma e la causa final, enaixí, Sényer, és a 

home possívol cosa que aperceba e entena per quatre coses quals són les coses qui no 

van segons raó de natura, les quals quatre coses són poder, e saviea, e volentat e 

acabament (172, 1).D1

Q uan les virtuts divines passen a significar la trinitat de Déu, llavors el 
nom bre emprat haurá de canviar per forga. Ja no serán quatre, sino tres per

191És remarcable en aquest text la utilització del terina «cosa» per referir-se a les dignitats, i 

aixó confirma la tesi enunciada abans: la terminologia s'adapta a les relacions analógiques 

establertes entre les dignitats i altres conceptes; ací, en concret, «causa-cosa».
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cada un deis tres «significáis» que donen compte de la trinitat; és a dir, u n  total 
de nou:

La primera manera, Sényer, de les tres significacions és en tres significats, qo és a 

saber, que iníinitat e vida e etemitat donen significat que vós sóts en tres persones; e 

lo segon significat és en altres tres significacions, qo és a saber, que poder e saviea e 

amor signifiquen que en vós ha tres persones; e lo terq significat dóna altres tres 

significats, 9 0  és a saber, que la vostra simplicitat e la vostra gloria e.l vostre 

acabament signifiquen en vós tres persones (179,2).

Aquest llistat, com que té una utilitat decisiva en la dem ostració de la 
trin itat, será em prat diverses vegades al llarg del LC, amb alguna petita 
variació. Constitueix dones un nueli básic a partir del qual podem  operar el pas 
a la figura A de l'Aaav. Pero tot sol no és suficient per a explicar aquest tránsit; 
haurem  de recorrer a altres llistats dins del propi LC. Llinarés ofereix un 
quadre resum de les aparicions d'aquestes nou dignitats a set capítols de l'obra: 
els 178, 179, 180, 181, 182, 246 i 317. En tots ells apareix «vida» excepte en el 
prim er, on és substituida per «virtut». Mentre que «gloria» és substituida per 
«bondat» ais capítols 178 i 182. La resta no sofreix cap variació (si exceptuem  
que «voluntat» i «amor» poden aparéixer ind istin tam ent, ja  que són 
sinónims) (LLINARÉS, 1990: 117).

Llinarés se centra també en els darrers capítols de l'obra, on veu els inicis 
del camí cap a l'A rt en la substitució de les v irtuts divines per lletres. En 
resum , trobem tot al llarg del LC vacil.lacions peí que fa al nom bre de les 
dignitats divines. La relació amb el món natural, i la base aristotélica present a 
l'obra, impliquen la preséncia de llistats de quatre dignitats. El fons trinitari 
agustiniá, pero, imposa llistats de nou (LLINARÉS, 1990: 123). La qüestió no és 
fútil: a l'etapa ternaria de l'Art trobarem nou dignitats divines (el quadrat de 
tres) a la figura A, mentre que a l'etapa quatem ária en serán setze (el quadrat 
de quatre). És que el LC avanga les arts ternáries i passa per dam unt de la 
form ulario primera revelada a Randa?

El nombre de les dignitats divines a l'Art ha estat un tema debatut, i del 
qual hom  ha extret implicacions im portants per a la posterior divisió en 
etapes de la producció lul.liana, prenent com a criteri el nombre de principis 
básics que hi compareixen. Com ja hem dit més amunt, Robert Pring-Mill va 
llan^ar la teoria que, en les arts quaternáries, depenia deis graus de la figura
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elemental; és a dir, que hi havia una estreta connexió entre la base num érica 
que substentava la realitat material i el nombre de setze dignitats de la figura 
A, resultat de quadrar el quatre (PRING-MILL, 1957). El P. P latzeck va 
respondre tot atribuint ais principis presents a la figura S (setze també) l'origen 
del nom bre de dignitats divines (PLATZECK, 1964: 143 i 150). D 'aquesta 
m anera, la polémica sobre la quatem itat elemental del nom bre setze es va 
traslladar de la figura A a la figura S. És dones en el següent apartat, en veure 
els antecedents de la figura S al LC, on plantejarem  la nostra hipótesi al 
respecte.

Tom ant a la figura A, el que ens interessa és remarcar que, peí que fa al 
nombre de dignitats, hem d'acceptar rafirmació del P. Platzeck: en són setze 
perqué setze són les lletres que configuren la figura S. Per altra banda, al LC, 
excepte quan es tracta, com hem vist, d 'una reféncia explícita a la trinitat, els 
llistats de nou dignitats són llistats oberts; podrien ser-ne vuit, o deu, o més. 
Sovint en són nou per la senzilla raó que l'estructura del capítol exigeix un 
nombre limitat de conceptes a desenvolupar: deu tríades de versides en total, 
on la prim era tríada presenta les dignitats amb qué treballarem, i les nou 
restants les desenvolupen. Si Llull reserva una tríada final com a conclusió 
del que ha exposat en el capítol, llavors serán vuit les dignitats de la llista, i no 
nou (cosa que s'esdevé molt sovint). Al capdavall, 1'autor ho deixa ben ciar: 
tot llistat, siga quin siga el nombre de principis que incloga, finalitza amb la 
fórmula «e les altres virtuts semblants a aqüestes». El nom bre és, en certa 
m anera, aleatori (excepte, insistim, quan vol reflectir l'organització trinitaria 
de la divinitat).

2.1.1.3. Virtuts «ad intra» i «ad extra».

No ens centrarem dones tant en la qüestió de quantes dignitats divines de 
la figura A s'anticipen al LC com en la qüestió de quines. Són les més 
sovintejades al LC les que ocuparan finalment un  lloc a la figura A? És ciar 
que aquelles que es revelen com més útils dem ostrativam ent serán les més 
em prades al LC, i també les que tindran més possibilitats d'accedir al llistat 
final de la figura A. Per a resoldre la qüestió de la trinitat, els tres ternaris de 
d ignita ts suara esm entats són im prescindibles. Pero per a assum ptes 
relacionáis no ja amb la constitució intrínseca de Déu, sinó amb la seua 
manifestació cap a l'exterior, caldrá recorrer a altres virtuts.
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D'aquesta manera Llull fa una divisió que será operativam ent fructífera, i 
que cal teñir molt en compte a l'hora d 'estudiar l'origen de la figura A. Les 
dignitats divines serán ad intra (les que fan referéncia a la constitució essencial 
de  Déu) o ad extra (les referides a la seua activitat exterior cap a l'hom e i la 
creació). Segons el cas, convindrá més fixar-se en unes o en altres:

Ah Déus misericordiós, etemal, lo qual és sens nulla corrupció e sens nulla alterado! 

Com totes coses hagen, Sényer, comengament e fi de vós enfora qui sóts sens nuil 

comengament e sens nulla fi, per agó cové que com som contemplants en les vostres 

vertuts, que fagam diferencia en elles en dues maneres: l'una, que entenam aquelles 

segons vós, l'autra que les entenam segons reladó de nós (178,1).

Heus ací el dos llistats plantejats per Llull:

On, beneit siats vós, Sényer, car les vertuts essendals que nosaltres entenem ésser en 

vostra essénda a esguardament de vós són infinitat, e etemitat, e saviea, e poder, e 

amor, e vertut,e bonea, e simplicitat, e acabament, e les altres semblants a aqüestes, 

e les vertuts essendals que nosaltres apercebem ésser en vós a esguard de nosaltres 

són creació, e gracia, e misericórdia, e dretura, e senyoria, e humilitat, e larguea, e 

granea, e honrament e les altres semblants a aqüestes (178,2).

El prim er llistat el form en els tres ternaris que hem  vist que feien 
referéncia a la trinitat, pero ara amb un carácter obert («e les altres semblants a 
aqüestes»). De fet, no hi són «gloria» ni «vida», presents a altres formulacions 
del mateix grup de nou dignitats. Encara que sí que tindrem  la dignitat de 
«vida» al llarg del propi capítol 178, a la qual dedicará l'autor el versicle 
cinqué, cosa que mostra clarament el carácter obert del llistat. Les altres virtuts, 
«segons nosaltres», també apareixen en nombre de nou, pero amb la mateixa 
postil.la «e les altres semblants a aqüestes». Llull es reserva en tot m om ent el 
dret a canviar el llistat, el qual s'adaptará a les necessitats concretes de cada 
qüestió plantejada. En l'Art, igualment, l'ánim a racional (la S) buscará per 
totes les cambres bináries de A aquella o aquelles que puguen servir per ais 
seus interessos.

La figura A combinará dignitats provinents de tots dos llistats; hi trobarem  
v irtu ts  divines «segons vós» i «segons nós», d 'acord  amb la següent 
distribució:
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Figura A:

Bonea: «segons vós».
Granea: «segons nós».
Etemitat: «segons vós».
Poder: «segons vós».
Saviea: «segons vós».
Voluntat: «segons vós».
V irtut: «segons vós».
Veritat: «segons nós».
Gloria: «segons vós».
Perfecdó: «segons vós».
Justicia: «segons nós».
Larguea: «segons nós».
Misericordia: «segons nós».
Hum ilitat: «segons nós».
Senyoria: «segons nós».
Paciéncia: «segons nós».

Com veiem, de les setze dignitats de l'Aaav, vuit corresponen a l'esséncia 
divina considerada ad intra, i les vuit restants a la consideració ad extra. Hi ha 
alguns termes que no apareixen al doble llistat del capítol 178, tot i que al llarg 
deis capítols següents són inclosos en nous llistats que els ubiquen en un  deis 
dos grups (recordem que la llista del capítol 178 no pretén ser exhaustiva). En 
concret, en són tres: veritat, gloria i paciencia; així, «veritat» apareix sem pre en 
contextos de virtuts divines «segons nós»: al capítol 209 forma un  tem ari amb 
«dretura» i «misericordia», i al capítol 273 forma parella amb «hum ilitat» 
(273, 2). Peí que fa a «gloria», forma ternari amb «sim plicitat» i am b 
«acabam ent», un  deis tres ternaris básics que apareixeran al llarg de 
nombrosos capítols del LC; i «paciéncia», finalment, apareix relacionada amb 
virtuts com «humilitat», referides sempre a la hum anitat divina de Jesucrist.

Com s'arriba deis llistats presents al LC a aquesta formulació de l'Aaav en 
un  llistat tancat i, diem-ne, «ecléctic»? Intentarem  respondre a la qüestió 
resseguint les passes de les diverses dignitats al llarg deis capítols m és 
im portants del LC, estudiant com van organitzant-se en grups més o m enys 
repetits grades a la seua funcionalitat demostrativa.
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2.1.1.4. Els tres tem aris básics de dignitats al LC.

Llull sembla teñir preferéncia per la utilització de grups de tres dignitats 
divines al llarg de to t el LC. A questa es, lógicam ent, u n a  u tilització  
interessada, ja que busca una finalitat demostrativa de la trinitat de persones 
en la un ita t de l'esséncia divina. Pero, a més, les tríades de dignitats no  tan  
sois ajuden a bastir el contingut deis arguments, sinó també els confereix una 
forma apropiada. Si tots els capítols del LC están dividits en deu grups de tres 
versicles cadascun, aquest marc de la tríada de versicles será el més adient per 
a desenvolupar els continguts trinitaris deis arguments lul.lians. Cada versicle 
exposará una dignitat, de manera que sovint apareixeran distribui'des en grups 
de tres.

És al llibre tercer del LC on apareixeran les dignitats divines amb tota la 
seua cárrega dem ostrativa, segons hem  com provat a la prim era p a rt de 
l'estud i. Especialm ent a la segona p a rt del llibre, dedicada ais senys 
intel.lectuals (i més concretament ais capítols dedicats a l'«apercebiment» o 
«coneixenga»). Al capítol 170, "Com l'entenim ent hum á apercep e entén per 
unes entel.lectuitats altres entel.lectuitats", trobem  la prim era m anifestació 
dem ostrativa deis ternaris de virtu ts divines, unides a aquesta ascensió 
epistemológica expressada al títol. Es tracta de pujar des deis significáis de 
l’ánim a hum ana ais significáis de l'esséncia divina. La prim era té tres 
significáis: granea, vida i durabletat. Granea, perqué és major en virtut que el 
eos; vida, perqué les tres poténcies (memoria, entenim ent i voluntat) així ho 
manifesten; durabletat, perqué la conco rdaba  i la conveniéncia de 1'ánim a 
amb la seua substáncia la fa incorruptible. Els tres signifiquen tres propietats 
en l'ánima, les quals són una mateixa substáncia espiritual.

D'ací, l'enteniment puja un grao més am unt i apercep que en la substáncia 
divina hi ha tres persones: així com en l'ánim a granea, vida i durab leta t 
signifiquen tres coses diferents que són una mateixa substáncia, igualm ent en 
Déu granea, vida i eternitat signifiquen tres persones diferents unides en una 
sola substáncia. Cal remarcar que, en el pas del punt de vista hum á al diví, la 
virtu t de «durabletat» ha estat substituida per la d ’«eternitat»: l'ánima no és 
própiam ent eterna, ja que ha estat creada.
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Tenim ja un tem ari de virtuts divines, em anat de l'analogia establerta 
en tre  les propietats de ¡'ánima hum ana i la trin itat divina: granea, v ida i 
e te rn ita t. Tornarem  a trobar-lo a 177, 10-15, substitu in t «granea» per 
«infinitat». Si tenim al davant el llistat de la figura A (i, a partir d ’ara, cal no 
desfer-se'n), podem  veure que «granea» i «eternitat» són, respectivament, la 
segona i la tercera dignitat. Més endavant veurem qué s'ha fet de «vida».

Al capítol 172, Llull em prará un argum ent sem blant que donará peu  a 
l'aparició d 'u n  altre tem ari de dignitats divines. Ara es tracta de bastir una 
analogia no entre l'ánima i Déu, sinó entre el món natural i el seu creador. La 
natura es regeix peí núm ero quatre: quatre elements, quatre causes. Igualment, 
Llull considera quatre virtuts en Déu: poder, saber, voluntat i acabament. La 
darrera, pero, té una válua adjectival, de manera que les quatre causes naturals 
tenen .un referent trinitari en Déu: així com les quatre causes dem ostren la 
conjunció i la unitat deis cossos elementáis, així m ateix l'acabat poder, 
l'acabada saviesa i l'acabada voluntat donen tres significáis diferents en Déu 
en una sola substáncia (172,16-18). Poder, saber i voler són, respectivament, les 
dignitats quarta, cinquena i sisena de la figura A de l'Aaav.

Simplicitat, bonea i acabament apareixeran al capítol 178, concretament ais 
versicles deu a dotze. Al capítol següent, «bonea» será substituida per «gloria»; 
segons hem vist més amunt, Llull estableix tres tem aris de dignitats divines a 
179, 2, to t recollint els que havien aparegut ais capítols im m ediatam ent 
anteriors:

infinitat-vida-eternitat
poder-saviea-amor
simplicitat-glória-acabament.

Peí seu contingut trinitari, i també per la seua forma ternária, aquestos tres 
grups tindran una difusió excepcional al llarg del que resta de LC. Els podem  
trobar a diversos passatges; citarem tan sois alguns exemples: 246, 23; 283, 7; 
317, 19-21; 318, 10; 361, 4, etc. Per separat, cadascun deis tres ternaris també fa 
acte d'aparició en múltiples llocs, cosa que indica que hi ha una unió essencial 
entre les v irtuts divines que hi formen part. El segon d'ells, el form at per 
poder-saviea-amor (o voluntat), és el més éxitos de tots, i constitueix el nucli 
dem ostratiu de nombrosos arguments lul.lians, no sois al LC sinó també en
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obres posterio rs.192 Per aixó és també el més identificable a la figura A  de 
l'Aaav, de m anera que podem  considerar que n 'és el prim er nucli form ador. 
A  partir d ’ara dones, ens referirem a la tem a poder-saber-voler amb el nom  de 
«tem ari nuclear», m entre que el conjunt form at per aquest i els altres dos 
ternaris constitueix els «temaris básics» de dignitats divines al LC.193

Vejam dones el pas deis ternaris básics del LC a l'Aaav. El següent 
esquema m ostra com, excepte el tem ari nuclear, els altres es diLlueixen m és o 
menys en l'estructura de la figura A:

LC:
Infinitat (o granea)-vida-etemitat »  
poder-saviea-voluntat »
simplicitat-glória -acabament »

Fig. A:
(bonea) granea-etem itat. 
poder-saviea-voluntat. 
(virtut-veritat) glória-perfecció

A la columna de l'esquerra tenim els tres tem aris básics; a la dreta, les deu 
prim eres dignitats de la figura A de l'Aaav. Podem comprovar com el tem ari 
nuclear permaneix inalterable en el seu lloc. Del prim er tem ari, infinitat passa 
a ser granea (ja es donava aqueix canvi al LC), i desapareix vida. Del tercer 
tem ari, desapareix simplicitat (tomará a apareixer, pero, a la figura A de l'AD), 
m entre que acabament i perfecció són sinónims. En la figura A trobem  que 
apareixen bonea, virtut i veritat; les dues darreres dignitats no form aven part 
deis tem aris básics al LC, mentre que bonea havia format part del tercer tem ari 
en lloc de gloria (veg. 178,10-12).

2.I.I.5. Les altres dignitats.

192És un temari important en la teología trinitaria medieval. El voler complementa al poder, 

que va unit a la saviesa; amb aquest argument demostra Llull, per exemple, l'encamació; al LC 

tenim dos capítols que ho palesen, els 184 i 185. Al primer d'ells, l'autor demostra que Déu pot 

encamar-se (ja que, lógicament, sap fer-ho); al segon, completa l'argument demostrant que, en 

conseqüéncia, vol encamar-se. En Déu, poder és voler. Al Blaquerna tindrem tres capítols 

consecutius, els 85, 86 i 87, dedicats a les tres virtuts, voler-saber-poder.

193«Bonea» será la dignitat principal de la figura A. Al LC la seua importancia no és tan gran 

com poder-voler, que semblen teñir una major cárrega demostrativa. No obstant aixó, «bonea» 

forma part del tercer temari básic en algunes de les seues formulacions (en lloc de gloria), com 

hem vist adés.
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Pero, qué s'ha fet de la resta de dignitats que formaran la figura A? H i ha 
u n  procés de form ado que s'inicia a partir més o menys del capítol 170, és a 
dir, tot just a l'inici de la distinció XXIX, distinció central al LC, dedicada a 
l 'aperceb im ent o coneixen^a, i básica en l a . fo rm u lad o  del m étode 
epistemológic basat en l'ascens de les sensualitats a les intel.lectualitats (on les 
dignitats divines juguen un  paper forga rellevant); aquest procés finalitzará a 
la darera distinció, la XL, dedicada a l'oració, la més llarga del LC i la més 
acostada tam bé a l'A rt.-Els tres tem aris básics com pareixeran de nou  en 
aquesta distinció final, pero ho faran ara acompanyats d 'altres tres tem aris 
diferents. I és que des del capítol 319 fins al 336 tenim un  total de d ivuit 
capítols dedicats a sengles virtuts divines, nou ad intra i altres nou ad extra. 
Recordem quines són:

Cap. 319: infinitat. Cap. 320: vida.
Cap. 322: poder. Cap. 323: saviea.
Cap. 325: simplicitat. Cap. 326: gloria.

Cap. 321: eternitat. 
Cap. 324: amor.
Cap. 327: acabament.

Cap. 328: bonea. Cap. 329: dretura.
Cap. 331: veritat. Cap. 332: senyoria.
Cap. 334: paciencia. Cap. 335: secret.

Cap. 330: misericordia. 
Cap. 333: humilitat. 
Cap. 336: virtut.

En el prim er grup, identifiquem tot d 'una els ternaris básics de v irtu ts 
divines segons vós. El segon grup, el de virtuts segons nós o ad extra, conté 
inform ado interessant per tal d'esbrinar el pas cap a la figura A. Potser estem 
davant el missing link entre el LC i lA aav  peí que fa al llistat de dignitats 
divines. Excepte «secret», la resta de conceptes d'aquest segon grup apareixerá 
a la figura A. I tenim a més la dignitat de «bonea» en primer lloc. Com pot ser, 
si hem dit abans que és una dignitat ad intra? Urvoy la col.loca en el grup de 
les d ignitats ad extra en presentar l'esquem a de la distinció XL del LC 
(URVOY, 1980: 327); i és que pot teñir la doble considerado, segons la 
perspectiva des de la qual l'estudiem: la bondat intrínseca de Déu, o la seua 
bondat envers les criatures. D'alguna manera, encapgala en aquest pun t final 
del LC les dignitats ad extra, i en una art que es vol analógica, com és lA aav, 
encapgalará també totes les setze dignitats divines de la figura A. Vejam, pero, 
d 'on eixen la resta de dignitats; és a dir, el tránsit operat des de la distinció 
XXIX a la XL.
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Abans, peró, una matisació important: la divisió de les dignitats divines 
en  dos grups, un ad extra i un  altre ad intra, és tan  sois operativa. La doble 
adscripció de bonea així ens ho indica. Els atribuís de Déu són coessencials, i 
cap d'ells és major o menor que la resta. Per aixó a la figura A aquesta divisió 
resta  implícita peró no és explícitam ent m anifestada (com ho  indica, p e r 
exemple, el fet que les dignitats que hi formen part estiguen barrejades les 
unes amb les altres, sense que l'ordre de presentació implique cap distinció 
entre l'activitat interna i l'extema de la divinitat).

La matisació és im portant perqué ens perm et com prendre Taparició en 
l'esquem a de les dignitats misericordia i justicia. Totes dues formen «parella 
estable», i tot i ser dignitats ad extra están íntim am ent relacionades amb una 
ad intra: saviea. Déu és just, peró també misericordiós. Al capítol 175, per tal 
de conéixer qué és possible per a Déu i qué és impossible, Llull utilitza com a 
eina demostrativa el tem ari nuclear. Afegirá tot seguit la parella misericordia- 
justicia, ja que está íntim am ent relacionada amb saviea. El text següent ho 
confirma:

Si.l vostre poder, Sényer, e la vostra volentat eren majors en la vostra esséncia que 

justicia ni misericordia, seria significat que la vostra saviea fos menor que lo vostre 

poder ni la vostra volentat, per <;o car en vós són egualment vostra saviea e vostra 

justicia e vostra misericordia. On, com la vostra saviea sia egual en la vostra 

esséncia ab lo vostre poder e ab lo vostre voler, és significat que és egual vostra 

justicia e vostra misericordia ab vostre poder e ab vostra saviea e ab vostra 

volentat; e per a$ó és demostrat que totes aquelles coses són a vós possívols qui sien 
segons dretura e misericórdia (175, 2 1 ). *94

Es a dir: la saviea és en Déu igual a la seua misericórdia i justicia. I com 
que tam bé és igual al seu poder i al seu voler, totes cinc dignitats són 
equivalents. Saviea ha actuat de nexe d 'unió entre m isericordia-justicia i 
poder-voler. En qué es basa la relació que manté amb la prim era parella? La 
figura X ens l'explicita: si recordem, aquesta figura oposa saviea a justicia, i 
poder a voluntat, ja que per la seua saviea, Déu coneix tot el que s'esdevindrá 
(predestinació), peró per la seua justicia dóna llibertat a l'home per tal que

194És remarcable l'estil «artístic» del passatge, el qual, al capdavall, está fent una aplicació 

del triangle groe de T (majoritat-igualtat-minoritat) sobre la figura A.
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construesca el seu propi futur (lliure albir). És a dir: escatológicament, justicia 
s'oposa a misericordia; pero, per altra banda, s'oposa a saviea.

D’aquesta m anera hem «enquistat» en el tenari nuclear poder-saviea- 
voluntat la parella misericordia-justicia. El terme central del tem ari ha operat 
aquest empelt. Un m unt de passatges confirmen aquesta estreta relació entre 
les cinc dignitats resultants. Per exemple: al capítol 183, dos grups de quatre 
dignitats cadascun donen compte que el pecat d 'A dam  és general a to ta  
l'espécie hum ana. El prim er grup el formen saviea-am or-bonea-acabam ent 
(dignitats «segons Déu»), i el segon grup dretura-m isericórdia-larguea- 
hum ilitat (dignitats «segons nós»). Saviea encap^ala el prim er, i d re tu ra- 
m isericórdia el segon. Al capítol 250, afirm ará Llull que per a p ro v a r 
intel.lectualm ent l’existéncia del paradís calen les d ign ita ts de justicia, 
misericórdia i saviesa: «així com paradís, qui no pot ésser provat sensualm ent 
mas entel.lectualment en la vostra justicia e misericórdia e saviea» (250, 12). I, 
més endavant, explicita de nou la relació existent entre justicia i saviea: «e 
com la consciencia deis crestians sia major e mellor, és significat, Senyer, en la 
vostra justicia e saviea que és vera» (250, 21).

En tocar el tema de la predestinado ja al llibre quart, trobarem  nom brosos 
antecedents de la figura X. Un aspecte im portant en el seu funcionam ent será 
la relació establerta entre saviea i justicia, per una banda, i poder i voluntat per 
altra. Les quatre apareixen juntes a 265, 2, i a 266, 23-24, fins al pun t que hom  
arriba a modificar el ternari nuclear, quan de la predestinado es tracta: poder- 
voler-dretura tenen la missió, al capítol 266, de neutralitzar la significado de 
predestinado aportada per saviea.

La resta de dignitats que form aran p a rt de la figra A apareixeran  
paulatinam ent al llarg deis capítols del LC. Segons la temática de cadascun 
d'ells, el nombre i el nom de les virtuts em prades varia. Així, al capítol 209 
tenim tres ternaris de dignitats for^a interessants. L'objectiu del capítol ve 
explicitat al títol: "Com home ha consciencia deis falliments que fa ab les tres 
vertuts de l'ánima". De contingut trinitari, el que interessa és rem arcar el 
reflex de la trinitat divina en les tres potencies de l'ánim a racional. Tres 
tem aris de dignitats hi ajuden:

amor-poder-saviea (209, 7-9);
dretura-misericórdia-veritat (209, 10-12);
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senyoria-larguea-humilitat (209, 13-15).

Es m anté el tem ari nuclear, base del trinitarisme; peró com que el pun t de 
vista és ara hum á, més que no pas diví, els altres dos tem aris són substituits 
p e r dignitats «segons nós». Dretura i m isericórdia obrin les noves dignitats, 
acomplint la seua missió de nexe amb el tem ari nuclear.

De les dignitats que apareixen a la figura A, ja hem trobat al LC u n  nombre 
bastant significatiu; entre el doble llistat del Capítol 178, forga exhaustiu, i les 
altres que han  sorgit al llarg deis capítols següents deis llibres tercer i quart, 
tenim  quasi completada la llista de setze dignitats de l'Aaav. Mancarien encara 
dues, abans de la «recapitulado» deis capítols iniciáis de la darrera distinció 
del LC: virtu t i paciencia. Al capítol 181 trobarem  la primera, tam bé form ant 
p art d 'una tem a: virtut-bonea-acabament. I paciencia apareixerá al penúltim  
capítol del llibre tercer, el 225, en un llistat de «nou qualitats intel.lectuals» 
(algunes própiam ent divines, altres no exclusivament), que inclou a més 
veritat, amor, justicia, misericórdia, saviea, humilitat, sanctetat i mort.

Totes les dignitats de la figura A apareixen dones al LC en un  m om ent o 
en altre. El més normal és que vagen agrupades en conjunts de dues o de tres; 
hem  vist els tres ternaris básics de dignitats, i la parella misericordia-justicia. 
H um ilitat i paciéncia també tendiran a aparéixer juntes, ja que totes dues 
donen compte de l'actuació de la natura hum ana de Jesucrist envers nosaltres. 
De vegades, el grup de tres dignitats es transforma en un de dues, com és el cas 
de la tem a infinitat-vida-etemitat, de la qual sovint desapareix el segon terme. 
Infin itat i eternitat són dues virtuts divines forga relacionades entre si; 
apareixeran amb vida quan es tráete de bastir una analogia triniária; quan no, 
ho faran totes soles. El mateix s'esdevé amb la resta de dignitats que formen 
els ternaris básics. Al capítol 273, per exemple, tenim un  llistat de nou 
dignitats, peró no organitzat de forma ternária, sinó aquest cop de forma 
binária. En són quatre parelles més «acabament», que sfaplica a totes les altres:

unitat-trin itat; infinitat-eternitat; poder-saber; veritat-hum ilitat;
acabament.

A partir del llibre cinqué, (és a dir, a les dues darreres distincions de l'obra), 
ja és més normal trobar-se el prim er ternari básic sense «vida», igual que
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s'esdevindrá a la figura A. Per exem ple, un llistat present a 279, 10 dóna les 

següents «qualitats» divines:

infinitat - eternitat; poder - saber - voler; dretura - misericórdia; 
humilitat - paciencia; acabament.

El tem ari s'ha trencat. El que interessa, pero, és el fet que ens trobem m és a 
prop de l'Aaav, on «vida» desapareix de la nóm ina de dignitats. En resum , les 

dign itats presents al LC s'organitzen en grups variables d'acord amb les 

necessitats argum entatives de cada capítol, amb uns esquem es m és o m enys  
repetits, i que en bona m esura anticipen la figura A de l'Aaav. A questa  

sim p lem en t recollirá el m aterial em prat al llarg de l'obra anterior i el 
reestructurará, oferint-ne un únic llistat tancat, front a la m ultiplicitat de 

llistes del LC.

2.1.2. La figura S.



Ja hem  vist abans la importancia del paper desenvolupat per la figura S en 
l'A rt lul.liana; en les formulacions quaternáries, representa Tánima hum ana, 
el subjecte del coneixement. És l'element actiu de la recerca: la S, amb la T com 
instrum ent, cerca la veritat (Y) i rebutja la falsedat (Z) en les «cambres» de A, 
V, X (o combinacions bináries deis conceptes constitutius d'aquestes figures). 
Aquest paper central determina la necessitat d 'un  estudi detingut de la seua 
constitució i del seu funcionament dintre del sistema de l’Art, estudi que ja té 
dues fites im portants en els treballs clássics, ja citats, de Robert Pring-Mill i el 
P. Platzeck, centrats especialment en escatir l'origen de la figura(PRING-MILL, 
1968; PLATZECK, 1964). Abans, pero, caldrá recordar sum áriam ent el 
contingut i l'estructura de la figura.

Tant a l'Aaav com a l'AD trobem la mateixa representado de la figura S. 
Visualment, consisteix en un cercle amb la lletra S al centre (la qual simbolitza 
l'ánim a racional); el cercle té inscrits quatre quadrangles, en els vértex de 
cadascú deis quals hi ha una lletra que representa un concepte. Així dones, 
quatre  conceptes en cada quadrangle fan u n  total de setze elem ents 
constitutius de la figura S, representats per les lletres B a R. Aquesta és llur 
distribució:

B: memoria m em brant 
C: entenim ent entenent 
D: voluntat amant 
E: actes de B C D

F: memoria mem brant 
G: entenim ent entenent 
H: voluntat desamant 
I: actes de F G H

K: memoria oblidant 
L: enteniment ignorant 
M: voluntat amant o desamant 
N: actes de K L M

O: actes compostos de B F K

4 7 7



P: actes compostos de C G L 
Q: actes compostos de D H M 
R: actes de O P Q

Llull recorre a una analogía presa del món natural per tal de definir la 
relació entre els conceptes que basteixen la figura: la figura sencera, S, seria el 
«genere», compost per quatres «especies» (E, I, N  i R), cadascuna de les quals 
con tind ria  tres « ind iv idus» .195 Al prim er cop d'ull, trobem  que el seu 
contingut básic és trinitari (les tres potencies de l’ánima representades en els 
tres «individus» de cada especie), tot i que l'organització im posada a aquest 
contingut és quatem ari. Els tres «individus» convergeixen en u n  quart vértex 
que tanca el quadrangle, vértex que els resumeix comprensivament. També és 
de destacar la natura especial del darrer quadrangle, on cada un deis tres vértex 
prim ers resum eix, al seu torn, tres deis vértex presents ais quadrangles 
anteriors, de manera que el darrer vértex comprén la totalitat deis conceptes 
presents a la figura.

La polémica entorn de la figura S apareix quan hom intenta explicar 
l’estructura quaternária que imposa a un  contingut trinitari, polémica que 
abasta un camp més ampli en afectar la natura mateixa de l'Art lul.liana. Tot 
seguit farem una análisi deis arguments explicatius d'aquesta peculiaritat, i 
que incideixen directam ent sobre el tema que ens interessa: Porigen de la 
figura al LC.

2.1.2.1. Polémica entorn a la quatemitat de la figura.

Per a Pring-Mill, l'estudi de la figura S de l'AD corroborava la hipótesi 
emesa uns anys abans (PRING-MILL, 1957) on, tot desenvolupant les tesis de 
Francés Yates, afirmava que les operacions de l'Art es modelaven a partir de 
les operacions d 'una combinatoria elemental (YATES, 1954). El nom bre de 
setze per a les D ignitats divines en les prim eres form ulacions de l'A rt 
dependria deis graus elementáis, idea aquesta que va ser corregida peí P.

195Aquesta és una distribució porfiriana deis conceptes de la figura S: d'acord amb el conegut 

«arbre de Porfiri» —aplicat avui en dia a la zoología—, cada genere es divideix en diverses 

especies, separades les unes de les altres per una «diferencia específica» que caracteritza 

cadascuna d'elles; cada especies conté un nombre determinat d'individus particulars.
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Platzeck en  fer notar que el susdit nombre provenia del nom bre de principis 
de la figura S, la qual era ja anticipada amb forga exactitud al capítol 331 del LC.

Pring-Mill, peró, reacciona, tot i reconéixer l'antecedent del LC per a la 
figura S, i pretén demostrar el carácter elemental (és a dir, referit ais quatre 
elements —foc, aire, aigua i térra—) de la seua estructura quatem ária; amb 
aixó reforgaria la seua tesi inicial que el nombre de setze (ara tant per ais 
principis de la figura S com per ais de la figura A) té el seu origen en els graus 
elem entáis.

Quatre són els argum ents desenvolupats peí savi lul.lista británic per tal 
de dem ostrar aquesta quatem itat elemental de la figura S (PRING-MILL, 1968: 
227-228): a) la comparació amb el seu antecedent al LC demostra que la seua 
estructura quaternária no está motivada des del pun t de vista de les tres 
potencies, sinó que més aviat és arbitrária; b) la constitució deis quatre 
quadrangles respon a una teoria de la composició que reflecteix l'estructura 
num érica del món material; c) hi ha explícita una referencia a la corrupció, 
que afecta el darrer deis quadrangles i dóna com a resultat els altres tres, procés 
que és descrit en termes elementáis al LC; i d) els principis de la figura obren 
no nom és d 'una m anera análoga a les obres naturals, sinó també en relació 
directa amb aqüestes, com mostra la relació existent entre les complexions 
elem entáis de l'home i les tres potencies de l'ánima. Vejam-ho amb més 
detenim ent.

El capítol 331 del LC, de títol "Com hom adora e contempla la sancta 
gloriosa veritat de nostre Senyor Déus", és, en efecte, l'antecedent més 
immediat de la figura S. Hi trobem les tres potencies de l'ánima aplicades a la 
recerca de la veritat, tal i com indica el títol. Aqüestes potencies, peró, 
apareixen ja distribuldes d'acord amb els actes positius i negatius, de la 
mateixa m anera que apareixeran posteriorm ent a la figura S de l'Art. Els 
conceptes emprats en el capítol són substituíts per lletres; el conjunt pot ésser 
copsat a través de la «taula de signes» que ofereix el propi capítol per tal 
d 'orientar el lector. Les connexions entre aquesta taula i la figura S són ben 
paleses:

Taula de signes del capítol 331 del LC:

A: Veritat.
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B: Memoria qui membra A.
C: Enteniment qui entén A.
D: Voluntat qui ama A.
E: Significado composta de B.C.D.

F: Memoria qui membra A.
G: Enteniment qui entén A.
H: Voluntat qui no ama A.
I: Significado composta de F.G.H.

K: Memoria qui oblida A.
L: Enteniment qui ignora A.
M: Voluntat qui ama A.
N: Significado composta de K.L.M.

O: Compost de B i K.
P: Compost de C i L.
Q: Compost de D i H.
R: Significado composta de O.P.Q.

Com podem comprovar, la divisió és igual que en la figura S: quatre grups 
(EINR), que ací són anom enats «figures», en lloc d'«espécies». Dues 
diferencies tan sois són remarcables entre la «taula de signes» del capítol 331 
del LC i la figura S de l'Art: La lletra M representa en el prim er cas la voluntat 
amant, mentre que en el segon indica voluntat am ant o desamant, i les lletres 
OPQ passen de ser «compost» de «B i K», «C i L» i «D i H» respectivament, a 
ser compostes de «BFK», «CGL» i «DHM». El que interessa fer notar, peró, és 
la quatem itat que mostra ja l'organització deis conceptes al LC, uns conceptes 
amb un  evident contingut trin itari; Pring-M ill rem arca que, m alg rat 
l'insaciable afany combinatori del beat, la «taula» no representa totes les 
combinacions possibles deis actes o la privado deis actes de les tres potencies 
(PRING-MILL, 1968: 230).

En efecte: ais temaris BCD, FGH i KLM caldria afegir altres cinc: BLD, BLH, 
KCD, KCH, KLH. El darrer d'aquests, que representaría l'ánima que oblida, 
ignora i desama alhora, va ser afegit a la figura S tot donant un doble sentit a 
la lletra M, cosa que va introduir una ambigüitat en la serie de setze lletres
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pero sense afectar la seua estructura quatem ária. Dues conclusions n 'extreu 
Pring-Mill:

que la quatemitat de la «taula» no procedeix necessáriament de la combinació deis 

seus principis, ja que les seves combinacions no són exhaustives ni abasten totes les 

que va haver d'usar a l'Art; i que la seva quatemitat era tan important per al beat 

que, en convertir la «taula» en base d'una figura gráfica, no va voler abandonar-la, 

ni quan les necessitats de la seva combinatoria el van obligar a introduir una 

ambigüitat a la serie (PRING-MILL, 1968: 231).

En definitiva, la quatem itat de la figura S seria arbitraria des del p u n t de 
vista de la matéria representada; per explicar-la, Pring-Mill recorrerá, en els 
tres arguments restants, a la teoria deis elements.

Primerament, remarca que l'estructura de la figura S, organitzada en tres 
ternaris els components deis quals tom en a agrupar-se de manera diferent per 
tal de constituir altres tres tem aris nous que es resumeixen en un  altre ternari 
més comprensiu, el qual es resol en la unitat, és la mateixa estructura que la 
presentada en la constitució de 1'ánima en el microcosmos correlatiu: m atéria 
+ forma + nexe = compost. No ens estendrem més en l'explicació que fa Pring- 
Mill d'aquest argument; la conclusió que n'extreu és que la quatem itat de la 
figura S reflecteix l'estructura num érica del m ón m aterial m anifestada en 
totes les «obres naturals».196

Encara no ha establert, peró, les associacions elementáis de la figura S, cosa 
que fará en els dos arguments restants. En el prim er deis quatre quadrangles 
(el form at per les lletres BCDE) no hi ha cap contrarietat entre els seus 
components> cosa que no ocorre amb els altres tres quadrangles, la composició 
deis quals és de la mateixa natura que la composició elemental i pateix deis 
mateixos defectes, essent el resultat d 'un procés de corrupció, segons explicita

196Conclusió que, per altra banda, es recolza en afirmacions del mateix Llull: «A ha creada 

proporció e semblanza enfre S e los quatre elements...» (Art Demostrativa, OS I: 341). La intui'ció 

de Salzinger li mostrá la importancia d'aquest passatge per a la «revelació» del «secret» de 

l’Art (Revelatio, MOG I: 281 = Int. vi, 29)
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el beat al LC.197 A l'AD, a més, els actes de les tres potencies de l'ánim a, 
«membrar», «entendre» i «voler», són relacionats directament amb tres de  les 
complexions, respectivament la melancólica, colérica i sanguínea. La quarta de 
les com plexions, la flem ática, es correspon amb «creure», una  de  les 
aplicacions de l'AD; cadascuna d'elles es relaciona amb les qualitats deis 
elem ents, de m anera que les teories psicológiques de Llull apareixen  
fonam entades dam unt d 'una base fisiológica netam ent elemental.

Els quatre argum ents de Pring-Mill a favor de la fonam entadó elem ental 
de la quatem itat de la figura S van ser contestats peí P. Platzeck en  una 
discussió en el marc del congrés de Formentor (PRING-MILL, 1968: 237-240). 
Básicament, afirma que cal deixar fora de la discussió els llibres posteriors a 
l'Aaav(z. e.r és perillos interpretar la figura S de l'Aaav amb textos de l'AD); 
que el problem a de la «corrupció» de l'ánima s'aplica només al LC, no a la 
figura S; que la figura S constitueix un  sistema fix, ben pensat i suficientment 
explicable per ell mateix; i que Túnica arbitrarietat present en aquesta figura és 
que resulte un  quadrat de la reunió de les tres potencies, ja que les quatre 
lletres resultants no es poden comparar amb els quatre elements sinó en el fet 
que siguen quatre.

En definitiva, la polémica gira al voltant de l'explicació de la quatem itat de 
la figura S, explicació que pot ser atribuida o no a una base elemental. En 
qualsevol cas, queda ciar que una bona part de l'argumentació a favor o en 
contra descansa sobre l'antecedent de la figura en la «taula de signes» del 
capítol 331 del LC. En efecte: un cop més cal adeqar-se al LC per extreure'n la 
inform ado necessária per tal d'escatir l'origen del sistema de l'Art, tant en els 
seus aspectes generáis com en els més concrets i particulars.

A questa com parado , peró, s'ha establert sobretot, com hem po g u t 
comprovar, prenent com a base els capítols que formen el darrer llibre de la 
m agna obra. Si el LC está compost per cinc llibres repartits en tres volum s 
(llibres I i II al primer volum, llibre III al segon volum i llibres IV i V al tercer 
volum), és el darrer llibre el que enceta el métode algebraic de substitució de 
conceptes per lletres, de manera que és el més acostat, si més no formalment,

197«On/ com a^ó sia enaixí, dones per agó és significat, Sényer, e demostrat a l'humá enteniment 

que per corrupció del primer pecat les tres figures se són engenrades en esta vana vida mundana, 

les quals no foren si pecat no fos...» (331,21).
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al que será l'Art. Hi ha un tall explícit entre aquesta part final de l'obra i els 
llibres anteriors: «después de haber leído los prim eros cuatro libros de la 
grande contemplación de Llull encontramos inesperadam ente en el últim o 
ese raro m étodo de Raimundo que pone letras aisladas en vez de vocablos 
enteros» (PLATZECK, 1964:138).

A l'hora d'estudiar la transició entre el LC i l'Aaav hom  ha pres fins ara 
com a base els capítols fináis de la primera obra. Així, hem vist que, per tal 
d'explicar la figura S de l'Art, ens trobem amb un antecedent directe al capítol 
331. Peró, caldria preguntar-se encara si hi ha algún antecedent d 'aquest 
capítol, ja que Llull parla de les potencies de l'ánima i deis seus actes des del 
comengament de la vasta obra; l'organització quaternária present a la «taula» 
del capítol 331 és el resultat d 'un procés anterior que també cal resseguir.

El tall estilístic entre els quatre primers llibres i el darrer del LC no justifica 
—ans al contrari— l'oblit deis primers. Si volem cercar l'origen de la figura S 
al LC haurem  de teñir en compte les múltiples aparicions d'elem ents m és o 
m enys dispersos que, al llarg deis quatre prim ers llibres, van bastin t 
progressivament el que será la culminació ja organitzada del capítol 331; és a 
dir, si aquest capítol és l'origen més imm ediat de la figura S, cal resseguir 
l'origen de l'origen. Sois així podrem  descobrir noves i interessants dades 
sobre la polémica de la quatem itat de la figura S, les quals afectaran 
fonamentalment el primer deis arguments exposats per Pring-Mill.

A continuació estudiarem  l'origen de la figura S al llarg del LC. Segons 
hem pogut comprovar en la descripció deis continguts, les tres potencies de 
l'ánim a tenen, ja des de la prim era página de l'obra, un  pro tagonism e 
inqüestionable. Peró la figura S suposa una determ inada organització deis 
actes d'aquestes potencies, aspecte en el qual ens centrarem.

2.1.2.2. Paper de les tres potencies de l'ánima en el procés cognitiu.

Les tres potencies de l'ánima racional constitueixen un deis aspectes que fa 
major acte de presencia al llarg del LC, cosa que demostra la importáncia que 
tenen en la doctrina del beat, importáncia que continuará tot al llarg de la 
primera etapa de la seua producció «artística». En concret, la potencia racional 
apareix com a punt d'inflexió básic en la recerca de la veritat i en el seguiment
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de  la virtut, i és contínuament oposada a la poténcia sensitiva, que condueix 
l'home a la falsedat i al pecat si no és dominada per la primera.

L'ésser hum á es veu així escindit en dues natures, una sensual i altra 
intel.lectual, una material i altra espiritual, reflex de la doble natura  del m ón 
creat. Les sensualitats i les intel.lectualitats exteriors a l'home afecten dones 
íntim am ent la seua estructura psíquica i ajuden o entrebanquen les seues 
possibilitats de coneixement de la realitat transcendent.

La relació entre sensualitats i intel.lectualitats está determ inada per 
l'es truc tu ra  analógica del cosmos lul.liá: els fets sensuals m anifesten, 
signifiquen , la realitat intel.lectual o espiritual, i el seu paper en el procés 
cognoscitiu no és altre sinó donar una semblanza. Tot el llibre segon del LC té 
com a base l’ascens analógic de les sensualitats a les intel.lectualitats, un  camí 
ascendent que travessa diverses etapes de l'anom enada «escala de les 
creatures», des deis elements cap a Déu. En aquest procés, la m em oria, 
l'entenim ent i la voluntat, les tres potencies de l'ánim a racional, tenen un  
paper prim ordial, mitjancer, tot constituint l'eix o la frontissa que perm et la 
transm utació  de la realitat m aterial més im m ediata en una significació 
superior i transcendent.

Les sensualitats i les intel.lectualitats són dos elements oposats i contraris 
en el sistema lul.liá, peró no irreconciliables. De fet, són les operacions de 
l'ánim a racional les que extreuen les dades am agades sota les aparences 
físiques i connecten aqüestes amb una realitat intel.lectual a la qual fan 
referencia. Aquesta és la base de bona part del procés epistemológic lul.liá al 
LC, i tam bé a les primeres formulacions de l'Art lul.liana.

Resta dones fora de tot dubte la natura analógica de l'Aaav i de l'AD, 
anunciada ja al LC. De fet, la figura elemental forneix, especialm ent en la 
segona de les obres esmentades, un  m unt d'analogies que expliquen algún 
aspecte de la realitat metafísica. El propi funcionam ent de l'A rt així ho 
explícita: la S (ánima racional), amb la T (termes de relació) connecta la figura 
elemental amb la A (Déu) i la resta de figures.198

198Així, a l’AD: «esta figura elemental és molt necessária a saber en esta Art (...), cor en les 

obres naturals són significades les obres intrínseques e extrínseques de A S V, metent T per la
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Aquest paper mitjancer de la figura S apareix prefigurat al LC, on les tres 
potencies de Tánima constitueixen un  factor ca ta litzador del p rocés 
cognoscitiu. «La poténcia racional és lum e demostració de veritat e de d retura 
e de coneixenga» (114, 3), afirma Llull. Tot el LC avanza en els seus 
plantejaments d'acord amb aquesta premissa; és per aixó que trobarem al llarg 
de les seues pagines innumerables referéncies al funcionament de la poténcia 
racional, referéncies que a poc a poc bastirán l'estructura del que será la figura 
S abans fins i tot que els seus conceptes apareguen ordenats en lletres al final 
de l'obra.

El capítol 169 del LC és central, dins del segon volum de l'obra, peí que fa a 
la teorització sobre l'ascens epistemológic operat des de les sensualitats a les 
intel.lectualitats a través de les tres poténcies de l'ánim a. El seu títo l és 
significatiu: "Com hom apercep ab les coses sensuals quals coses són les coses 
entel.lectuals". El següent passatge ens ubica perfectament en el paper de les 
tres poténcies en aquest procés:

Com los senys corporals, Sényer, qui són coses sensuals, usen de lur ofid, adoncs per 

l'usament que hom fa d'ells en les coses sensuals, se muda hom a entendre e a conéixer 

en les coses intel.lectuals; car per los senys corporals remembra hom qo que no 

membrava, e per ells entén hom ̂ o que no entenia, e per ells vol hom qo que d'abans no 

volia. On, com la memoria e renteniment e la volentat tracten d’altres coses que no 

són aquelles sensualitats per les quals han reebut moviment a cogitar, e a entendre, e 

a haver consciéncia, e a haver subtilea e a haver coratgia, adoncs está ránima de 

l'home tractant intel.lectualment en los senys entel.lectuals membrant e entenent e 

volent (169, 9).

Recordem el que ja havíem dit a propósit d 'aquest passatge en fer la 
descripció del contingut del capítol 169. Els senys corporals engeguen el 
m ecanism e fornint les dades sensuals necessáries per qué la m em oria, 
l'entenim ent i la voluntat les transmuten en dades intel.lectuals posades ara a 
consideració deis cinc senys espirituals, cogitació, apercebiment, consciéncia, 
subtilea i coratgia. Així dones, les tres poténcies de l'ánima són el mitjá a

elemental figura e per A S V ab X Y; e per aqo són dades en esta Art, semblances, exemplis e 

metáfores en diverses maneres per la elemental figura» (OS I: 303-304).
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través del qual les sensualitats posen en marxa el coneixement intel.lectual, 
d'acord amb el següent esquema:

Senys físics —»—> Memoria, enteniment, voluntat —>-> Senys espirituals.

En l'A rt trobarem la figura elemental en el lloc corresponent a la realitat 
física, sensual; la figura S, en el centre, transm utará analógicament aqueixa 
realitat sensual en coneixement intel.lectual en aplicar-la a les altres figures 
(figures A, X i V principalment, els conceptes de les quals están en el terreny 
de les intel.lectualitats).199 Encara trobem, continuant en el capítol 169 del LC, 
un  passatge que exemplifica, ni que siga de m anera incipient, el que será 
l'analogia elemental básica en les primeres formulacions de l'Art:

Dreturer Senyor, al qual ve plaer d’haver misericórdia e mercé! Enaixí com per la 

composició e per l'ajustament e.l mesclament qui.s fa deis elements se demostra e.s 

representa sensualment cors, enaixí per lo mudament que hom fa de les sensualitats a 

haver coneixenqa de les inteLlectuitats, per a qo, Sényer, ha hom per les sensualitats 

coneixenga de les inteLlectuitats les quals d'abans no coneixia. Qn, enaixí com lo cors 

sentit és vengut de poténcia en actu per l'ajustament deis elements, enaixí la 

intel.lectuitat coneguda és atenta a ésser coneguda per qo car les sensualitats l’han 

feta conéixer e l'han aduita de poténcia en actu per lo representament que han donat 

de si mateixes (169,10).

Les operacions naturals serán, dones, una base analógica sobre la qual Llull 
explicará les realitats intel.lectuals, peró sem pre amb les tres poténcies de 
l'ánim a com element intermedi que possibilita aqueix coneixement analógic: 
«les coses sensuals són ulls per los quals hom  apercep e veu les coses 
intel.lectuals membrant e entenent e volent» (169, 12).200 Ja ho hem dit, dones: 
resta fora de tot dubte l'estructura analógica de l'A rt lul.liana, anunciada 
clarament al LC. El paper de la figura S será el de connectar analógicament la

199Així, en un passatge del Liber propositionum secundum Artem Demonstrativam (MOG III: 512 

= Int. viii, 10), reportat per Salzinger a la seua Revelatio (MOG I: 280 = Int. vi, 28), Llull 

explicita que els elements són espill de S, i S és espill de A.

200E1 paper mitjancer de l'ánima racional entre els senys sensuals i intel.lectuals es veu reforgat 

peí fet que almenys dos d'aquests darrers són identificats amb sengles poténcies: «apercebiment» 

és presentat sovint sota l’epígraf d'«enteniment», i «cogitado» apareix relacionat amb 

«memória».
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figura elemental amb la resta de figures; peró, estem autoritzats a inferir-ne 
u n a  influencia directa de la prim era sobre l'estructura quatem ária  de  la 
segona? O bé la figura S té una estructura perfectament explicable des deis seus 
propis continguts trinitaris? És la qüestió que veurem  tot seguit, amb l'ajut del 
LC.

2.1.2.3. Origen de les combinacions deis actes de les poténcies.

La «taula» que apareix al capítol 331 del LC, ciar antecedent immediat de la 
figura S, presenta una particular ordenació deis seus continguts en quatre 
grups de quatre elements, fruit d'una peculiar combinació deis actes de les tres 
poténcies de l'ánima. És interessant resseguir ara d 'on ha sorgit aquesta 
combinació, i per aixó haurem  de continuar centrant la nostra atenció en el 
volum  segon del LC. Les tres poténcies de l'ánim a fan aparició des deis 
prim ers capítols de l'obra; peró alió que en el volum primer són presentacions 
esporádiques va assolint en el segon un ordre quasi sistemátic que condueix a 
l'establiment d 'un métode epistemológic basat en l'ascensió de les sensualitats 
a les intel.lectualitats.

A poc a poc Llull va filant més prim, fins arribar a determinar la natura 
deis actes de les tres poténcies de l'ánim a, prim er antecedent de les 
combinacions presents al capítol 331. Aqüestes combinacions tenen el seu 
origen en un problema plantejat a l'hora de dem ostrar la unitat de les tres 
poténcies en una sola ánima racional. D 'acord amb l'analogia trin itária  
d 'origen agustiniá, l'ánima humana és un reflex de la trinitat divina. En Déu, 
les tres Persones no alteren la seua unitat essencial; de la mateixa manera, tot i 
que les tres poténcies de l'ánima són diferents les unes de les altres, s'uneixen 
per form ar una substáncia simple. Els capítols 164 i 165 del LC consideren 
aquesta dicotomia: "Com home és cogitant que en l'ánima racional memoria 
no és entenim ent ni volentat, ni enteniment no és memoria ni volentat, ni 
volentat no és memoria ni enteniment", és el títol del prim er deis capítols 
esmentats. El segon planteja l'altra cara: "Con hom cogita en la manera segons 
la qual les tres vertuts de l'ánima s'uneixen e són una substáncia simple".

Les tres poténcies tenen cadascuna d'elles una actuació diferent, no són 
identificables entre si; no obstant aixó, formen part d 'una mateixa substáncia. 
Aquesta és la tesi que Llull vol demostrar en aquestos capítols del LC. Hi ha,
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peró, alguns fenómens psicológics que semblen contradir-la, in troduin t un  
elem ent de separado entre les tres poténcies i atem ptant contra la un ita t de 
l'ánim a racional, reflex de la un ita t d ivina en la trin ita t de persones; 
l'explicació d'aquestos fenómens obrirá el pas a la combinació deis actes de les 
tres poténcies segons arribaran a ser formuláis al capítol 331. Tenim el següent 
cas:

Vivificant Senyor los sants de paraís, mortificant los infemats! En <̂o que home vol 

membrar e entendre moltes de vegades <;o que memoria ni enteniment no li fan 

membrar ni entendre, per agó, Sényer, és a hom vijares que volentat pusca ésser en 

ésser menys de memoria e d'enteniment (164,28).

Fan ací acte d'aparició la memoria oblidant i l'entenim ent ignorant al 
costat d 'una voluntat activa, ciar antecedent del que representará la N  a la 
taula del capítol 331. El que agó vol dir, peró, és que sembla que en aquest cas, 
que de fet es dóna, la voluntat actué en abséncia de la m em oria i de 
l'entenim ent, cosa impossible ja que totes tres poténcies formen una ánim a 
racional, la qual no pot existir sense alguna d'elles. No és concebible una 
voluntat que no sorgesca d 'una memoria i d 'un  enteniment «per processió», 
igual que l'Esperit Sant procedeix del Pare i del Fill. L'explicació d ’aquest 
aparent contrasentit apareix tot seguit:

Com home vol membrar alguna cosa oblidada e com hom vol entendre alguna cosa 

innorada, e no la pot membrar ni entendre, adoncs, Sényer, si bé hom vol membrar e 

entendre, per tot ?o aquella voluntat no és privada de memoria e d'enteniment; la 

qual memoria e enteniment no són aquella cosa que vol membrar ni entendre, la qual 

no pot membrar ni entendre (164,29).

La voluntat que vol m em brar i entendre, peró no pot fer-ho, no está 
privada de memoria ni d'enteniment; no va acom panyada d ’una m em oria i 
un entenim ent actius, sinó d 'altra memoria i á'altre entenim ent:

Com hom, Sényer, ha remembrat e entés go que no podia membrar ni entendre, adoncs 

esdevé en actu la memoria i l'enteniment la qual volia d’abans membrar e entendre, 

e si tota la volentat fo enans en actu que aquella memoria ni enteniment, per tot agó 

no román que altra memoria e altre enteniment no fos ab la primera volentat. On, 

beneit siats vós, qui tan unides havets les vertuts de ránima, per tal que en lur unitat 

sia significada la unitat de les tres persones divines (164, 30).
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Q uan finalm ent la memoria i l'entenim ent agafen un  paper actiu, aixó 
significa que passen a estar en acte; abans, la voluntat era Túnica que estava en 
acte, acom panyada d 'altra memoria i d'altre enteniment, que no podien  ser 
m és que m em oria i entenim ent en poténcia. La vo lun tat activa, dones, 
procedia d 'una memória i d 'un  enteniment en poténcia, no estava afilada ni 
al m arge de les altres dues poténcies. La unitat de totes tres resta així 
salvaguardada, «per tal que en lur unitat sia significada la unitat de les tres 
persones divines».

Així dones, la necessitat d'explicar casos com aquest, que semblen disgregar 
la unitat de Tánima racional, condueix a la introducció deis conceptes de 
poténcia i acte aplicats a les tres poténcies (tot i que puga  sem blar un  
contrasentit l'existéncia d 'una poténcia en acte). El següent passatge del capítol 
165 ens ho confirma; té a més l'interés de com parar aquesta estructura de 
Tánima racional amb l'organització elemental del eos:

Per go, Sényer, com memória e enteniment e volentat són vertuts que en un temps són 

en home en actu e en altre són en potencia, per agó és semblant a alcú home neci que 

les tres vertuts sien accidentalment en ánima d'home; les quals vertuts són en ánima 

d'home així essencialment, e milis encara, que los quatre elements en cors d'home; 

car enaixí com lo cors d'home és de quatre elements, així l'ánima és en tres vertuts 

essencialment (165,17).

La mateixa idea será reiterada també al llarg del quart llibre en molts deis 
seus capítols, ja que es tracta d 'un  llibre centrat en conceptes filosófics i 
naturals, entre els quals els de «poténcia» i «acte» ocupen un  lloc im portant. 
L'ánima racional está composta sempre per una memória, un entenim ent i 
una voluntat; ara bé, cadascuna d'aquestes tres poténcies pot estar en poténcia 
o en acte, peró ha d'estar, si no Tánima no seria ánima sinó «altra cosa»:

Honrat Senyor, forma entel.lectual dóna significació de remembrament e 

d’enteniment e de volentat en ánima racional; car de necessitat cové ésser, Sényer, 

potencialment o actualment remembranga e enteniment e volentat en ánima d'home, 

car si potencialment e actualment priva ánima d’home de memória e d'enteniment e 

de volentat, no seria ánima racional, enans seria altra cosa contrária o diversa 

d'ánima racional (234, 17).
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Tenim així el camí obert cap a la com binatória que cu lm inará  en 
l'estructura  de la figura S: unes poténcies apareixeran actualm ent, altres 
potencialm ent, configurant així les «espécies» de S. Resta encara explicar on 
sorgeixen, concretament, cadascuna de les espécies, i perqué són les que són i 
no poden ser altres —explicado que podem trobar també al LC prescindint de 
la base elem ental atribuida a la figura—, així com explicar T«ambigüitat» 
present a l'espécie N, un  deis «individus» de la qual (M) té un  valor doble.

2.I.2.4. Antecedents de les «espécies» E IN .

Llull ofereix, a partir especialment del segon volum  del LC, tota una 
casuística psicológica que desembocará en les combinacions del actes de les tres 
poténcies de Tánima que han arribat fins a la figura S de l'Art. Ja hem vist més 
am unt (164, 28) com es contemplava la combinació de memória i entenim ent 
potenciáis i voluntat actual (és a dir, memória oblidant, enteniment ignorant i 
voluntat amant, combinació propia de l’espécie N). En aqueix mateix context 
trobem també prefigurades altres dues espécies de S, la E i la I:

Com home comenta a membrar e a entendre alcuna cosa, aitantost la comenta a voler; 

mas com l'ha membrada e entesa, si l'ha en oi, adoncs la comenta a desvoler. On 

aqüestes són, Sényer, dues volentats, Tima aprés l'autra: la primera és com memória 

e enteniment són ligats ab voler membrar e entendre alcuna cosa, la segona com voler 

se liga ab memória e ab enteniment en airar aquella cosa (164, 27).

Ací tenim  la memória, enteniment i voluntat actius (E), i la m em ória i 
entenim ent actius amb voluntat desam ant (I). Aqüestes possibilitats serán 
aplicades a diversos objectes d'estudi, exactament el mateix que s'esdevindrá 
en l'Art, quan les espécies de S recorrerán les «cambres» (o combinacions 
bináries) de les altres figures. El terme genéric «alcuna cosa» del passatge 
anterior es concretará, al propi LC, en múltiples realitats que manifestaran les 
preocupacions básiques del beat; seguidam ent donem  un exem ple de 
l'aplicació del que será l'espécie I a les «significances» que donen les 
sensualitats:

Oh Senyor, qui.l meu cor havets tan comprés d'amor que no ama res sinó vós! Com la 

memória remembra e l'enteniment entén la natura deis senys sensuals e reeben lurs 

significats e lurs proprietats, e la volentat desama aquells significáis e proprietats,
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adoncs la volentat renega la memória e l'enteniment, e fa tant tro que totes tres les 

vertuts fan fals testimoni de les coses sensuals afermant e amant falses raons 

compostes e engenrades de falses significacions (262,4).

Fins ara ens han  aparegu t les com binacions «m em ória m em bran t, 
entenim ent entenent, voluntat amant», «memória m em brant, en ten im ent 
entenent, vo luntat desam ant» i «memória oblidant, entenim ent ignoran t, 
voluntat amant», que rebran al capítol 331, respectivament, les lletres E, I i N. 
La com binació  «m em ória ob lidan t, en ten im en t ig n o ran t, v o lu n ta t  
desamant», que apareixerá en l'Art peró no en el capítol 331 del LC, tam bé fa 
acte d'aparició ais llibres tercer i quart de la magna obra. Pring-Mill plantejava 
la seua incorporado a l'Art com una necessitat posterior de l'autor.201 Dones 
bé: aquesta combinació ja apareix en capítols anteriors del mateix LC. Vejam- 
ho:

Car com l'ánima, Sényer, no remembra pecat ni l'entén ni.l vol e remembra vertuts e 

bones obres e no les vol, adoncs priva la consciéncia de l'home d’actualitat, la qual 

privació d’actualitat és ocasió a la consciéncia com sia fenida e termenada en la 

poténcia (213, 5).

Ací es planteja una qüestió moral: la consciéncia de l'home passa a estar 
en poténcia quan hom no remembra, entén ni estima el pecat. El passatge té 
forts ressons «artístics», ja que prefigura dues cambres m olt sovintejades 
especialm ent a l'AD: NVZ/IVY. La prim era significa «oblidar, ignorar i 
desam ar els vicis i la falsedat», i la segona «membrar, entendre i desam ar la 
v irtu t i la veritat» (recordem que V és la figura de les virtuts i deis vicis; 
acom panyada de Y —veritat—, significa les virtuts; acom panyada de Z — 
falsedat—, significa els vicis). Les «espécies» de S han estat ací aplicades a la 
figura V, per explicar el que Llull anomena «consciéncia en poténcia». A 
l'actualització de la consciéncia li correspon una altra combinació o «cambra»:

Gloriós Senyor sobre totes glories, vertuós sobre totes vertuts! Com la consciéncia és 

termenada dintre la termenació d'actualitat, adoncs ix de les terminacions de 

poténcia e ve ésser termenada dintre les terminacions d'actualitat, en les quals

201 «Sembla haver sentit la necessitat de la [combinació] que anomenaríem KLH (la de l'ánima 

que oblida, ignora i desama alhora), atés que va haver d'atribuir dos sentits a la lletra m. de 

l'alfabet de la Figura S» (PRING-MILL, 1968: 230).

491



terminacions entra, Sényer, per raó de la memória qui membrant pecats e 

l’enteniment entenent pecats e la volentat desamant pecats, aduen la consciéncia de 

poténcia en actu, per tal que la consciéncia delesca los pecats (213,7).

Tenim, dones, que la consciéncia potencial es correspon amb la situació 
representada per la combinació NVZ/IVY, m entre que la consciéncia actual 
s 'ad iu  am b IVZ —és a dir, m em oria m em brant, entenim ent en tenen t i 
voluntat desam ant els vicis i la falsedat— (i, implícitament, amb EVY, per 
continuar amb la presentació del mateix fet «per la negativa», recurs m olt 
estim at per Llull). El que ens interessava ara, pero, a més de remarcar u n  cop 
més la importáncia de la parella poténcia-actualitat en el joc psicológic de les 
tres poténcies (aplicat ací a la moral), és fer veure com al prim er deis dos 
darrers passatges citats ja apareix la com binació «m em oria ob lidan t, 
entenim ent ignorant i voluntat desamant», que no trobarem al capítol 331 del 
mateix LC, peró sí a l'Art, en introduir Llull una ambigüitat a causa del doble 
sentit atribuit a la M (que representaría alhora la voluntat am ant i desam ant), 
am bigüitat ressaltada per Pring-Mill com un intent, per p a rt de Llull, de 
m antenir l'estructura quatemária de la figura S.

Una prim era pregunta se'ns acut: per qué a la taula de signes del capítol 
331 del LC no apareix la combinació «memória oblidant, entenim ent ignorant 
i v o lun ta t desam ant», quan ja abans, en la m ateixa obra, ha esta t 
contemplada? I, encara, per qué en aparéixer a l'Aaav atribueix l'au tor un  
doble sentit a la letra M, Túnica amb significat doble a la figura? Es realm ent 
per m antenir l'estructura quaternária, o és la natura de la propia combinació 
la que pot explicar el fet?

La resposta a la prim era pregunta és senzilla. El Pare Platzeck ja ens 
l'acosta quan analitza les diverses combinacions presents a la taula del capítol 
331. Després de les tres combinacions corresponents a E I N, la quarta esperable 
(memória oblidant, entenim ent ignorant i voluntat desam ant) no apareix, 
«weil bei einem solchen psychologischen Zustand die Seele überhaupt nicht 
zum Objekt kommt» (PLATZECK, 1962 I: 316). No oblidem que al capítol 331 
del LC l'objecte de la recerca és únic i molt concret: la veritat (representada per 
la lletra A). La situació psicológica propia de memória oblidant, entenim ent 
ignorant i voluntat desamant la veritat no interessa en aquest punt; al capítol 
213, segons hem vist més amunt, la mateixa combinació apareixia referida, 
peró, al pecat, element contrari a la veritat. Llull té ben present l'objecte de la
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seua recerca, i en cada cas presenta una aproximació diferent. La ductilitat de 
l'A rt lul.liana apareix ja manifestament en aquest m étode com binatori que 
perm et elegir una possibilitat segons l'objecte considerat; per aixó les espécies 
de  S passejaran per les cambres de les altres figures amb una intenció selectiva.

2.1.2.5, Motivació de l'«ambigüitat» de la M.

Ens resta la qüestió del doble significat de la lletra M a l'Art. ¿Per qué no 
reserva Llull una quarta combinació de lletres, una nova «espécie», sinó que 
prefereix in troduir una ambigüitat en un  deis «individus» ja existents? La 
m ateixa raó que explica l'abséncia de les altres quatre possibles combinacions 
deis actes de les tres poténcies ens dóna la clau. En efecte: com hem vist més 
am unt, Pring-Mill fa notar que les combinacions no són exhaustives, ja que 
mancarien les que podrien venir representades per les lletres BLD, BLH, KCD i 
KCH (a més de KLH, que apareix en l'Art en agafar la M el sentit de «voluntat 
desamant»). Un tret tenen en comú les quatre combinacions rebutjades, tret 
que les diferencia clarament de les que finalment form aran p art de l'A rt 
lul.liana: els actes de memória i enteniment són contraris. Bé la memória está 
activa amb un  entenim ent en poténcia (en els dos prim ers casos), bé la 
memória está en poténcia amb un enteniment actiu (en els dos darrers casos).

Aqó ens condueix cap a una consideració més exacta de les relacions entre 
les tres poténcies de l'ánima. Aquesta relació és ám pliam ent estudiada ais 
llibres tercer i quart del LC, amb dades que ens resulten reveladores per al 
nostre estudi. D 'antuvi, la memória genera l'entenim ent, i de totes dues, 
memória i enteniment, surt per processió la voluntat. L'analogia trinitária és 
ben palesa:

Ajudable Senyor, esperanza e consol deis pecadors! Memória és, Sényer, generant 

enteniment e l'enteniment reep generació de memória, car si no era nulla cosa 

remembrada, nulla cosa no poria ésser entesa. On, en quant l'enteniment entén per la 

memória, és la memória generant e l'enteniment és generat.

De memória e d’enteniment, Sényer, és volentat ixent, car si no era la cosa membrada 

ni entesa, ja no poria ésser volguda. On, en quant és membrada e entesa, és volguda 

amant o desamant, ixent la volentat membrant e entenent de memória e d'enteniment 

(164, 22-23).
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Cal rem arcar la frase «si no era nulla cosa rem em brada, nulla cosa no 
poria  ésser entesa». Memoria i entenim ent formen un  bloc unitari del qual 
su rt la voluntat en un segon moment; totes dues inicien el procés cognitiu. I si 
la m em oria no recorda res, l'entenim ent no po t entendre. Es a d ir, les 
com binacions KCD i KCH són psicológicam ent im possibles, ja que una 
m em oria que no recorda no pot engendrar un  entenim ent actiu. El Pare 
Platzeck, una vegada mes, ja ho va fer notar:

Las potencias del alma pueden funcionar bien o mal. Pero hay que notar que para los 

tiempos medievales, que disponían de pocos libros y que por consiguiente tenían que 

confiar mucha materia a la memoria, el buen funcionamiento del entendimiento 

resultaba imposible sin una buena memoria. Por esto, las dos potencias del 

entendimiento y de la memoria van necesariamente juntas en la tabla del alma 

racional (PLATZECK, 1964: 148).

Encara més: una m em oria activa tam poc no va acom panyada d 'u n  
entenim ent passiu. La unió entre les dues potencies és tan estreta, que una 
m em oria activa només pot engendrar un  entenim ent igualm ent actiu , 
m entre que una m em oria que oblida tan  sois generará un  entenim ent 
ignorant. Diversos passatges del LC incideixen en aquesta idea, tot presentant 
conjuntam ent l'actuació de les dues prim eres potencies, m entre que la 
voluntat va en darrer lloc, estim ant o desestim ant el que préviam ent han  
considerat les seues companyes:

Car la memoria remembra e l’enteniment entén que una cosa és la materia, altra cosa 

és la forma, e la volentat vol afermar qo que la memoria remembra e l'enteniment 

entén (234,18).

Oh Senyor, al qual van e vénen los meus pensaments e los meus remembraments! Com 

hom innora possibilitat, adoncs esdevé la innoráncia per rao de la privació que la 

sua ánima ha de remembrar e d'entendre en les coses qui són potencialment o 

actualment o impossívolment (229, 25).

Natura és, Sényer, de la potencia sensitiva que desendreq e afoll a la memoria e a 

l'enteniment los ulls entel.lectuals, los quals són vista de l'ánima (173, 1 4 ).202

202En l'Art trobem també la unió de memoria i enteniment en un sol bloc, fins a l'extrem que tot el 

mecanisme de l'AD es basa, en un primer moment, en el recorregut de la memoria i de
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De m anera que tenim  la memoria i l'entenim ent units form ant u n  sol 
bloc davant la voluntat, un  bloc unitari que representa un  prim er im puls 
psíquic per a l'actuació posterior de la tercera potencia; aquest im puls po t ser 
positiu  (quan memoria i enteniment són actives) o negatiu (quan són passives 
o están  «en potencia»). En aquest darrer cas, trobem  que la voluntat po t 
estim ar o desestim ar el fet que la memoria no recorda i l’entenim ent no 
entén; ens acostem així a l'«espécie» N  de l'Art, amb l'ambigüitat propia de la 
M, que pot representar alhora la voluntat amant o desamant. En el següent 
passatge del LC trobem la clau d'aquest fenomen, en aparéixer la doctrina del 
lliure albir, per a salvaguardar la qual la voluntat ha de poder estim ar o 
desestim ar un objecte independentm ent de la consideració que sobre ell hagen 
fet les altres dues potencies de ¡'ánima racional:

De necessária cosa és, Sényer, que possívol cosa sia amor a Taruma qui remembra e 

entén e vol vertaderament alcuna cosa; car impossívol cosa és privado d'amor en 

ánima qui sia vertaderament remembrant ni entenent ni volent alcuna cosa. On, com 

aqó sia enaixí, dones possívol cosa és de necessária a ánima amar pus que 

vertaderament sia remembrant e entenent e volent. Mas com Tánima no remembra ni 

entén ni vol vertaderament alcuna cosa, adones, Sényer, la possibilitat que ha en 

amar no li és de necessitat; car possívol cosa li és desamar o amar qo que la memoria 

remembra e l'enteniment entén, e la volentat vol falsament e ab defalliment la cosa 
remembrada e entesa.203

l’enteniment actius, sense la voluntat, per les cambres de les figures (en termes «artístics», F G 

sense H): «a trobar lo particular en l'universal se covenen principalment tres regles: la primera 

és que hom cerc lo particular en la cambra o cambres, discurrents F G per aquella cambra o 

cambres ab la T...» (OS I: 382). Com podem comprovar, el mecanisme básic del funcionament de 

l'Art es troba prefigurat al LC.

203Hem variat la puntuado de l'edició d'Antoni Ma Alcover i Mateu Obrador, tot introduint una 

coma en la darrera frase del versicle, on els editors llegeixen «car possívol cosa li és desamar o 

amar qo que la memoria remembra e l'enteniment entén e la volentat vol falsament e ab 

defalliment la cosa remembrada e entesa», cláusula amb poc de sentit gramatical. El significat 

del versicle resta més ciar amb la introducció de la coma: quan l’ánima no remembra ni entén ni 

vol vertaderament una cosa, li és possible amar o desamar alio que la memoria remembra i 

l'enteniment entén (falsament), ja que la voluntat vol falsament i amb defalliment (i. e., 

imperfectament) la cosa remembrada i entesa (falsament). En tot moment, la referencia 

correspon a la situado propia de N: la memoria i l'enteniment están en potencia, pero la persona
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Gloriós Senyor, impossibilitat alcunes vegades és de necessitat e alomes no, en la 

memória remembrant e en l’enteniment entenent e en la volentat volent Com la 

impossibilitat és de necessitat, adoncs és com l'ánima remembrant e entenent e 

volent, ama, car impossívol cosa és en ánima privament d'amor pus que l'ánima 

remembra e entena e vulla alcuna cosa; l'autra manera a la qual impossibilitat no és 

necessária és, Sényer, com l'ánima ama alcuna cosa, la qual amor no és de necessária 

per qo car és ab franca volentat, per la qual franca volentat és a 1'ánima possívol 

cosa desamar en un temps qo que ama en altre temps (228,17-18).

És interessant detenir-se una mica en aquest punt i analitzar el text amb 
detall. Al capítol en qüestió, el 228, toca Llull al tem a de possib ilita t- 
impossibilitat aplicat al concepte de necessitat (o «necessária»). Hom  constata 
una primera impossibilitat: «impossívol cosa és privació d'am or en ánim a qui 
sia vertaderam ent rem em brant ni entenent ni volent alcuna cosa». O, dit 
altram ent, és necessari que siga possible l'am or en l'ánima que rem em bra, 
entén i vol vertaderam ent una cosa. Estem davant 1'«especie» E, on les tres 
potencies actúen conjuntam ent per assolir la plena comprensió i la plena 
estima d 'un objecte.

L'altra cara ve plantejada per la no necessarietat de l'amor: «mas com 
l'ánim a no remembra ni entén ni vol vertaderam ent alcuna cosa, adoncs, 
Sényer, la possibilitat que ha en amor no li és de necessitat». L 'ordenació 
psicológica propia de 1'«especie» N (amb memória, entenim ent i vo luntat en 
potencia) deixa obert el camí cap a l'amor o cap a l'odi, «car possívol cosa li és 
desam ar o am ar go que la m em ória rem em bra e l'en ten im ent en tén  
[falsament], e la volentat vol falsament e ab defalliment la cosa rem em brada e 
entesa». El lliure albir col.loca la voluntat a banda de les altres dues potencies: 
m entre que memória i entenim ent han d 'operar conjuntam ent en els seus 
actes, la voluntat és franca i pot estimar o desestim ar lliurem ent el que les

considera erróniament que están en acte (no remembra ni entén vertaderament). A l’Aaav 

identifica Llull aquesta situado amb la de l'infidel, qui creu que es troba en E quan, en realitat, 

está en N; és a dir, creu que membra, entén i estima (per exemple Déu), pero en realitat no el 

membra ni l’entén correctament (perqué no considera la trinitat de persones ni l'encamació). 

Veg., per exemple, la distinció II, part II, qüestió VII, De tertia ratione.
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altres dues potencies consideren, «per la qual franca volentat és a ¡'ánim a 
possívol cosa desamar en un temps go que ama en altre temps».204

Amb l'«espécie» E 1'ánima estima plenament el que recorda la m em ória i 
en tén  l'entenim ent. En aquesta situació no és possible el «privam ent 
d'amor», l'estima és ferma (o l'odi, propi de l'«espécie» I, un  odi ben assentat 
en  una m em ória i entenim ent igualm ent actius: la vo lun ta t o estim a o 
desestim a, pero no passa d 'un estat a l'altre). Pero la situació po t canviar: el 
lliure albir po t fer que la voluntat es gire a desestimar el que abans estimava; 
llavors l'ánim a cau en el dubte, es «corromp» l'«espécie» E i apareix la N, 
perqué una voluntat que no está segura del seu objecte tan sois pot procedir 
d 'una  m em ória i un  entenim ent potenciáis. En aquest cas, en  trobar-se la 
m em ória i l'entenim ent en un  estat passiu, la voluntat té una volada m és 
ám plia per a passar, sense cap base, a estimar o desestimar lobjecte. És una 
vo lun ta t lliure, pero feble, ja que no es recolza en una m em ória i un  
entenim ent actius. L'ánima, llavors, dubta, i nom és pot certificar-se quan  
retom a a la situació propia de E o de I, on, amb una memória i un  entenim ent 
actius, la voluntat ja té el seu lloc assignat.205 Al mateix LC trobem confirmada 
aquesta identificació entre el dubte i la situació psíquica propia de N, m entre 
que la E elimina aqueix dubte a través de l'afirmació:

Com la memoria de l'home, Sényer, no ha compliment a remembrar les coses 

passades, e com renteniment humanal no ha acabament d’entendre ni apercebre 

alcunes coses, e com la volentat de l'home no és amadora d'encercar com les coses 

pusca remembrar e entendre, adoncs és en l'ánima de l'home engenrat dubte e és en 

ella mortificada afermació.

204Agó ja va ser expressat peí P. Platzeck: «las dos unidas [les potencies de memoria i 

enteniment] o funcionan bien o funcionan mal. Con estas dos posibilidades se relaciona una doble 

disposición de la voluntad, el amor y el odio. Cuando la memoria y el entendimiento funcionan 

mal, la voluntad no está motivada racionalmente» (PLATZECK, 1964: 148-149).

205Nombrosos textos de l'AD relacionen la N amb el dubte, i la E amb l'afirmació: «mas con M és 

actu ardent de S, per agó aferma o nega sens dubitació, jassia que M per K L sia molt prop de 

dubitació, la qual dubitació, per K L, se cové ab privació» (OS I: 342); «la dubitació no cap en E I, 

mas en N  R tan solament (ibid.: 354); «afermar Y per N és acostar dubitació a l’afermació, e 

negar Y per N és acostar dubitació a la negado» (ibid.: 348). Veg. infra, l'origen del triangle 

negre de T al LC.
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Com s'esdevé que la memória de l'home remembra acabadament segons veritat 

alcuna cosa, e com enteniment d'home l'entén en aquella manera e en aquell estament 

en lo qual és aquella cosa que hom entén, e com la volentat de l'home és ordenada e 

atrempada en aquella cosa a amar e a remembrar e a entendre, adoncs, Sényer, és 

engenrada en home afermació en aquella cosa de la qual home no ha dubitació (173, 

11-12).

De nou el LC avanza aspectes importants de l’Art. En aquest cas, trobem 
que una de les finalitats de l’Art és, precisament, passar de N a E o a I cada 
vegada que aqüestes dues «especies» es corrompen peí dubte. Així, a l’Aaav 
podem  llegir: «Quando D est fortius, quam B C, tune E pervertitur in N; & 
quando M perd it suam vim per D, vel H, tune N  convertitur in E, vel in I» 
(pág. 448/16). És a dir: quan la voluntat és més forta que la m em oria i 
l'enteniment, llavors E es perverteix en N; i quan la M, que és alhora voluntat 
am ant i desamant, s'inclina cap a la D (voluntat amant) o cap a la H  (voluntat 
desamant), llavors la N passa a E (en el prim er cas) o a I (en el segon cas), ja 
amb la memoria i l'enteniment actius. I, encara, a l'AD, Llull rebla el clau, per 
si no havia quedat prou ciar: «e con sia cosa que M s'ha a amar o desamar, e E 
tan  solament a amar, e I tan solament a desamar, per agó M és estrum ent per 
lo qual E és mogut a A V Y e I a V Z» (OS I: 335).

La importancia de la M en l'Art rau en el fet de ser la mitjancera que 
perm et el pas de N  a E-I, i no podría assumir aquest paper si no tingués el 
doble valor de voluntat amant i desamant alhora. Queda ben ciar, amb una 
sim ple lectura de l'Aaav i de l'AD, que l'«ambigüitat» de la M no és tal, sinó 
l'exacta representado de la postura d'una voluntat mal.leable no assentada en 
una memória i un enteniment actius, i que ha d'adregar-se a la seguretat de 
l'afirmació o de la negado.

Q ueda dones ben palés que el doble valor de la lletra M en l'A rt 
(equivalent alhora a voluntat amant o desamant) adquireix la seua raó de ser 
en la m ateixa estructura de l'«espécie» N, ja que la s itu ad o  psíquica 
rep resen tad a  per aquesta «especie» requereix una vo lun ta t a ltam ent 
mal.leable. L'«ambigüitat» de M és necessária per a expressar aquesta situació, 
i és m olt més lógica que la creació d'una altra «especie». L 'estructura de la 
figura  S, estructura  quaternária, resta així explicada peí seu p rop i 
funcionam ent intern, essent una estructura ben lógica, m otivada peí propi 
contingut de les tres potencies i, per descomptat, gens arbitraria.
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2.1.2.6. Conclusions.

Ara cal recapitular una mica els passos que ens han conduít cap al final. 
Partíem de la constatació de l'estructura quatem ária de la figura S de l'Aaav i 
de l'AD, figura referida a les tres poténcies de l'ánima racional i, per tant, amb 
u n  contingut trinitari. Per escatir l'origen d'aquesta peculiar estructura hem  
hagut de remuntar-nos al LC, en concret a la «taula de signes» del capítol 331. 
El resultat sembla ser que l'estructura quatem ária no és explicable des del 
contingut trinitari, i apareix com arbitraria des del pun t de vista de les tres 
poténcies. A partir d'ací, Pring-Mill cercava l'explicació de l'estructura en altre 
lloc, en concret en la teoria deis quatre elements.

Si demostrem, pero, que l'estructura quatem ária de la figura S no és gens 
arbitrária, i que está m otivada peí seu propi contingut, llavors no caldrá 
recorrer a explicacions externes. La consideració de les múltiples referéncies a 
les tres poténcies de l'ánima en els llibres tercer i quart del LC ens il.lumina 
sobre l'origen de la «taula» del capítol 331, ja al llibre cinqué, i, de retruc, sobre 
l'origen de la figura S de l'Art. La sorpresa és interessant: el LC anticipa molts 
aspectes de l'estructura i del funcionament de la figura S.

Les m últiples referéncies a les tres poténcies de l'ánim a al LC vénen 
explicades per la importáncia de l'ánima racional en el procés cognitiu, ja que 
posseeix un  paper mitjancer entre les sensualitats i les intel.lectualitats. 
Segons l'analog ia  trin itá ria  d 'o rigen  agustin iá , la m em ória  genera  
l'entenim ent, i de totes dues procedeix la voluntat. Els casos en qué sembla 
que la voluntat sorgeix independentm ent de les dues poténcies que la 
precedeixen són explicats per Llull tot aplicant la parella poténcia-actualitat a 
la dinámica de les tres poténcies. Així, resta obert el camí cap a la combinació 
deis actes positius (actuals) i negatius (potenciáis) de memoria, entenim ent i 
vo lun ta t.

Les combinacions només poden ser quatre: memória i entenim ent actius 
amb voluntat activa; memória i entenim ent actius amb voluntat passiva; 
m em ória i entenim ent passius amb voluntat activa; memória i entenim ent 
passius amb voluntat passiva. D'ací sorgeixen les «espécies» E I N  de la figura 
S. Les altres combinacions no són possibles no perqué atem pten contra
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¡'estructura quatem ária de la figura S (al LC, abans de prendre forma física la 
figura, ja están assentades les quatre combinacions possibles), sinó perqué no 
s 'ad iuen  amb el lógic funcionam ent de l'ánim a racional: la m em oria i 
l'entenim ent han d 'actuar conjuntam ent per donar origen a la voluntat, 
poténcia que es mostra una mica independent de les seues companyes.

Ara bé: les dues darreres combinacions són contingudes en una  sola 
«espécie», la N, mercés al doble significat de la M, la qual representa alhora la 
vo lun ta t am ant i desam ant. N ovam ent el LC ens aclara que aquesta  
am bigüitat está m otivada peí funcionam ent de les poténcies de l'ánim a 
racional: la memória i l'entenim ent potenciáis o en error donen lloc a una 
voluntat mal.leable, que canvia de signe amb facilitat. Aquesta voluntat ha de 
reconduir-se, a través d 'una m em ória i d 'un  entenim ent actuals, cap a 
l'afirmació o cap a la negació, és a dir, cap a l'amor o cap a l'odi. En l'Art, és el 
pas de N a E o a I, pas possible tan sois perqué M posseeix el valor doble i actúa 
així de criúlla en el camí del dubte cap a la certificació.

En resum, el LC ens mostra la necessitat lógica intrínseca de l'estructura de 
la figura S, grácies al fet que podem resseguir, pas a pas, a través deis seus 
capítols, tot el procés de gestado d'aquesta figura. Resta palés, una vegada més, 
que és imprescindible un coneixement profund del LC per tal de fer llum  en la 
qüestió de l'origen de l'Art.
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2.1.3. La figura T.

V irtuteí 
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L’altra figura instrum ental de l'Art, la figura T, acom pleix la finalitat de 
connectar entre si les cambres de la resta de figures, tot establint el tipus de 
relació que mantenen. El seu origen al LC es manifesta a través d'un conjunt 

de conceptes com paratius, sovint organitzats de manera dual i opositiva: 
major-menor, concordan^a-contrarietat, afirm ació-negació, Déu-criatura, etc. 
El tertium quid o elem ent mitjancer, que converteix el dualism e opositiu  en  

trinitarisme convergent, es va creant tot al llarg de les pagines del LC, pero no 
sem pre apareix des deis inicis de l'obra. La figura tindrá en l'Art una 

estructura i contingut ja clarament trinitaris.

Cinc «triangles» en formen part. No tots, pero, acabaran tenint la m ateixa  
funcionalitat. El primer (Déu-criatura-operació) i el darrer (afirm ació-negació- 

dubte) serán elim inats peí beat en les form ulacions ternáries de l'Art, tot 
reduint de quinze a nou els principis relatius de la figura. Ja al LC trobem que

501



aqüestes dues tríades tenen un  tractam ent una mica diferenciat de la resta: la 
prim era és poc em prada, mentre que la segona té un  major ús, pero en un  
context molt concret, exclusivament epistemológic. Resseguim les petjades 
deis cinc triangles al larg deis capítols del LC.

2.1.3.1. Triangle blau: Déu-criatura-operació.

Ajuda a discernir quins aspectes de la realitat corresponen a cadascun deis 
éssers: qué és atribuible a Déu com a creador, qué a la creatura i qué a les 
operacions o obres sorgides tant de Déu com de les criatures. La seua preséncia 
al LC és tan absoluta i continuada com implícita: de fet, tota l'obra es m ou en 
la dialéctica entre aquestos tres termes, els quals resumeixen tota la temática 
del llibre. Pero no els trobem explícits form ant una terna aplicable a altres 
conceptes, com és el cas de la resta de triangles de T.

Déu és el tema principal del LC. Cada cop que Llull dedica una série de 
capítols a la divinitat, el procés és el mateix: com enta per dem ostrar la seua 
unitat; seguidament, parla de la trinitat de persones; i, finalment, presenta les 
dignitats o atribuís que la defineixen. De la unitat a la m ultiplicitat, una 
m ultiplicitat que no atempta contra la unitat, ans al contrari la reforja. La 
figura T recull aquest tractament; al triangle blau, el vértex dedicat a Déu es 
divideix en tres conceptes: unitat, trinitat, virtuts.

Els primers capítols de la distinció XL, la darrera de l'obra, són una bona 
m ostra d'aquest tractam ent de Déu al LC. El capítol 316 porta el títol "Com

Unitas. 
B. Deus: Trinitas.

V irtutes.

Sensualis.
C. Creatura: A nim alis.

Intellectualis.

Intellectualis.
D. Operatio: Naturalis.

Artificialis.
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hom  adora e contempla la gloriosa unitat de nostre senyor Déus"; el següent, 
el 317, "Com hom adora e contempla la gloriosa sancta trintat qui és en nostre 
senyor Déus". Els capítols següents ja tracten sobre les virtuts divines. U n altre 
exemple: el capítol 176 tracta sobre l'existéncia de Déu: "Com hom  ha 
apercebiment e coneixenga que nostre senyor Déus és en ésser". Sois hi ha un 
Déu, l'esséncia del qual no podem conéixer per ella mateixa (capítol 177). Pero 
sí podem  conéixer les seues virtuts essencials (capítol 178: "Com hom  apercep 
e coneix que aquelles coses que hom apella vertuts en Déu, són en Déu coses 
essencials e que no són coses accidentáis"), les quals ens condueixen al 
coneixem ent de la trin itat (capítol 179: "Com hom  apercep e entén, per 
significacions en tel.lectuals dem ostrades e significades p e r v e rtu ts  
entel.lectuals e per raons necessáries, que nostre senyor Déus és en trinitat de 
persones").

Déu és, abans de tot, activitat, i el seu ésser es manifesta en la creació. Déu 
és el creador; els altres dos vértex del triangle sorgeixen de 1'activitat divina 
tant intrínseca com extrínseca. Criatura és el segon terme relatiu de la figura T, 
i abasta igualm ent tres dimensions: sensual, animal i intel.lectual. Les dues 
prim eres es corresponen amb la natura sublunar, m entre que les criatures 
puram ent intel.lectuals existeixen en esferes superiors, fora deis cicles de 
generació-corrupció imposats per les qualitats deis elements. L’home, com a 
animal racional, comparteix les dues natures, la sensual i la intel.lectual. No 
cal insistir en la preséncia d'aquestes consideracions al llarg del LC; pensem  
que a la primera part ha quedat suficientment palesada la seua importancia 
com a element estructurador del conjunt de l'obra.

Pero tan t Déu com la criatura com parteixen la capacitat de generar 
operacions. Les criatures ja són una obra divina; pero elles també poden donar 
lloc a altres operacions de caire artificial. Intel.lectual, natural i artificial són les 
tres vessants de l'operació. L'home té poder d 'actuar solam ent sobre la 
darrera. Nombrosos capítols són dedicats al LC a les obres artificiáis humanes: 
tots els que hem vist dedicats a les arts mecániques les contemplen des del 
punt de vista d'«operacions artificiáis» elaborades per la criatura. La distinció 
XXXIV, "Qui tracta de l'arbre de sensualitats e d'entellectuítats", conté al seu 
prim er capítol importants passatges sobre la qüestió; per exemple:

Resplendor de totes resplendors e lugor de totes lugors! En l'obra feta artificialment

entenem faedor en diverses maneres, car per obra artificial entén hom faedor sensual
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prop e faedor sensual luny, e faedor enteLlectual prop e faedor enteLlectual luny. Lo 

faedor sensual prop és, Sényer, lo maestre qui fa la ñau, e.l faedor sensual luny és lo 

maestre qui ha feta la ñau, e hom per la figura de la ñau sent lo maestre lo qual és 

absent a la vista corporal.

La faedor entel.lectual prop és, Sényer, natura, la qual ha fet lo cors del maestre qui 

fa la ñau e fa al maestre remembrar e entendre e voler l'obra que fa, la qual natura és 

entesa corporal e incorporal: corporal, qo és, l'elemental qui fa lo cors del maestre; 

incorporal, qo és, natura d'ánima racional qui fa al cors haver moviment e li fa 

haver coneixen^a de l'art de la histeria; lo faedor enteLlectual luny sóts vós, Sényer, 

qui havets creada natura corporal e incorporal, per la qual és art de histeria e deis 

altres maestres (230, 16-17).

Recordem que «faedor» fa referencia a la causa eficient. Déu és la causa 
primera, com a creador, i d'ell sorgeixen les altres causes. La criatura hum ana, 
amb la doble natura sensual i intel.lectual, dóna lloc a una obra (=operació) 
artificial: la ñau. Tenim tots els elements que componen el triangle blau de T.

L'obra hum ana és dones artificial; la de Déu, pero, té una doble vessant. 
Pot ser una obra natural («segons curs de natura») o intel.lectual («fora del 
curs de natura»). Recordem que totes dues tenen un  ampli tractament al LC. Ja 
el capítol 28 contempla les operacions divines ("Com Déus és bo en sa obra"). 
Les operacions naturals són immediatament comprensibles per l'entenim ent 
hum a (capítol 151: "Com hom cogita en les obres que fa la divinal esséncia e 
en les obres que són fetes segons cors de natura"). La sensualitat hum ana, 
pero, no arriba a copsar les obres de Déu que se n'ixen del curs natural deis 
esdeveniments; el tema és important, ja que perm et al beat tocar qüestions 
com els miracles, pero també la transubstanciació en l'eucaristia. Dos capítols 
més anaven dedicats a la qüestió, entre altres: capítol 171, "Com hom apercep e 
entén lo cors de natura e les obres de natura"; capítol 172, "Com hom apercep e 
entén quals són les coses qui no van segons cors de natura e que són fora los 
térmens de natura".

El triangle blau de T es troba dones disseminat arreu del LC, infiltrat en 
tota la seua estructura temática, en la continua dialéctica implícita que fa 
avanzar l'obra: Déu, unitat i trinitat manifestades en les virtuts, crea éssers 
sensuals, animals i intel.lectuals, i dóna lloc a operacions n a tu ra ls  i 
sobrenaturals. La criatura animal que comparteix la doble natura, sensual i 
intel.lectual, també genera operacions artificiáis, a imitació del seu creador. Els

5 0 4



tre s  vértexs del triang le  es m antenen  en to t m om ent estre tam en t 
in te r com unicáis.

2.1.3.2. Triangle verd: diferéncia-concordan^a-contrarietat.

E. Differentia:

F. Concordantia:

Sensuale et sensuale. 
Sensuale et intellectuale. 
Intellectuale et intellectuale.

Sensuale et sensuale. 
Sensuale et intellectuale. 
Intellectuale et intellectuale.

G. Contrarietas:
Sensuale et sensuale. 
Sensuale et intellectuale. 
Intellectuale et intellectuale.

Dues realitats diferents poden ser concordants o contraríes. Tant la 
concordanga com la contrarietat pressuposen una diferencia previa. Amb 
l'ajuda d'aquest triangle, l'ánima racional (les especies de S) discernirá el tipus 
de relació establerta entre dos objectes diferents. Pero ja al LC trobem  1 us 
d 'aq u esto s conceptes relacionáis. D ues rea lita ts  diferen ts  poden  ser 
concordants, com ara el cas de la natura hum ana i la na tu ra  d ivina de 
Jesucrist: «Enaixí, sényer Déus, com ha gran diferéncia e gran diversitat entre 
la vostra deítat e la vostra hum anitat, enaixí ha gran conveniencia e gran 
concordanga enfre vostra deítat e vostra hum anitat» (106, 15). La diferencia, 
pero, en altres casos implica contrarietat:

Tot lo món, Sényer, veem pie de diversitats e de contrarietats; car diferéncia veem 

que ha enfre la cosa ocasionant e la cosa ocasionada; e diferéncia veem que ha enfre 

una ocasió e altra, e enfre una cosa ocasionada e enfre altra ocasionada; e diferéncia 

veem enfre una raó e altra, e així de les altres coses (106,18).

Els passatges suara reportats corresponen al capítol 106, "Com hom se pren 
guarda de les diferencies qui són en les creatures". Els conceptes relatius de la
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figura T serán aplicats a la resta de figures de l'Art, incloent-hi la propia figura 
T. L'AD ho mostra encara amb més claredat que l'Aaav: el condicionament de 
la cambra [T T], a la segona distinció, indica que «aquesta cambra significa con 
los uns triangles de T sien meses en los altres triangles» (OS I: 349). És a dir: 
cada triangle de T «entra» en els altres quatre que formen la mateixa figura, 
pero no pot entrar en ell mateix. El títol del capítol 106 implica que Llull ha 
aplicat el triangle verd (diferéncia-concordanga-contrarietat) al blau (Déu- 
criatura-operació). El resultat, com hem vist, és que m entre en Déu les 
diferencies són concordants, en les criatures són contráries. I no només m irará 
Llull les diferencies entre les creatures i Déu, sinó també entre les obres de les 
própies creatures:

Remembrat Senyor en les cuites e en les nostres necessitats, lo qual sóts loat per tots 

los pobles; nós veem, Sényer, que enaixí com havets posades diferencies en les formes 

e matéries e en los linatges e en les especies e en los indivíduus, enaixí veem que 

havets posada diferéncia en les obres que fan les creatures; car les obres que fan los 

hómens no semblen ab les obres que fan les bésties, ne qo que fan les aus no és semblant 

ab qo que fan los hómens ne les bésties, enans ha en tot gran diferéncia (106,4).

Tot i estar m ancat de l'estructura rígida propia de l'A rt, i de la 
matematització imposada per la substitució de conceptes per lletres, el discurs 
del LC és ja plenament un discurs «artístic». Molts deis mecanismes de l'A rt 
hi són fácilment identificables per a qui coneix llur funcionament. Pero no 
oblidem que primer va ser el LC: Llull no está aplicant el métode de l'Art a la 
m agna obra; al contrari, l'Art deriva del LC. La considerado totalitzadora que 
ambiciona l'obra enciclopédica implica, en aquest cas, la recerca de les 
diferencies entre tots els elements de la creació: creador-criatura i obres. La 
«il.luminació» de Randa convertirá a$ó en dos triangles de T, arran de la presa 
de consciencia per p a rt de Llull de les exhaustives p o ss ib ilita ts  
epistemológiques de les comparacions establertes sobre la base deis principis 
relatius.

El triangle verd será un deis més em prats tant en l'Art com en el LC, 
precisament per la seua capacitat d'establir fructíferes comparacions entre els 
diversos objectes que conformen la realitat tant immanent com transcendent. 
La diversitat té una válua epistemológica. Ho hem vist en tocar la qüestió del 
coneixem ent per la negativa: la contrarietat ajuda al coneixem ent. La
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concordarla  també, a través de ¡'analogía, la qual pressuposa que a partir d ’un  
fet determ inat podem  aprehendre un altre diferent, pero semblant.

El camí cap al coneixement está clarament establert al LC: suposa una 
escala epistem ológica que parteix  de les sensualita ts i a rriba  a les 
intel.lectualitats, tot estudiant analógicament i opositivament les diferencies, 
concordances i contrarietats en el si de les unes i de les altres, i entre totes 
dues. Hem  tingut ocasió de comprovar-ho a la primera part, especialment en 
l’estudi del llibre tercer. La distinció dedicada a l’apercebiment com a seny 
espiritual teoritza sobre les relacions epistemológiques entre sensualitats i 
intel.lectualitats. El prim er capítol de la distinció, el 169, marca lobjectiu deis 
que seguirán (i, al capdavall, l’objectiu de tot el LC): "Com hom apercep ab les 
coses sensuals quals coses són les coses entel.lectuals". I recordem  que el 
triangle verd de T inclou, en cada vértex, els termes de com parado «sensual i 
sensual», «sensual i intel.lectual» i «intel.lectual i intel.lectual»; és a dir, els 
tres graons de l'escala epistemológica. Cal dones m irar les diferencies, 
concordances i contrarietats entre les sensualitats, entre aqüestes i les 
intel.lectualitats, i entre aqüestes darreres.206

Será dones esperable tobar-se amb el triangle verd al capítol 169. En efecte; 
el següen t versicle resum eix perfectam ent la seua constitució i el seu 
funcionament dins del que será el mecanisme de l’Art, un altre cop prefigurat 
alLC:

Amable Senyor, per diferencies e per les proprietats e per les conveniéncies e per les 

contrarietats que hom sent que són en les coses sensuals apercep hom les concordances 

e les proprietats qui són en les coses intel.lectuals; car enaixí com les sensualitats se 

concorden generant e desacorden corrompent, enaixí les coses intel.lectuals se 

concorden amant e.s descorden airant (169,24).

2®^En la Lectura Artis compendiosae inveniendi veritatem, on l’autor amplia i matisa els

continguts de l’Aaav, aquesta triple via per arribar a la veritat es completa amb una quarta que,

al capdavall, es desglossa de les anteriors: «per hunc triangulum [el triangle verd] Y.

quadrifariam  inquiritur, primó differentiá sensualis á sensuali, secundó sensualis ab

intellectuali, tertió intellectualis ab intellectuali, quartó intellectualis á sensuali; hoc idem

fíat in concordantia & contrarietate» (MOG I: 487 = Int. viii, 5). És a dir, igual que passava al

LC (i de nou la connexió amb aquesta obra és ben palesa), l'escala epistemológica esdevé un cercle

quan, de manera descendent, també les intel.lectualitats es refereixen a les sensualitats.
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Un cop d 'ull a la figura T de l'Aaav manifesta tot d 'una l'estreta relació 
entre aquest passatge i el triangle verd, alhora que evidencia que l’origen deis 
processos epistémics artístics es troba al LC. La terna de conceptes relatius 
d iferéncia-concordanga-contrarietat deriva de l'estud i de les relacions 
establertes entre la natura sensual i la intel.lectual, i al capdavall s’aplica a la 
com parado de m últiples aspectes de la realitat. El versicle suara reportat té 
una correspondéncia amb altres, disseminats al llarg de l'obra, que incideixen 
en el mateix punt, i que mostren aquest origen del triangle verd de T:

En natura sensual e en natura intel.lectual ha, Sényer, proprietats, e diversitats, e 

contrarietats, e concordances e d'altres qualitats (171, 3).

Tota la dubitació qui cau, Sényer, en home, esdevé per qo car hom no sap apercebre ni 

conéixer les concordances ni les descordances qui són enfre les unes sensualitats ab 

altres sensualitats, e les unes sensualitats ab alcunes entel.lectui'tats e les unes 

entel.lectui'tats ab altres entel.lectui'tats (173, 5).

Déus dreturer, vertuós, en tots temps gloriós! Com home sia compost de natua sensual 

e de natura enteLlectual, per a qo són, Sényer, en home les unes costumes sensuals e les 

altres són entel.lectuals. On, per a<;ó com sensualitat e entel.lectui'tat són coses 

diverses, per a^ó s’esdevé que les costumes sensuals e les entel.lectuals alcunes 

vegades se contrariegen; e com home és ajustat de sensualitat e d'entel.lectuitat, per 

agó esdevé que les costumes sensuals e les entel.lectuals a vegades se concorden enfre 

elles mateixes (194, 1).

Com les sensualitats, Sényer, s’acorden les unes ab les altres, e com les sensualitats 

s’acorden e.s convenen ab les entel.lectuitats, e com les entel.lectui'tats s'acorden e.s 

convenen les unes ab les altres, adoncs és significada amor; mas com les sensualitats 

se contrariegen en si mateixes o se desconvenen ab les entel.lectui'tats o com les unes 

entel.lectui'tats se desconvenen ab les altres, adoncs donen demostrado de desamor 

(202, 18).

On, com a^ó sia enaixí, dones los significats de les qualitats sensuals e de les 

qualitats entel.lectuals en una manera són diverses e en altra contraris e en altra 

concordants (234,27).
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Les sensualitats i les intel.lectualitats abasten tota la realitat creada; són 
conceptes generáis, que inclouen altres més particulars. Així, podem  com parar 
una sensualitat concreta amb una intel.lectualitat igualm ent específica; per 
exemple, 1'entenim ent (realitat intel.lectual), i la paraula (realitat sensual). 
Tenim d'aquesta m anera el capítol 155 del LC, "Com hom e cogita en les 
concordances e en les contrarietats qui són enfre enteniment e paraula". Tota 
la realitat, sensual o intel.lectual, és objecte d'aplicació del triangle verd  de T. 
Al LC Llull ja l'empra amb el mateix valor que tindrá en l'Art.

2.I.3.3. Triangle vermell: principi-mitjá-fi.

H. Principium:
Temporis.
Quantitatis.
Causae.

I. Médium:
Conjunctionis.
M ensurationis.
Extrem itatum .

K. Finis:
Term inationis.
Privationis.
Perfectionis.

U n altre triangle forga emprat en l'Art, i en el LC. «Principi» té un  triple 
sentit: temporal, quantitatiu o causal, segons es desprén de la figura. «Mitjá» 
pot significar conjunció, mesura o extremitat, mentre que «fi» té els m atisos 
de term inado, privado o perfecció. El sentit temporal de la tem a será el més 
em prat el LC, sense negligir-ne el causal: una cosa té un comengament, un  
estadi intermedi i una fi, tres moments en l'evolució temporal des de la seua 
creado fins a la desaparició. Déu, evidentment, no está subjecte a aquesta regla. 
Pero sí podem considerar que Déu és el comen^ament o inici causal de totes 
coses, i llur finalitat en sentit teleológic: la perfecció cap a la qual tendeixen tots 
els éssers.

Conceptes espaciáis, causals i temporals es barregen en aquest triangle, el 
qual recull així en bona mesura els accidents de la lógica aristotélica. En efecte: 
el sentit relacional de la figura T en l'Art té un abast lógic, és l'elem ent 
mitjancer o connector entre el subjecte i el predicat. El que ara ens interessa és
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veure ¡ 'apandó  al LC del triangle vermell, on trobarem  els seus conceptea 
constitutius operant de forma sem blant a l'A rt —tot i que, ev iden tm en t, 
l'autor no parle encara de cap «triangle»: la figura com a tal sois apareixerá en  
l'Aaav, després de Randa, tot operant una unió estructuradora deis conceptes 
relatius que al LC són dispersos, encara que ja plenament operatius.

L'aparició al LC deis tres conceptes d'aquest triangle també és p rim erenc^  
Ja al capítol 14 trobem:

Al vostre exceLlent poder donem, sényer Déus, tota laor e tota gloria, car tan és d^ 

gran vertut e de gran noblea, que no ha en si primer ni mijá ni darrer, enaixí com h<a 

nostre poc poder, qui está enfre primer e darrer, e ha mijá per raó de sa poca poqiie% 

(14, 7).

El poder de Déu no té principi, ni mitjá, ni fi, en sentit quantitatiu. El sen 
poder és infinit. A més de ser infinit és també etern, sense limitació temporal^ 
a diferéncia de l'ésser huma:

Com nosaltres, Sényer, siam esdevenguts es ésser e hajam primer e mijá e darrer, p>er. 

a^ó s'engenra en nosaltres diversitat e diferéncia; enaixí que los uns són uns, e los 

altres altres, ni los uns no són en los altres. Mas de vós, Sényer, no és enaixí com de 

nosaltres; car qui no ha esdeveniment ne primer ne darrer, e qui és infinit e etemal ho 

pot haver en si nuil departiment (106,12).

En termes artístics, podem dir que en l'anterior passatge Llull ha aplicat el 
triangle vermell a la S (ésser huma) i a la A (Déu); és a dir, a la cambra [A S]. £l 
resultat ha estat la constatado de l'eminéncia de Déu sobre l'home, ja que el 
prim er és infinit i eternal (virtuts divines) i, per tant, la seua diversitat r\0 
implica contrarietat («no pot haver en si nuil departiment»), al contrari qvie 
en l'home, el qual conté en si «diversitat e diferéncia» (triangle verd).

Pero en intervenir en la historia humana a través de l'encarnació, D éu &s 
va sotmetre a les categories temporals; el tránsit de Jesucrist per aquest m ón 
nostre de la immanéncia és perfectament mensurable: «Savi fos, Sényer, vós 
en lo comengament de vostra nativitat e en lo mijá e en la fi de los dies q u e 
vós visqués en est segle» (70, 22). Les criatures sensuals tenen principi, mitjá i 
fi, en sentit tem poral, perqué han estat creades; és a dir, p e rqué  son

/
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precisament criatures sorgides d 'un creador, Déu. Igual que s'esdevindrá en 
l'AD (OS I: 352), en aquest passatge Llull aplica el triangle vermell al blau:

Enaixí mostrant-se les sensualitats ais nostres ulls que elles han comengament e fi e 

mijá, e mostrant-se que elles han passió en quant lo cors, per ago és revelat e 

signifícat que és creador qui ha creades les sensualitats, car pus que són fenides no són 

dignes d'ésser sens comengament (169,30).

Els termes relatius que formen el triangle vermell no s'aplicaran nom és a 
Déu i a les criatures; també les operacions d 'aquestes tenen un  principi, un  
mitjá i una fi; per exemple, una operació intel.lectual com és la recerca sobre la 
trinitat:

A aquell, Sényer, qui.s met en l’encercament de la vostra trinitat segons esta art e 

esta manera damunt dita, necessária cosa li és que en lo comengament de 

l’encercament e en la mijania e en la fi faga son enteniment franc, car nuil enteniment 

forgat ni constret no pot encercar ni apercebre ni atrobar go que vol saber (179,15).

Epistem ológicam ent, la consideració del triangle verm ell és altam ent 
valuosa, ja que es mostra com una eina im portant per a assolir un  grau de 
saviesa: «Excel.lent Senyor sobre totes altees, noble sobre tots honram ents! 
Hom e savi ha esguardam ent al comengament e a la mitjania e a la fi, mas 
home neci fa lo contrari, car no guarda a nulla termenació» (201, 25). Aquest 
passatge inclou tant el sentit temporal com el causal; aquest darrer tam bé és 
present al LC. Déu és el principi causal del bé que hi ha en l’home, m entre que 
la privació és el principi del mal: «enaixí com materia és subject a forma e a 
privació, enaixí l'ésser hum a és subject com reeba bon comengament de Déu e 
mal comengament de privació» (340, 28).

Finalment, presentarem  un text on el concepte de mitjá apareix amb el 
sentit de «conjunció», nexe d'unió:

Gloriós Senyor, enaixí com superficients cové ésser mijá sensualment enfre materia e 

color per tal que la color pusca ésser object a la primera vertut visiva, enaixí cové que 

en cascuna de les tres poténcies de l'ánima haja mijá qui sia ocasió com l'ánima haja 

coneixenga, de go que les creatures signifiquen de si meteixes e de vostres vertuts, e de 

go que vostres vertuts signifiquen de vostra gloriosa esséncia e de si meteixes (353, 

20).
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Amb la batería d'exemples reportats ha quedat suficientment palesada la 
presencia al LC deis conceptes relatius que en l'Aaav bastirán  el triangle 
vermell de la figura T. Igual que s'esdevé amb la resta de triangles, tam poc 
aquest no está explícitam ent presentat com una un ita t in tegrada en un  
conjunt superior: aixó ja será tasca de l'Art. La seua presencia es troba 
disseminada, pero amb uns trets característics que li confereixen una finalitat 
lógica idéntica a la que assolirá en l'Art.

2.1.3.4. Triangle groe: majoritat-igualtat-minoritat.

L. Majoritas:
Accidens et accidens. 
Substantia et accidens. 
Substantia et substantia.

M. Aequalitas:
Accidens et accidens. 
Substantia et accidens. 
Substantia et substantia.

N. Minoritas:
Accidens et accidens. 
Substantia et accidens. 
Substantia et substantia.

Els tres conceptes relatius que formen aquest triangle generen un  altre 
criteri im portant per a discernir la validesa epistemológica d 'un  objecte. 
Aquesta validesa, en darrer terme, depén de la cárrega ontológica que suporta 
l'objecte. Déu, un cop més, és l'ésser per excel.léncia, i s'adiu amb la m ajoritat 
absoluta, sense que entre en Eli cap minoritat. La resta d'éssers ja són els uns 
majors o menors que els altres.

El criteri de validesa deis arguments lul.lians dependirá d 'una obvietat 
flagrant: és cert alió que salvaguarda la superioritat del que és major i m illor 
front al que és menor i pitjor. El que contradiga aquest principi será fals. El 
p a p e r del triangle groe en l'A rt será dones fornir com parances que ens
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informen sobre els objectes on trobem la major consisténcia ontológica; amb 
aquest funcionament el trobem ja a nombrosos passatges del LC. Per exemple:

Gloriós Senyor, si la lig deis crestians no era vera, l’apercebiment hir seria de pus vil 

condició que l'apercebiment qui no és tan aparellat a reebre los significáis ni a 

conéixer de les vostres acabades qualitats com és l'apercebiment deis crestians; e si 

ago era enaixí, dones les coses meltors e majors serien de pijor condició que les menors, 

e ago és cosa impossívol; car si era cosa possívol que qo qui és pus vü o menor fos major 

e mellor que la cosa pus noble e mellor e major, dones possívol cosa seria a vós fer 

falliment e errada, e a^ó és, Sényer, cosa impossívol que vós fagats nuil falliment ni 

nulla cosa qui sia contraria a raó ni a justicia (250,18. El subratllat és nostre).

El versicle resumeix a la perfecció el criteri imposat peí triangle groe: el que 
és major és major, i el que és menor és menor. I el major no pot ser m enor, ni 
viceversa, ja que llavors en Déu hi hauria defecte (una m inoritat en la 
majoritat summa), cosa que contradiu el principi básic de la figura A.

La recerca del lloc on es troba alió major i alió menor és dones un  deis 
punts on Llull esmerga una bona quantitat d'esforz al LC. El term e mitjá, 
«igualtat», está gairebé absent. A més, l'ám bit d'aplicació, al LC, deis dos 
conceptes contraris, será quasi exclusiu: la comparanza entre el mal i el bé. A la 
figura T trobarem que l'aplicació del triangle groe recau sobre la substáncia i els 
accidents: és aquí on Llull cercará la majoritat, igualtat o minoritat. Pero al LC 
la recerca s’aplica sobretot a la comparanza entre el major o m enor bé, i el 
major o m enor mal.

Ja hem tingut ocasió de tractar sobre aquest pun t en repassar els continguts 
del prim er volum de l'obra. Passatges allí reportats indicaven aquest ús al LC 
del que será el triangle groe de T. Recordem, per exemple:

Qui bé vol ésser savi, cové que faga departiment enfre bé e mal, e que fa^a 

comparado de major bé a menor e de major mal a menor, e cové que leix lo mal e que 

preña lo bé, e que preña enans lo major bé que.l menor, e.l menor mal que.l major. Mas 

de totes estes coses he jo fet, Sényer, lo contrari; per qué só foll sobre tots los folls e 

ned sobre totes altres neciees (69, 24).

La dialéctica major-menor mal i major-menor bé recorrerá especialm ent el 
p rim er volum del LC, tot i que també es trobará present ais volums següents,
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com és el cas del capítol 192 del segon volum, dedicat tot sencer al tema: "Com 
hom ha apercebiment e coneixen^a quals són los majors béns ni quals són los 
majors mals". Heus ací altres llocs on trobem l'ús deis p rin d p is  relatius de 
majoritat i m inoritat al LC:

Oh Senyor primer e derrer! Durabletat sens fi sia coneguda a vós, car en vós ha tanta 

de saviea, que havets ordonat que home sia en elecció de triar lo menor bé o.l major 

bé (49,19).

Lo menor do que vós, Sényer, donats en glória, és molt major que tots los dons que són 

donats en est món (82,5).

On, com aquest món sia, Sényer, loe d'alteració, lo vostre servidor, sényer Déus, vos 

prega e us clama mercé, que vós l'alterets e.l mudets deis vicis en qué és, e que.l 

metats en bones obres; e deis menors béns clama.us mercé, Sényer, que.l mudets en los 

majors béns, e deis majors mals en los menors mals (105,24).

Al capdavall, sembla que aquest triangle té un ús més limitat al LC que els 
altres que tam bé form aran la figura T de l’Art. El criteri de validesa que 
imposa ais argum ents, pero, ja es pot entreveure a la m agna obra que 
estudiem.

2.1.3.5. Triangle negre: afirmació-dubte-negació.

O. Affirmatio:
Entis.
Non entis.
Possibilis et impossibilis.

P. Dubitatio:
Entis.
Non entis.
Possibilis et impossibilis.

Q. Negatio:
Entis.
Non entis.
Possibilis et impossibilis.
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Im portant tem a de principis relatius, que manifesta el resultat o conclusió 
de l'aplicació deis altres triangles de la figura T ais objectes de recerca. La 
comparació establerta entre les cambres de les altres figures dóna lloc 
finalment a un afirmació o a una negació, Tes quals poden esdevenir dubte, 
amb la qual cosa caldrá reiniciar la recerca fins arribar de nou a la certesa del 
que hom  afirma o nega.

També al LC trobarem una amplia presencia deis conceptes que form en 
aquest triangle. I és que el viatge epistemológic que planteja la gran obra no 
pot teñir més que una meta: eixir del dubte a través de l'afirmació de la veritat 
i de la negació de la falsedat. El dubte sovint trabuca rafirmació i la negació, de 
manera que hom no sap a quina de les dues acollir-se; per exemple, en el cas 
que la poténcia racional siga sotmesa a la sensitiva, amb el consegüent 
capgiram ent de les possibilitats cognoscitives de l'ánima: «la im aginado qui 
entra en esta raó serva de la sensitiva, en partida imagena veritat e en partida 
falsetat, e per agó és l'home en dubte e en sospita e a les vegades aferma e a les 
vegades descreu e nega» (239,21).

Llavors, més que no davant metes som davant etapes o fites en el camí de 
recerca de la veritat: rafirmació, el dubte i la negació serveixen en un  m om ent 
donat per a im pulsar l'avang cap a la veritat, en el punt on l'ánima necessita 
aquesta em penta suplementaria perqué ha assolit ja un nivell en la recerca, 
pero encara és lluny de la meta. De fet, l'afirmació de la veritat no és tan t el 
resultat final del camí epistemológic com el seu impuls inicial, la prim era 
etapa de la cursa. Ja ho hem vist més amunt: l'afirmació de la possibilitat d 'un 
fet és condició sine qua non per a la seua posterior aprehensió intel.lectual.

Tal és la importancia d'aquest ús del triangle negre en l'Art que fins i tot 
constitueix la base del seu mecanisme de funcionament: «al comengament 
que S [l'ánima racional] encerca Y [la veritat], comenga ab N, sotsposant que 
possíbol cosa sia atrobar Y per lo triangle negre» (OS I: 348). És el que hem 
anom enat suposició previa, tasca de l'espécie N de la figura S, la qual s'aplica 
amb el triangle negre a l'objecte que hom vol conéixer. La suposició, al 
capdavall, no és més que Yafirmació de la possibilitat existencial d 'u n  fet, 
afirmació realitzada per una voluntat activa que l'estima, encara que no el 
m em bra ni l'entén (espécie N).
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Després d'aquesta afirmació de la voluntat, la memória i l’entenim ent (F i 
G) ja passen a fer llur recerca epistemológica, alliberats de qualsevol prejudici 
que destorbe el seu avang —és a dir, sense la H, o voluntat desam ant—. El 
següent passatge de l'AD manifesta quin és el principi de l'Art, la base del seu 
funcionament, en la qual el triangle negre té un paper forga destacat:

Al comengament del triangle negre se cové que F G decorren per les figures e per les 

cambres d'esta Art, e que F membre e G entena segons quals comencaments ni cambres 

cové afermar o dubtar o negar, entró que E es en Y e H en Z no cové ésser feta la 

solució, e tota hora cové conservar los comencaments d'esta Art en lurs condicions. 

Qn, per aquest mijá decorre per lo triangle negre lo comengament e la fi qui és objet 

d’esta Art e en aquesta regla está tota esta Art, la qual regla és contra R e dubitació 

(OS I: 355).

Afirmar, dubtar o negar constitueixen les activitats que donen dinam ism e 
a l'Art. El resultat, pero, ha de ser afirmar la veritat i negar la falsedat; fins que 
hom  no arriba a aquest pun t no pot dir que haja aconseguit la solució a la 
qüestió plantejada: «entró que E es en Y [afirmació de la veritat] e H  en Z 
[negació de la falsedat] no cové ésser feta la solució».207 Aquesta és la regla que 
resumeix l'Art, «la qual regla és contra R e dubitació».

Tornem ara al LC. Insistim en el valor em inentm ent epistemológic de 
l'obra. Tot alió que en l'Art és nuclear respecte al métode de trobar la veritat té 
tam bé un paper destacat en el LC; de fet, s'hi pot resseguir l'origen. El triangle 
negre de T no és cap excepció. A la primera gran obra lul.liana, que suposa el 
p rim er intent de bastir un mecanisme cert de coneixement de la realitat, 
l'afirmació, la negació i el dubte aniran estretament units a la recerca de la 
verita t mampresa per les poténcies de l'ánima. L'Art no aporta en aquest 
sentit gairebé res de nou que no estiga ja plantejat al LC.

El capítol 173 és un ciar antecedent de la importancia del paper del triangle 
negre en l'Art. Él títol ja n'és indicatiu: "Com home apercep e entén les

207A les fonts impresses apareix I en lloc de H (OS I: 355, n. 125); en cert sentit, la I té més lógica 

en aquest passatge, ja que segons es diu en diversos llocs de l'AD es correspon amb la negació, i és 

una especie com E, té el mateix valor estructural i es manté així el paral.lelisme, mentre que H és 

tan sois un individu pertanyent a l’espécie I. Pero en altres passatges de la mateixa AD apareix 

també sovht l'oposició E Y /  H Z.
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ocasions per les quals hom e és certificat o per les quals hom e cau en 
dubitacions". El concepte de dubte és oposat al de certificado. A quest darrer, 
pero, inclourá tant rafirm ació com la negació. Llull considera en aquest cas 
només rafirmació, identificant-la amb la certesa; tant aquesta com el dubte es 
corresponen amb sengles situacions psíquiques concretes:

Desijat Senyor, amat, volgut per tots los pobles! Com ánima sia en tres coses, 9 0  és a 

saber, memória e enteniment e volentat, e com ánima sia, Sényer, subject en lo qual 

caen en home dubitacions e afermacions, per a^o s'engenra en la memória e en 

l'enteniment e en la volentat ocasions per les quals és l'ánima dubtosa o certificada 

en alcunes coses (173,10).

La m em ória, l'entenim ent i la voluntat en estat potencial afavoreixen 
l'aparició del dubte. La situació és la corresponent a l'espécie N  de la figura S:

Com la memória de l'home, Sényer, no ha compliment a remembrar les coses 

passades, e com l'enteniment humanal no ha acabament d'entendre ni apercebre 

alomes coses, e com la volentat de l'home no és amadora d'encercar com les coses 

pusca remembrar e entendre, adoncs és en l'ánima d'home engenrat dubte e és en ella 

mortificada afermació (173, 11).

La situació contraria, óbviament, ve representada per l’espécie E, on 
l'ánim a m em bra, entén i estima l'objecte que llavors és afirm at sense cap 
dubte:

Com s'esdevé que la memória de l'home remembra acabadament segons veritat 

aloma cosa, e com enteniment d'home l'entén en aquella manera e en aquell estament 

en lo qual és aquella cosa que hom entén, e com la volentat de l'home és ordenada e 

atrempada en aquella cosa a amar e a remembrar e a entendre, adoncs, Sényer, és 

engenrada en home afermació en aquella cosa de la qual home no ha dubitació (173, 
12).

Per com pletar la correspondéncia psicológica entre l'ánim a i el triangle 
negre, res tad a  a tribuir a la negació l'espécie I, on la m em ória m em bra, 
l'entenim ent entén, pero la voluntat desam a; és a dir: hom  nega el que 
préviam ent ha conegut intel.lectualment. L'abséncia d'estima aportada per la 
N, com que no es recolza en una base intel.lectual ferma, s'adiu més amb el 
dubte.
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La tríada suara reportada del capítol 173 del LC té am plis ressons deis 
següents passatges de l'AD, tots ells referits al triangle negre de T i a 
l'estructura psíquica que acompanya cadascun deis seus termes:

En V ha afermació e concordancia ab E, e negació ab I, e per aqó ha concordancia V 

blava ab E, e V vermella ab I; e és la dubitació en N R per qo que F G descorren tan 

longament per V tro que hagen afigurada e formada la concordanqa damunt dita, 

discorrents F G per tots los angles de la T (OS 1:356).

Afermar Y per N  és acostar dubitació a la afermació, e negar Y per N és acostar 

dubitació a la negació; mas afermar Y per E és lunyar dubitació de afermació e de 

negació, e és lunyament de H de Y, e aquesta regla no fall en neguna cambra d'esta 

Art segons que.l triangle negre pot entrar en la cambra de S Y (ibid.: 348).

La dubitació no cap en EI, mas en N R tan solament (ibid.: 354).

I u n  llarg etcétera. L'objecte de l'Art, insistim, será destruir el dubte a 
través de rafirmació o de la negació (afirmació de la veritat i de les virtuts: [E 
V Y]; negació de la falsedat i deis vicis: [I V Z]). Pero hem dit que el procés 
s'inicia amb una afirmació previa, una suposició que im plica afirm ar la 
possibilitat del fet que hom vol conéixer. El triangle negre de T contindrá, en 
cadascun deis seus angles, els termes «ésser», «no ésser», i «possible i 
impossible». L'afirmació, la negació o el dubte impliquen tots tres conceptes.

N aturalm ent, també el LC presenta ja aquest tractam ent de la qüestió. 
L'afirmació es fa sobre un  fet possible, i implica una suposició necessária per 
arribar a elim inar el dubte. El darrer capítol de l'obra, el 366, ofereix 
interessants dades a propósit del métode heurístic seguit al LC; la base és la 
mateixa que en l'Art:

Cové que hom afer possibilitat en totes aquelles coses que no entén les quals vol 

entendre; car enaixí com l'argenter no poria de la peqa d'argent adur les formes 

potenciáis en actu si primerament no havia coneixenqa de les formes qui són 

potencialment en la matéria de l'argent, enaixí hom no poria entendre ni saber les 

raons ni.ls arguments ni les demostracions necessáries sens que hom no afermás 

aquelles raons e demostracions a ésser possívols o impossívols; car enaixí com forma
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no pot ésser vista sens matéria, enaixí raó ni demostració necessaria no pot hom 

entendre ni apendre sens afermadó de possibilitat o d'impossibilitat (366,12).

A firm ar possibilitat o impossibilitat: heus ací el secret de les raons 
necessáries i de les demostracions lul.lianes. Tornant al capítol 173, dedicat al 
dubte i a la certificació, trobem que la reflexió sobre l'afirmació i sobre el dubte 
ens d u  també a considerar la parella possibilitat-impossibiiitat:

Oh vós, sényer Déus, qui vivificáis e magnificats tots aquells qni en grat vos vénen! 

Dubitacions e afermacions caen, Sényer, en home per raó de les coses qui són 

possívols, car com les coses possívols no són significants mes les coses essents que les 

coses privades, ni no donen major significat de les coses privades que de les coses 

essents, adoncs cau en home dubte per qo car les possivolitats donen egual significat 

de les coses essents e de les coses privades (173,19).

Llull ve a dir que, al capdavall, tot és possible en principi, per la qual cosa 
la sola considerado de la possibilitat no ens treurá del dubte. Cal fixar-se dones 
tam bé en el terme contrari: la impossibilitat completa el panorama, i junt amb 
la possibilitat coLloca la base per a eixir del dubte i afirmar un fet amb certesa.

Com en home, Sényer, cau afermació e certificació per raó de la cosa possívol e 

impossívol, adoncs és engenrada l'afermació e la certificació en l'egualtat de la 

demostració qui és significada per les coses possívols e per les coses impossívols, car 

les coses possívols demostren lur possibilitat e les coses impossívols demostren lur 

impossibilitat. On, significant les coses possívols lur possibilitat signifiquen la 

impossibilitat de les coses impossívols, e demostrant les coses impossívols lur 

impossibilitat demostren la possibilitat en les coses possívols (173, 20).

Aqo  és el que Llull anomena «demostració per possívol e impossívol», 
fonam ental per a bastir «raons necesáries» que perm etran eixir del dubte i 
certificar qüestions com ara la trinitat o l'encarnació.208 Si l'infidel atorgara 
prév iam ent la possibilitat del fet que nega d ’antuvi, arribana a la seua 
com prensió per raons necessáries; cal una premissa de fe per tal d'eixir del 
dubte i accedir al coneixement per la raó. Aquesta premissa ve donada per 
l'afirmació de la possibilitat:

208Així, al capítol 184 demostrava primer si Déu pot encamar-se, per tal de passar acte seguit a 

la necessarietat de l'encamació, deduída de la possibilitat. Veg. també 291, 11-12.
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En qo, Sényer, que és pus prop dubte de fe que de raó e certificació és pus prop de raó 

que de fe, per aqó dubta hom en lo comengament com fe está menys de raó, car per 

breugesa de temps l’enteniment humanal, ans que sia pervengut a la raó, está 

dubtant en la fe moltes de vegades. On, com l'infesel ou que vós sóts en trenitat e que 

sóts encamat e mort, descreu encontinent; mas si ell en lo comengament havia fe en 

possibilitat que volgués guardar e encercar si.s pot fer o no, adoncs apercebria qo que 

no pot apercebre per qo com en lo comenqament ho descreu de tot en tot; car nulla cosa 

hom no pot encercar si és vera o falsa, si en lo comenqament hom no consent si pot 

ésser vera o falsa. Qn, si los infesels seguien aital manera, ells apercebrien que vós 

sóts ver Déu e ver home e que sóts en tres persones e en una unitat de substancia 

divina (173, 30).

El LC va adregat a demostrar ais infidels la m anera correcta daccedir a la 
comprensió deis dogmes de la fe católica, a través d 'un  m étode que els siga 
acceptable i satisfactori. És el mateix objectiu que es planteja l'Art, que, en 
aquest sentit, no és més que una prolongació del LC. Al versicle ara transcrit 
Llull ens dóna la clau de l'accés, per part deis no creients, a la comprensió del 
dogma: «car nulla cosa hom  no pot encercar si és vera o falsa, si en lo 
comenqament hom no consent si pot ésser vera o falsa». Al capdavall” el 
m étode és válid per a l'accés a qualsevol veritat. Cal, senzillament, afirmar 
d 'antuvi («en lo comenqament») la possibilitat de la certesa del fet que hom 
investiga. El següent passatge de l'AD, referit també al «comenqament» de la 
recerca (terme, recordem-ho, del triangle vermell de la figura T), demostra que 
el funcionament epistemológic de l'Art és el mateix que el del LC; Llull exposa 
ací la mateixa clau d'accés a la veritat que presentava el versicle suara transcrit:

En lo comengament que encerques lo particular, cové que eleges aquella cambra o 

cambres qui ab ell milis se cové, e que sotsposes que per aquelles cambres lo pusques 

atrobar; cor sens que no ho sotsposasses, la G no hauria vertut a encercar lo 

particular, ni la F a membrar les cambres qui són comengaments a esser atrobats en 

ells los particulars (OS I: 382-383).

Nom brosos passatges del LC anuncien aquesta resposta al problem a de 
l'accés a la veritat; els conceptes que form aran el triangle negre de T 
s'aplicaran a possibilitat-impossibiiitat, així com a ésser i privació. El resultat: 
l'afirmació de la possibilitat ens acosta a l'ésser i ens allunya del dubte.
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No és nulla manera on tan leugerament pusca hom a son adversan endregar son 

enteniment, com fa si hom li fa encercar possibilitat en aquelles coses que li paren 

impossívols, car ab possibilitat és l’enteniment de l'home encercant e atrobant e 

demostrant veritat (187, 30).

Misericordiós Senyor, piados, en tots béns abimdós! Possibilitat e imposibilitat són 

ocasió com la consciencia de l'home caia en dubitacions, car per go com home innora e 

menysconeix moltes coses possívols e moltes coses impossívols, per agó és dubtós (212, 

22).

Com hom, Sényer, priva possibilitat de son remembrament e de son enteniment e de 

son voler afermant impossibilitat, l'actualitat e la poténcia e la impossibilitat 

menysconeix e innora; car enaixí com los hómens són encercadors en les coses sensuals 

ab la vista corporal, enaixí l'enteniment encerca ab creure e ab afermar possibilitat; 

car enaixí com per privació de vista sensual hom és innorant color, enaixí per 

privado de fe en les coses possívols és l'enteniment innorable de saviea e de veritat 

(229, 24).

On, deim que qui ama ni vol haver saviea, covén-se per fina forga que aferm 

possibilitat en go que vol conéixer ni saber, car afermant possibilitat encerca 

l'enteniment si la cosa que hom vol saber és possívol o impossívol, car sens afermació 

feta ab possibilitat hom no pot haver coneixenga de la impossibilitat, car dementre 

que hom aferma possibilitat és afigurat a l’humá enteniment si la cosa que hom 

aferma possívol és possívol o impossívol. Qn, com agó sia enaixí, dones enaixí com de 

forma e de materia s'afigura cors a la vista sensual, enaixí, Sényer, de coneixement 

en go qui és possívol e impossívol s’afigura a l’humá enteniment per raons necessáries 

seviea e coneixenga (291, 7).

On, de'ím que qui vol vós conéixer, cové que son voler remembre possibilitat per tal 

que l'enteniment vos encere afermant possibilitat, car l'enteniment menys 

d'afermada possibilitat no pot fer nuil encercament per go car afermada 

impossibilitat és empatxament a son encercament (302,13).

Igualment, afirmar la impossibilitat ens pot allunyar de la veritat (és el que 
fan els infidels amb la trinitat i l'encamació):

Enaixí, Sényer, com és cosa impossívol que sens moviment se pusca mudar cors d'un loe 

en altre, enaixí és cosa impossívol que aquells qui afermen ésser cosa impossívol que
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vós hajats presa cam, pusquen entendre la vostra encamado; mas si ells afermaven 

la possibilitat, adoncs ponen encercar si és veritat o no que vós siats encamat ni 

ajustat ab natura humana. On, com agó sia enaixí, dones lo mellor endregament que 

hom pot donar ais hómens qui innoren veritat, és, Sényer, que hom faga afermar a 

ells possibilitat per tal que ab possibilitat sien encercadors e atrobadors de veritat 

(229, 27).

El capítol 364, important, com hem vist, per ser resum de les arts presents 
al LC i anticipador de l'Aaav, tambe havia de recollir la qüestió. En la «figura 
Q» l'autor representa l'amagament de la falsedat amb la fe; és a dir, la falsa fe, 
la deis infidels, la que afirma d 'entrada la im possibilitat de la veritat, i 
impideix que l'enteniment o raó hi puga accedir. La conclusió és im portant: 
hom no pot demostrar a través de la raó la veritat a l'infidel si préviam ent 
aquest no renuncia ais prejudicis que la seua fe l'imposa. Dit altram ent: 
m entre la fe afirm a la impossibilitat d 'un  fet, la raó no s'hi po t aplicar 
lliu rem ent.

Etemal Senyor, sens fi e sens comengament! La setena figura se demostra ab la Q. Qn, 

deim que entel.lectualment entenem que la F amaga la D [falsetat] ab la G [fe], car 

com hom en la G aferma alcuna cosa impossívol sens que la H [raó necessária] no 

haurá vist si és possívol o impossívol, adoncs són a la H tancats los ulls 

entel.lectuals, per lo qual tancament la B no pot obrir l’A [veritat] a la H; on, per agó 

la H no pot encercar ni atrobar si en la G [fe] és l’A [veritat] o la D [falsetat]; on, per 

agó la F és la porta qui en la G [fe] tanca la D [falsetat] en go que per afermada 

impossibilitat no pot ésser vista ni atrobada la D qui és en la G (364, 22).

Els conceptes de possibilitat-impossibiiitat tenen dones un  ampli abast 
dem ostratiu en el LC, tan im portant com el que assoliran el l'Art. I per una 
senzilla raó: l'Art deriva del LC. El triangle negre de la figura T suposa la 
ubicació dins una estructura major d'uns conceptes que al LC eren plenam ent 
operatius: afirmació-negació-dubte. Tots tres apareixeran relacionats amb 
ésser, no ésser (o privado) i possibilitat-impossibiiitat. Al LC trobem  tots 
aquestos term es en un arbre del llibre quart, concretament el de la distinció 
XXXIII, "En l'arbre qui tracta d'ésser e de necessária e de privado". Si recordem 
la seua constitució, veurem que els conceptes d'ésser, de necessarietat i de 
privació apareixen llangats sobre possibilitat-impossibiiitat i sobre poténcia- 
acte. L 'ésser i el no ésser es m anifesten en l'operació epistem ológica 
d'afirmació o de negació de la possibilitat-impossibiiitat deis fets dubtosos o
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desconeguts. Tota aquesta distinció del LC pot ser considerada dones com ún  
altre precedent del triangle negre de la figura T.

N o volem cloure l'estudi deis antecedents de la figura T al LC sense fer 
referencia a una altre aspecte forga relacionat amb el paper del triangle negre, i 
fonamental per a copsar el funcionament de l'Art: ens referim al mecanisme 
básic que engega el procés de recerca de la veritat, i que s'assenta en l'actuació 
de F i G (memoria i enteniment actius) sense la H  (voluntat desam ant), les 
quals discorren a través de les cambres amb la figura T. Al capdavall, el rebuig 
de la H  en un prim er moment significa exactament el que hem  vist al capítol 
364 del LC: el rebuig de l'afirmació de la impossibilitat feta per la fe falsa. La fe 
errónia desestim a el que no creu a través de la H; per aixó afirm a la 
impossibilitat de la trinitat o de l'encarnació. Cal dones com entar la recerca 
afirm ant la possibilitat; és a dir, només amb la memoria i rentenim ent, sense 
que la voluntat destorbe amb prejudicis l'avang peí camí encetat cap a la 
certificació.

També al LC trobarem prefigurat el funcionament de F G com a eines que 
engeguen el mecanisme demostratiu de recerca de la veritat. A banda deis 
m últiples passatges on Llull afirma la necessitat d 'un  entenim ent franc en la 
recerca, no constret per prejudicis que el destorben, psicológicam ent la 
presencia de memória-enteniment sense voluntat és sovintejada ais versicles 
del LC. Un exemple: ignorar la possibilitat suposa que que l'ánim a no pot 
m em brar ni entendre les coses potenciáis, actuals o imposibles. El resultat és la 
ignorancia. Afirmar possibilitat, dones, s'adiu amb l'activitat de m em ória- 
entenim ent; el següent passatge indica que estem davant un antecedent del 
que en l'A rt será l'activitat de F G: «Com hom  innora possibilitat, adoncs 
esdevé la innoráncia per raó de la privació que la sua ánima ha de rem embrar 
e d 'en ten d re  en les coses qui són po tencia lm en t o ac tualm en t o 
impossívolment» (229, 25). Si entenem el que vol transm etre el LC, tenim  la 
clau de l'Art. Al capdavall, el contingut és el mateix en tots dos casos.
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2.1.4. La figura X.

¥ enüaJjufí¡¡

Figura important en l’Art quaternária, introdueix en aquesta la dim ensió  

escatológica complementaria de l’epistem ológica. La recerca de la veritat no és 
sinó un aspecte de la interrogació per la propia salvació. Té sentit l’esforq per 
conéixer i estimar Déu, o al capdavall ja estem predestinats a la salvació o a la 
condem nació eternes? L’Art també vol donar resposta a aquesta pregunta. I la 
resposta que dóna es troba ja al LC, és m anllevada de la primera gran obra 

anterior a la «il.lum inació» de Randa (una «il.lum inació» que, com  estem  
veien t, aporta ben poca cosa a la substancialitat del contingut de l ’Art, 
lim itant-se m és aviat a fornir una organització estructural per a un material 
preexistent).

Recordem els conceptes que formen part de la figura X de l’Aaav, una serie 
de setze conceptes oposats dos a dos:

B. Sapientia. K. Justitia.
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L. Liberum arbitrium.
M. Defectus.
N. Culpa.
O. Voluntas.
P. Poena.
Q. Privatio.
R. Ignorantia.

La saviesa divina implica la predestinado, ja que Déu coneix d 'antuvi tot 
el que s'esdevindrá (si no la seua saviesa no seria perfecta o «acabada», cosa 
impossible). Pero, oposada a la saviesa, está la justicia, d'acord amb la qual Déu 
ha donat lliure albir a la criatura humana. Saviesa-justicia i predestinació- 
lliure albir són així oposits relatius, ja que l'un no exclou l'altre. Amb tot i 
aixó, l'enteniment hum a no es veu capacitat per a comprendre la coexistencia 
de tots dos elements.

La resposta oferida en l'Aaav passava per les quatre «figures» o m om ents 
dialéctics de la X. Cal veure ara com al LC es va gestant aqueixa solució, la qual 
apareixerá amb tota evidencia a la darrera distinció de l'obra, especialm ent 
centrada en el tema. Ja els germans Carreras i A rtau assenyalaven la 
importancia d'aquesta distinció del LC en l'origen de la figura X de l'Art; amb 
tot i aixó, caldrá també fixar-se en les distincions anteriors (igual que hem  fet 
per tal d 'esbrinar l'origen de la figura S, clarament anunciada al capítol 331 
pero gestada ais capítols de les distinrions anteriors).

2.1.4.1. Entre la predestinado i el lliure albir.

La qüestió de la predestinado també apareix dones ben d ’hora al LC. En 
tocar el tema de la salvació o de la condemnació etemes, Llull fará reflexions 
al voltant del poder i de la saviesa de Déu, virtuts que determ inen el seu 
coneixement sobre el destí final de les animes que són en aquest m ón. El 
capítol 17 és un deis primers a encetar la polémica: "Com Déus és poderos de 
dar salvació a qui.s vol o damnació". La contemplació de la v irtut divina del 
poder desemboca en la constatació que, més enllá de la predestinació, Déu pot 
salvar o condemnar aquells que voldrá:

C. Praedestinatio.
D. Perfectio.
E. Meritum.
F. Potestas.
G. Gloria.
H. Esse.
I. Scientia.
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¡Sobirá Senyor, poderós de confondre e envergonyir los heretges e.ls desconeixents!

Si.l vostre poder defallia a salvar qui.s volgués, e aquells qui salvaría que.ls salvás 

per raó de lur predestinado, seguir-s'hia que lo vostre poder fos dejús lur 

predestinado; e agó és cosa impossívol que nulla cosa pusca ésser sobre lo vostre 

poder.

Empero aquells hómens qui pervenen a alió que vós sabets que pervendran, lur 

perveniment no contrasta al vostre poder, car vós veets que.l perveniment que fan en 

aquell estament que vós havets previst, és perveniment qui.s cové segons ordonament 

de justicia o de misericordia (17, 7-8).

Amb tot, sembla que Llull se centra en el prim er volum del LC mes en la 
qüesiió del lliure albir que en la predestinació. El capítol 366 ens ha inform at 
sobre la construcció de 1'obra, la qual va augmentant progressivam ent la seua 
dificultat segons avanga de distinció en distinció i de llibre en llibre. Llull 
afirmará en tot moment que la comprensió de la predestinació és un  deis 
temes més difícils del LC; és per aixó que el deixa de banda de moment, i sois 
en el darrer volum deis tres que constitueixen l’obra será tractat obertament, 
un cop assimilats peí lector els amplis coneixements exposats ais dos volum s 
anteriors (i, amb tot i aixó, encara sembla que Llull no restará p lenam ent 
satisfet de la resposta oferida, amb por que siga m alinterpretada i que puga 
teñir l'efecte contrari al pretés).

Un exemple del que acabem de dir el trobem a la distinció XI, "Qui tracta 
de l'ordinació divina". Les seues línies generáis ja han estat esbossades: Déu 
ha ordenat el món d'acord amb la seua saviesa. L’ordre emanat de la divinitat 
és, dones, perfecte. Pero hi trobem el pecat, elem ent que in trodueix  un  
desordre i una distorsió en la creació. Aquest element ha estat introdui't no per 
Déu, sinó peí ser humá, mercés al seu llire albir, el qual, per altra banda, forma 
part de l'ordenació divina. El capítol 51 així ho manifestar "Com Déus ha 
ordonat home per go com li ha donada franca volentat". La predestinació, ací, 
es desplagada a un segon lloc, per tal de ressaltar el franc arbitre; no interessa 
encara en tra r en un tema tan conflictiu, de m anera que Llull llevará 
imporíáncia a la predestinació (sense, pero, arribar a negar-la, la qual cosa seria 
teológicament errónia):

Oh Senyor savi, pie de tot poder e de tot saber! Beneit siats vós, qui tan bé havets 

ordonat home, car per raó del gran ordonament en qué havets posat home, se segueix

5 2 6



que predestinado no ha tan gran poder en home com alcuns hómens falses descreents 

li atribueixen.

Car en go, Sényer, que en l'ánima humana és enans l'acció d la franca volentat e hi és 

enans lo mérit qui cau en home que no és l'acció de la potencia motiva, per agó 

predestinado no ha aquella forga que molt hom se cuida; car enans és l’home obligat 

a fer bé e a esquivar mal per raó de la franca volentat qui és en ell, que no és en acdó 

l'obra de la poténcia motiva. On, enaixí com la potencia racional és cosa on está 

franc voler e on se pren lo mérit de l'home, enaixí la poténcia motiva és la cosa on 

pervé e.s forma go qui és a l'home predestinat (51,16-17).

El d arre r versicle és especialm ent interessant ja que in trodueix  la 
dim ensió psicológica en la qüestió que ens ocupa. L 'ordenació divina es 
manifesta en l'home, segons hem vist en l'estudi del prim er volum  del LC, a 
través de les potencies de l'ánima. En aquest cas, Llull posa en relació la 
predestinació amb la poténcia motiva, i el lliure albir amb la racional. I está 
ciar que, en l'ordenació divina, la racional precedeix i és superior a la motiva, 
perqué sois la deliberado introduida per la primera fa que la segona s'adrece 
cap a la v irtu t i la veritat. Llull sembla dones anteposar el lliure albir a la 
predestinació. I diem «sembla» perqué, en realitat, el que fa el nostre autor ací 
és su b ra tlla r m és un  aspecte en detrim ent de l'a ltre, pe r raons de 
conveniéncia. Més endavant les tintes es carregaran sobre la predestinació, i 
llavors canviará la perspectiva.

L 'ordenació divina i l'explicació del mal com a element alié obliguen a 
centrar l'atenció en el lliure albir hum a a la distinció XI. Al mateix p rim er 
volum, pero, trobem un canvi de perspectiva a la distinció XV, "Qui tracta de 
la divinal saviea". La saviesa divina implica la predestinació, pero sense negar 
el lliure albir:

Eternal Senyor, a vós sia coneguda vertut e noblea e saviea, car tan gran 

profundament ha en vós de saviea, que vostra saviea ha creat home en franc arbitre, 

e vostra saviea fa home esdevenir a tot go que li és predestinat; e per tot agó no 

román que ell no sia ordonat a mérit de gloria o de pena (70, 7).

Heus ací plantejat el problema: una virtut divina, la saviesa (la qual, per 
altra banda, obrirá el llistat d'opósits relatius de la figura X a l'Aaav), dóna 
compte tant de la predestinació com del lliure albir. Caldrá dones buscar una 
fórmula que els conjugue i faga comprensible la seua aparent contradicció.
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Al segon volum  del LC trobarem també algunes referéncies al problem a, 
peró encara sense la solució clara que vindrá donada al darrer volum  de 
Tobra. No obstant aixó, ja és avanzada en algún aspecte. En concret, trobem al 
llarg deis capítols que conformen l'im portant volum  central del LC almenys 
dos punts que el connecten directament amb el capítol 332, ja a la darrera 
distinció, el qual, en paraules deis germ ans Carreras, «nos conducirá 
derecham ente al corazón mismo del Ars magna prim itiva, esto es, a la 5a 
figura, X, o sea de la predestinación, en la cual se recapitulan las cuatro 
prim eras figuras A, S, T y V» (CARRERAS, 1939: 363).

Aquestos autors, pioners al nostre segle de l'estudi rigorós no nom és del 
LC, sinó també de l'Art lul.liana, tenen l'indiscutible m érit d 'haver estat uns 
deis prim ers a formular explícitament la relació existent entre la m agna obra 
prim era del beat i la concreció, posterior a Randa, del seu pensam ent en un 
m étode universal de trobar la veritat. Ara bé: un cop més és de lam entar que 
el tránsit entre totes dues formulacions siga estudiat tan sois a partir deis 
capítols que conformen la darrera distinció del LC. Els més de tres centenars de 
capítols anteriors gairebé no hi compten. És el mateix problem a que ens 
trobávem  a l'hora d 'estudiar els orígens de la 'figura S al LC: en el cas de la 
figura X, de nou els estudis precedents fan referéncia tan sois ais capítols amb 
substitució algebraica de conceptes per lletres; capítols que recullen i sintetizen 
(pas previ a l'Art) la ingent inform ado elaborada al llarg del miler de pagines 
anteriors.

Si el capítol 331 anunciava directament la figura S de l'A rt (com va fer 
notar el P. Platzeck), el capítol 332 és l'antecedent immediat de la figura X. Ara 
bé: igual que allí buscávem  l'origen de l'origen, tam bé per al capítol 332 
podem  trobar antecedents dins del propi LC. Al capdavall, com ja hem dit, no 
fa sinó recollir una extensa informació precedent, i preparar-la per a fer-la 
opera tiva  en el conjunt d 'una art que s'anuncia im m inent. Si l'origen 
im m ediat de la figura X és al capítol 332, l'origen d'aquest capítol es troba al 
llarg del llibre tercer (nuclear en més d 'un  aspecte, com tenim  ocasió de 
com provar, en el conjunt de l'obra), i en concret en els postuláis presents al 
capítol 175, "Com home ha apercebiment e coneixenga d ’aquelles coses qui són 
possívols e d'aquelles coses qui són impossívols".
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Ja coneixem, grades al triangle negre de T, la importancia cabdal deis dos 
conceptes sobre els quals es fonamenta el capítol: possibilitat-impossibiiitat. En 
principi, no hi trobem cap referencia directa a la predestinació o al lliure albir; 
explícitament no apareix cap deis dos conceptes al llarg deis trenta versides del 
capítol. No obstant aixó, una lectura paral.lela d'aquest i del capítol 332 mostra 
una connexió, manifestada en dos aspectes concrets. Vejam-ho.

2.1.4.2. Utilització de recursos gráfics: la inversió física de les posicions.

En prim er lloc, ens hem de retrotreure fins a l'origen de la figura A. 
Déiem llavors que el tem ari nuclear de virtuts divines (poder-saber-voler) era 
ampliat amb la connexió que s'establia entre saviesa i justicia, i aquesta darrera 
v irtu t atreia tam bé la complem entaria de m isericordia. Exem plificávem  
aquest tránsit amb un versicle del capítol 175, concretament el 175, 21; ara 
contextualitzarem una mica més aquell versicle per tal de veure la connexió 
que opera Llull amb l'origen de la figura X. D'acord amb el títol del capítol, es 
tracta de cercar el que és possible i el que és impossible; en la tríada que ens 
acupa (la 175, 19-21) Llull planteja aquesta recerca sobre la d iv initat com 
objecte: qué és possible i qué és impossible en Déu?

Singular Senyor creador, benfactor, abundós en tots béns! Qui vol encercar, Sényer, 

quals coses són a vós possívols o impossívols de fer, no cal que encere en altra cosa sinó 

en dues coses, les quals són justicia e misericordia, car totes coses són a vós possívols 

de fer pus vagen segons justicia e misericordia, e totes coses són a vós impossívols de 

fer pus que no sien segons justicia e misericordia (175,19).

M isericordia i justicia són els criteris que perm eten desvetllar el que és 
possible o impossible per a Déu. Tot seguit, Llull aplicará sobre aquest dos 
criteris el ternari nuclear de virtuts divines (poder-saviesa-voluntat):

On, com aqo sia enaixí, tots aquells qui dubtaran en alcunes coses que sien fetes ne 

volgudes per vostre poder ni per vostra saviea ni per vostre voler, guarden, Sényer, 

si aquelles coses són significants justicia ni misericordia, e si demostren e signifiquen 

justicia ni misericordia poden afermar que aquelles obres són vostres; que aitant com 

és gran en vós justicia e misericordia, aitant és en vós gran vostre poder e vostra 

saviea e vostra volentat (175, 20).
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Ara ve el versicle amb qué demostrávem l'estreta relació entre saviesa i 
justicia-misericordia, amb la qual cosa quedaven identificades les cinc virtuts 
divines en joc:

Si.l vostre poder, Sényer, e la vostra volentat eren majors en la vostra esséncia que 

justicia ni misericordia, seria significat que la vostra saviea fos menor que lo vostre 

poder ni la vostra volentat, per go car en vós són egualment vostra saviea e vostra 

justicia e vostra misericordia. On, com la vostra saviea sia egual en la vostra 

esséncia ab lo vostre poder e ab lo vostre voler, és significat que és egual vostra 

justicia e vostra misericordia ab vostre poder e ab vostra saviea e ab vostra 

volentat; e per agó és demostrat que totes aquelles coses són a vós possívols qui sien 

segons dretura e misericordia (175,21).

Quina relació tenia tot agó amb la figura X? Recordem que saviea hi era 
oposada a justicia, i poder-voluntat tam bé hi apareixien en  la llista de 
conceptes constitutius de la figura. Si ara anem al capítol 332, "Com hom  
adora e contempla l'excel.lent senyoria que nostre senyor Déus ha sobre totes 
creatures", i fem una ullada a la taula de signes de la seua prim era part, 
trobarem els conceptes del capítol 175 aplicats al problema de la predestinació. 
La demostració es fará d'acord amb es següents elements:

On, com agó, Sényer, sia enaixí, dones per tal que molt ferventment e devotament e 

honorificadament puscam adorar e contemplar vostra senyoria, per agó posam e 

de'im que la vostra senyoria sia A e la significado de l'A sia B, e posam que 

predestinació sia C, e D sia significado de C, e E sia oració e contemplació, e posam 

que F sia lo vostre poder, e G sia vostra saviea, e H sia vostra volentat, e I sia vostra 

dretura, e K sia vostra misericordia, e L sia vostre acabament; e posam que M sia la 

memoria e l'enteniment e la volentat del contemplador qui per esta art e manera 

preposa e vol adorar la vostra honrada senyoria e vol donar coneixenga de 

predestinació (332, 3).

El que al capítol 175 era aplicat al coneixement de la possibilita t- 
impossibiiitat de Déu, ací és aplicat al coneixement de la predestinació. De fet, 
el problem a de la predestinació és un aspecte més de la qüestió primera: és 
possible que Déu sápiga tot el que s'esdevindrá i, no obstant, deixe alhora que 
to t s'esdevinga sense alterar el lliure albir huma? La resposta passa per la 
contemplació de les cinc virtuts reportades. Hi trobem indicis de contradicció: 
el poder, voler, justicia i misericordia divines expliquen la senyoria de Déu;
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peró si contemplem la saviesa divina, apareix significada la predestinació. 
L 'entenim ent rep llavors dues significacions contráries: l'acabam ent de  les 
altres vituts sembla contradir el de saviesa, i viceversa. Cosa impossible, ja que 
totes les virtuts són concordants entre si:

Dementre que la M [mem.-ent.-vol.] vol descreure la D [significado de predestinació] 

e vol afermar a la B [significado de la senyoria de Déu] ^o que per totes les letres 

significa de l'A [senyoria de Déu], adoncs comenqa a membrar e a entendre que si nega 

e descreu la D [signif. de predestinació], que creurá e afermará contra la G [saviesa 

de Déu] e atribuirá a la G privació de la L [acabament] (332, 20).

És a dir: si per afirmar la senyoria divina neguem la predestinació, llavors 
estem  negant l'acabam ent de la saviesa divina, cosa im possible. Saviesa 
form ará un  bloc front a poder-voler-m isericórdia-justícia; dues opcions 
apareixen  ara davant l'entenim ent: si la significació ap o rtad a  p e r la 
predestinació nega l'acabament de poder-voler-justícia-misericórdia, llavors 
está tam bé negant l'acabam ent de la saviesa divina; i si neguem  la 
predestinació i l'acabament de la saviesa divina, alhora estarem negant el de 
les altres virtuts:

On, dementre que la M [mem.-ent.-vol.] agó membra e entén, adoncs se comencen a 

afigurar dues significacions contráries a la M: l'una és que la D [signif. de 

predestinació] significa per l'E [oració i contemplació] que pus A [senyoria de Déu], e 

B [signif. d’A], e F [poder de Déu], e H [voluntat de déu] e I [dretura de Déu] e K 

[misericordia de Déu] no hagen L [acabament], que G [saviesa de Déu] no haja L 

[acabament]; l'autra significació és que pus D [signif. de predestinació] no pusca 

. significar C [predestinació] amb la G [saviesa de Déu], la L [acabament] no és en la G, 

e si la L no és en la G no s'és en neguna de les altres letres (ibid.).

L'ánima es veu dones entre dues significacions contráries i, en paraules de 
Llull, agó suposa un greu perfil:

On, dementre que la M [mem.-ent.-vol.] está enfre abdues aqüestes contráries 

significacions e per la contrarietat d'aquelles está en molt gran perfil, adoncs recorre 

a totes les letres qui són de l'E d’entró a la M e demana d'elles grácia e ajuda e 

benedicció (ibid.).
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La solució vindrá dones aportada per la considerado conjunta de totes les 
lletres, peró des d 'una altra perspectiva. I ací tom em  de nou al capítol 175. 
Perque la solució final també hi és avanzada. Havíem vist que ja hi eren les 
cinc virtuts divines en litigi quan del problema de la predestinado es tracta: 
poder-saber-voler i dretura-misericórdia; sois que la qüestió analitzada no era 
explícitament la predestinado, sinó una altra més amplia peró estretam ent 
relacionada: les possibilitats de Déu. La saviesa se separa va de la resta, igual 
que al capítol 332, on ens hem quedat pendents d 'una so ludó definitiva al 
problema de les contradiccions sorgides de les significacions de la saviesa, per 
una banda, i del poder-voler, misericordia i justicia, per altra.

La resposta a la qüestió de la predestinació, oferida al capítol 332, fou 
comentada pels germans Carreras; no van veure, peró, que ja era anunciada al 
capítol 175, encara que aplicada al coneixem ent del que és possible o 
impossible. Inclou, en tots dos casos, un mateix esquema visual per fer-la més 
comprensible. Vejam, en primer lloc, la form ulado del capítol 175:

Excel-lent Senyor, al qual lo vostre benvolent puja ses amors e sos remembraments! 

Com la mia ánima imagena en la superficients de la térra qui és dejús nós, adoncs és 

semblant a ma coneixenga e a ma raó que totes les péres e les aigües qui són en la 

superficients dejús la térra deguessen caer a avall, e par-me aquesta cosa possívol 

que caien e impossívol que no caien. On d'esta possibilitat e impossibilitat seria lo 

contrari si tant s’era que en la superficients de la térra dejús nós estiguessen hómens 

ais quals parria possívol que nosaltres e les péres e les aigües a amunt anassen, lo 

qual a amunt parria a ells que fos a avall per go car tendrien lurs peus en drecera de 

nós e nós los nostres en drecera d'ells (175,25).

Heus ací l'esquema que inclou Llull en el text, i en el qual es recolzará per 
tal de desenvolupar l'argument:

A

TERRA

B
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El següent versicle mostra la importancia d'aquest recurs; no  és puram ent 
anecdótic, sinó que ens ajuda a comprendre els m otius pels quals l'ésser hum a 
viu en continua dissensió per causa de les diferencies de fe:

£o  per qué ais hómens qui están en la superficients de la térra en la qual és feta 

figura de A, és vijares que sia impossívol cosa que caien a amunt e que.ls és vijares 

que les coses que están en la superficients de la térra on és feta figura de B que caien a 

avall, és, Sényer, per la contrarietat deis loes qui.s contrariegen en autea e en 

baixea; e per agó par a hom possívol go qui és impossívol, e par que sia impossívol go 

qui és possívol. On, per esta manera aital són molts hómens contrastants e 

desacordants en fe, car no volen mortificar lur sensualitat per tal que pusquen 

entendre veritat (175, 26).

La solució passa dones per mortificar la sensualitat; d ’aquesta m anera, 
hom pot teñir coneixenga, a través de la semblanga exposada, d a lló  que és 
possible i d'alló que és impossible:

Beneit siats vós, Sényer Déus, car per est exempli e per esta semblanza apercep lo 

vostre servidor moltes de possibilitats e moltes d'impossibilitats, car mortificant 

ma sensualitat e lo cors de natura que vós constrenyets totes les vegades que.us volets, 

apercep tais coses a vós ésser possívols que no apercebria si no mortificava ma 

sensualitat, car enaixí com l'home qui está en la superficients de la térra on és figura 

de A no pot entendre segons natura que les coses no sien caents qui están en la 

superficients de la térra on és figura de B tro que ha mortificada la natura de l’autea 

e de la baixea segons son semblant, enaixí, Sényer, jo no puc apercebre les coses qui són 

contra cors de natura tro que aferm e entén que vós sóts poderos sobre natura; e per agó 

aitant com jo seguesc ma natura innor, e aitant com guard segons vostra bonea e vostre 

poder, apercep (175, 27).

Aquesta mateixa semblanga donará resposta, al capítol 332, al problema de 
la predestinació, que havia quedat pendent de solució després que l'ánim a 
havia arribat a un atzucac en les significacions contráries que rebia de la 
saviesa divina, per una banda, i de les altres virtuts per una altra. Vejam-ho:

Poderos Senyor sobre tots poders! Com predestinació sia qüestió tan enujosa que a 

penes se pusca hom partir d'ella ni pusca hom fugir ais treballs que dóna, per milis a 

declarar e a demostrar la frevoltat de predestinació cové, Sényer, que encara 

afigurem a la M [mem.-ent.-vol.] altra figura per tal que milis pusca haver
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coneixenga de la C [predestinació]; on, per aqó posam e de'im que aquesta fígura sia la 

térra, qui está en lo mig del firmament, e posem que la N sia la superficients en qué 

nós habitam, e posem que O sia la superficients de la térra dejús nós, e posem que P 

sia possibilitat e Q sia impossibilitat e R sia loe sobirá e S sia loe jussá e T sia 

moviment e X sia ponderositat (332,22).

El text inclou un altre dibuix semblant al del capítol 175; tan  sois canvien 
les lletres atribuides ais llocs superior i inferior del planeta: si recordem, Llull 
ja havia atorgat lletres a diversos conceptes fins arribar a la M; les 
immediatament següents, N  i O, serán les encarregades de representar les dues 
superficies de la térra:

TERRA

És de destacar que, entre els conceptes que ens perm etran resoldre la 
qüestió de la predestinació, ocupen un  lloc destacat els de possibilitat- 
im possib iiita t; una clara m ostra que aquesta  solució p rocedeix  del 
plantejament fet al capítol 175. De fet, en esséncia, la resposta passa també ací 
per relativ itzar les posicions físiques respecte ais conceptes espaciáis de 
«superior» i «inferior»:

On deim, Sényer, que com hom sensualment haurá feta la dita figura, encontinent 

cové que entel.lectualment hom la meta en la M [mem.-ent.-vol.]. On, com la M 

membra e entén la N, adoncs entén P [possibilitat], la qual li significa que la X 

[ponderositat] en la T [moviment] se mova de la R [loe sobirá] a la S [loe jussá] e de la 

N a l'O, e com la M [mem.-ent.-vol.] membra e entén l'O e s'oblida de la N e 

perverteix la R [loe sobirá] en S [loe jussá] e la S en R, adoncs se gira e s'enversa tota 

la figura en la M [mem.-ent.-vol.], e la Q [impossibilitat] s'altereja en la P 

[possibilitat], e la P en la Q; on, per aqo la M [mem.-ent.-vol.] entén que la X 

[ponderositat] en la T [moviment] se mova de l'O a la N. On, dementre que la M 

[mem.-ent.-vol.] per esta manera ha girada e enversada la figura e ha convertides 

les unes lletes en les altres, adoncs membra e entén si mateixa alterada e girada sens 

que la térra ni la N ni l’O segons veritat no.s muda ni s’altereja (332, 23).
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La situado , com podem  comprovar, és la mateixa que l'expressada al 
capítol 175, sois que amb la complicado afegida de la substitudó de conceptes 
per lletres. Les coses no cauen de baix cap am unt, tot i que li ho sem ble a 
l'entenim ent quan aquest inverteix els llocs físics que representen les dues 
superficies del planeta. La inversió es dóna en l'ánima hum ana, no en la 
realitat. Per aixó el que era impossible semblava possible, i viceversa. Aquesta 
«semblanza», en paraules de Llull, explica també la inversió que preocupava 
l'ánim a uns versicles m és am unt, quan dues significacions contráries 
afirmaven i negaven alhora la predestinació:

On, dementre que la M [mem.-ent.-vol.] membra e entén en esta manera, adoncs la B 

[significació de la senyoria de Déu] li demostra l'A [senyoria de Déu] e la D 

[significació de predestinació] li demostra la C [predestinació]; on, per agó la M 

entén que enaixí com ella pren una natura a entendre e a membrar com membra de la 

N d'entró al mig de la figura e altra natura pren a entendre com membra del mig loe 

de la térra d'entró a l'O, enaixí pren un enteniment com la B li demostra l'A 

[senyoria de Déu] ab la F [poder de Déu], e la G [saviesa de Déu], e la H [voluntat de 

Déu], e la I [dretura de Déu], e K [misericordia de Déu] e L [acabament de Déu], e 

altra natura pren a entendre com entén per la D la C [predestinació], demostrada per 

la G [saviesa de Déu]. On, dementre que la M [mem.-ent.-vol.] entén si mateixa 

enaixí, adoncs apercep e coneix que jassia que ella.s mut e s altereig e.s convertesca 

d'un enteniment en altre, que per tot agó la C [predestinació] no ha poder de privar 

de l'A [senyoria de Déu] la F [poder de Déu], ni la G [saviesa de Déu], ni la H 

[voluntat de Déu], ni la I [dretura de Déu], ni la K [misericordia de Déu] ni la L 

[acabament de Déu], així com l'alteració de la P [possibilitat], e Q [impossibilitat], 

e R [loe sobirá] e S [loe jussá], qui no priven ni alteregen la X [ponderositat], ni la T 

[moviment], ni la N ni l’O (332, 24).

Igual que la N i la O ocupen llocs contraris en l'esfera terráquea, de la 
m ateixa m anera la senyoria divina i la predestinació ofereixen significacions 
oposades de les altres virtuts de Déu. El que fa Llull amb l'exemple proposat és 
«endre^ar» la figura intel.lectual, posar en el seu lloc cada cosa, i m ostrar així 
que la senyoria i la predestinació sois són contráries en el nostre entenim ent 
lim itat, no en la realitat. Si «mortifiquem la sensualitat», fórmula proposada 
al capítol 175, podem entendre que el que sembla impossible és possible, i que
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la predestinació i la saviesa divines coexisteixen sense cap contrarietat amb la 
senyoria, el poder, la voluntat, la dretura i la misericórdia.209

2.1.4.3. Cap a les «quatre figures» de X a l'Aaav.

Així dones, el capítol 332, antecedent imm ediat de la figura X, té un  ciar 
precedent al capítol 175, on trobem les virtuts divines en joc (poder-saber- 
voler i justícia-misericódia), els conceptes de possibilitat-im possibiiitat i la 
semblanga de la inversió de les superficies de la térra. Peró entre un  i altre 
capítols hi ha encara un  extens recorregut interm edi que perfila les línies 
generáis del problema. Per exemple, ja hem vist com al llarg del llibre tercer 
trobávem unides les virtuts de saviesa-misericórdia-justícia, unió operada per 
la connexió de les dues darreres dignitats amb el tem ari nuclear poder-saviesa- 
voluntat. A més, l'arrel del problem a és considerada per Llull nom broses 
vegades: la qüestió rau  en el fet que l'en ten im ent hum a rep dues 
significacions contráries amb la mateixa forga, i no sap cap a quina inclinar-se. 
Un exemple:

Amable Senyor, volenterós de tots béns en tots temps! Com sia cosa que en un subject 

s'esdevenga moltes de vegades que veritat hi és significada e falsetat atretal, per 

agó, Sényer, s'esdevé que la consciencia de l'home cau en dubte moltes de vegades; 

car tan són prop e mescladament veritat e falsetat en les coses, que la consciencia a 

penes pot ésser certificada d'aquelles coses qui són veres ni d'aquelles qui són falses 

(212, 19).

Ací no es tracta de la predestinació, peró el fons del problema és el mateix: 
el dubte s'esdevé per la proximitat de dues significacions contráries (recordem 
la tercera figura de X en l'Aaav: figura dubitationis). Estem davant el mateix 
m odel de les dues superficies de la térra: quan ens fixem en la superficie

209És interessant la teoria llangada pels germans Carreras, segons la qual l'origen gráfic de les 

figures de l'Art es trobaria en l'esquema emprat per llull en aquest capítol (i que ja va ser emprat 

al capítol 175): «aquella anotada "inversión" u "oposición" de una misma figura en el 

entendimiento y la persistencia de ésta en medio de los cambios y alteraciones intelectuales, 

sugeriría probablemente a Lull, a fin de dar mayor plasticidad a sus conceptos, la disposición 

rotatoria de sus figuras circulares, cuyo centro permanece idéntico dentro de la sucesión de los 

movimientos posibles» (CARRERAS, 1939: 366).

5 3 6



habitada per nosaltres, veiem que les coses cauen d 'am unt a avall, i les coses 
de la superficie contraria han de caure d'avall cap amunt. I inversam ent: per 
ais habitants de la superficie contraria a la nostra, som nosaltres els ques estem 
invertits. La veritat i la falsedat tenen el mateix tractament:

Com la consciéncia de l'home, Sényer, consciencieja vertaderament veritat, adoncs 

la forma de falsetat priva de la memoria e de 1'enteniment e de la volentat; e com la 

consciéncia consciencieja falsament falsetat, adoncs la forma de veritat priva de la 

memoria e de 1’enteniment e de la volentat; e agó esdevé, Sényer, per go car abdues 

les formes no poden caber ensems ni en un temps en la memoria ni l'enteniment ni la 

volentat (2 1 2 , 2 0 ).

És tam bé la mateixa situació descrita al capítol 332: si ens fixem en la 
senyoria divina, eliminem les significacions de la predestinació. I viceversa: si 
afirmem predestinació, anul.lem la senyoria divina. Sois que en el cas de la 
veritat i la falsedat l'acord és impossible, mentre que en el cas de senyoria- 
predestinació és no només desitjable, sinó també necessari. La quarta figura de 
X en l'Aaav pretendrá, precisament, arribar a aquest acord que unifique les 
significacions contráries que en les tres figures anteriors fan dubtar l'ánim a 
racional.

El problem a de la predestinació apareix dones una mica vorejat al prim er 
volum  del LC, mentre que al segon ja es planteja en les seues línies generáis, 
sense entrar encara en detalls concrets. És el tercer volum  (llibres quart i 
cinqué) qui el desenvolupará plenament fins arribar a la solució «artística» 
que heretará la figura X de l'Aaav. El final del segon volum  m ostra ja la 
preocupació lul.liana per la qüestió: al capdavall, Llull pretén substituir les arts 
endivinatóries fal.libles per una art escatológica segura. Per aixó arrem et 
contra els averanys al capítol 218, "Com hom ha subtilea per la qual ha 
coneixenga que auirs ni avaranys ni sorts no són re".

Al quart llibre la qüestió de la predestinació és ja clarament explicitada, 
avangant l'autor cap a una solució concreta. Especialment im portant és la 
distinció XXXVIII, darrera del llibre quart, i dedicada exclusivament al tema 
que ens ocupa: "En la qual és tractat de predestinació". Hi trobem quatre camps 
de recerca: les quatre causes vs. ventura (o atzar); possibilitat vs. impossibilitat; 
poténcia vs. actualitat i racional vs. motiva. Ja ens havíem trobat amb els 
conceptes de possibilitat-impossibiiitat al capítol 175, conceptes que, com hem
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vist, també recollirá el capítol 332. Llull és conscient deis «perills» que amaga 
aquest encercament; el primer deis quatre capítols de la distinció s’obri amb 
aquesta advertencia, tot oferint a més unes prim ers eines de treball que ja ens 
són conegudes:

Gloriós Déus, qui en lo perillos e greu encercament de predestinació vol entrar, cové 

que encere en son encercament ab quatre de vostres qualitats, les quals són: vostra 

saviea, e vostra volentat, e vostre poder e vostra dretura; e cové que hom encere ab 

altres quatre qualitats, go és, ab franca volentat, e ab poder qui no sia forgat ni 

constret, e ab obligado e ab mérit. On, com hom, Sényer, reep los significats d'estes 

vuit qualitats damunt dites, adoncs pot hom encercar predestinació e pot hom haver 

certa coneixenga d'ella (265, 2).

Quatre qualitats divines i quatre humanes són les eines ofendes per iniciar 
l'encercament. Les quatre divines són les esperables: el tem ari nuclear poder- 
saviesa-voluntat més justicia. De les hum anes, tenim la franca voluntat, el 
poder, l'obligació i el mérit. A la figura X de l'Aaav poder s 'oposará a 
voluntat, saviesa a justicia, i mérit a culpa (que no apareix en aquest capítol). 
Ens trobem dones davant un nueli que avanga els conceptes que constituirán 
la figura X.

El saber diví manifesta la predestinació, m entre que la justicia la nega. 
Aqüestes dues significacions contráries són l’esséncia de la figura X. En aquest 
capítol del LC les trobem ja clarament enfrontades:

On, com lo vostre acabat saber, Sényer, dó significació vertadera que predestinació 

és en ésser e la vostra acabada justicia dó acabat significat que predestinació no sia 

en ésser per go com Tenteniment de l’home pren tan solament lo significat de vostre 

saber e lo significat de vostra dretura, adoncs se forma en l'enteniment falsa figura e 

falsa imaginado per lo qual no sap afermar predestinació en go en qué.s fa afermar 

ni la sap negar en aquelles coses en les quals cové ésser negada. On, qui aquesta falsa 

forma e falsa imaginado vol privar de son enteniment e vol en ell engenrar vera 

forma e imaginado en la coneixenga de predestinació, cové que ensems preña los 

significats de vostres qualitats, car lo vostre voler e poder concorden los significats 

de vostre saber e dretura, los quals quant en vós no han nulla descordanga; mas car lo 

nostre enteniment és frévol, per agó par que sia descordanga en vós de significats, la 

qual no és nuil desconcordament (265,29).
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La solució passa dones per la considerado conjunta de les quatre v irtuts 
divines. L’entenim ent no sem pre hi arriba: saviesa tira  de la p a rt de 
p redestinado , m entre que les altres tres la neguen. Dues significacions 
intel.lectuals se form en, una vera i una falsa. És la s itu ad o  que podem  
anomenar, amb la semblanga establerta peí propi Llull, «les dues superficies de 
la térra»:

Dreturer Senyor, com hom per los significats de predestinació apercep hom per una 

manera que lo vostre saber és acabat e com per altra maner predestinació dóna 

falsament significació que en vostre poder e voler e dretura ha defallíment, per agó 

predestinació demostra son ésser a 1'enteniment humanal demostrant que ella és cosa 

havent dues formes entel.lectuals, l'una és vera, l'autra és falsa. La vera és, Sényer, 

com demostra si mateixa per go que significa en ella vostre saber e les altres 

qualitats, la qui és falsa és per go car predestinació significa falsament per los 

significats de nostres qualitats en lo vostre poder e voler defallent dretura (266, 24).

El llibre quart avanga dones substancialment cap a la soludó al problema 
present al llibre cinqué, solució que será la de la figura X de l'Aaav; en efecte: si 
recordem  les dues prim eres «figures» de X, una donava la significació 
contraria de l'altra. L'ánima racional arribava a la conclusió que en les dues 
figures hi havia alhora veritat i falsedat: «quoniam, postquam  in prim a 
affirmat hoc, quod negat in secunda, & in secunda affirmat hoc, quod negat in 
prim a, opportet, quod contineat de Y. & de Z. in diversis figuris» (pág. 442/10). 
Per concordar totes dues caldrá un esforg suplementari de les tres poténcies de 
l'ánim a. I ací tenim la clau: al LC, la qüestió de la predestinació no queda 
definitivam ent closa fins que el desenvolupam ent deis actes de mem oria, 
entenim ent i voluntat no está suficientement m adur (de fet, a l'Aaav, la 
figura X será interpretada amb l'ajut de les espécies de S). És a dir: l'avang 
substancial es dóna al capítol 332, el qual resulta ser immediatament posterior 
al 331, capítol que establia en un conjunt organitzat els actes de les tres 
poténcies de l'ánima, ciar antecedent de la figura S.

Al final de la distinció XXXVIII, dedicada a la predestinació, Llull sembla 
no haver quedat plenament satisfet amb la solució proposada; adverteix dones 
que l'hom e d'enginy gros no haurá de llegir aquest «arbre» de predestinació, 
ja que en podría treure conclusions errónies. Un cop més, la paraula és un 
vehicle sensual imperfecte per transmetre els continguts intel.lectuals. Cal un 
altre acostament a la qüestió encara més rigorós, que allunye el perill d'error.
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Es donará, definitivament, al llibre cinqué, ara sí, amb el concurs de  les tres 
poténcies de ¡'ánima.

En la distinció XXXIX, penúltima del LC, i ja al llibre cinqué, el problema 
és représ en els termes fins ara coneguts. Llull no se n'ha oblidat, i recorda al 
lector un  i altre cop que encara queda pendent una solució satisfactoria. De 
vegades utilitza la qüestió com a símil per a donar a entendre altres realitats, 
cosa que mostra el seu interés peí tema:

Mas així com 1'enteniment d'home reep falsa forma com aferma per vostre saber 

predestinació e no tracta de vostre poder ni de vostra saviea ni de vostra volentat 

acabada, enaixí, Sényer, la poténcia racional vos remembra e.us entén e.us vol 

falsament com la sensitiva és dona d'ella e com los senys entel.lectuals són serfs e 

catius deis senys sensuals (282,13).

Arribem així a la distinció XL. Abans del capítol 332, encara trobem  a la 
m ateixa distinció un  parell de referéncies que preparen el terreny per a la 
resposta oferida al capítol precursor directe de la figura X. El contingut de totes 
dues és el ja conegut per altres passatges anteriors: la saviesa divina determina 
la predestinació, i la justicia el lliure albir.

Savi Senyor en totes coses! Qui vol adorar e contemplar la vostra amor gloriosa, 

sápia membrar e entendre com la vostra gloriosa amor ha tanta de noblea en si 

mateixa e tanta de vertut, que ans que En Pere just fos en éser, etemalment la vostra 

amor amava En Pere e desamava En Guillem pecador damnat, pus que vostre saber 

sabia En Pere e En Guillem etemalment ans que fossen en ésser (324,25).

Ajudable Senyor, qui acorréis a les cuites e a les tribulacions! Com renteniment reep 

los significats que dóna l'A [dretura de Déu] de si mateixa e reep los significats que 

la B [bé que fa En Pere] dóna de si mateixa en la D [guardó del bé que fa En Pere] e los 

significats que dóna la C [mal que fa En Guillem] de si mateixa en l'E [pena del mal 

que fa En Guillem], adoncs l'A [dretura de Déu] demostra a 1’humá enteniment 

demostrant de si mateixa que la D [guardó del bé que fa En Pere] deu ésser en la B [bé 

que fa En Pere] per lo bé que fa En Pere, e l'E [pena del mal que fa En Guillem] deu éser 

en la C [mal que fa En Guillem] per los pecats que fa En Guillem; on, si l’A [dretura de 

Déu] a<;ó no significava, no significaría si mateixa. On, aprés que l'A significa en 

esta manera si mateixa a l'humá enteniment, la memoria oblida e l'enteniment 

innora l'A, e membra la memoria e entén l'enteniment vostre saber etemal, acabat. 

On, adoncs l’enteniment oblidant la memoria e innorant l’enteniment l'A, lo vostre
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saber forma predestinació ésser en la D [guardó del bé que fa En Pere] e en l'E [pena 

del mal que fa En Guillem]; car si no ho eren, no.s demostraría acabat vostre saber a 

l'enteniment huma (329,19).

La solució aportada peí capítol 332, ja ho hem vist, passa per la semblanga 
de les dues superficies de la térra, semblanga que manifesta la necessitat de 
col.locar en el seu just lloc cadascuna de les virtuts en litigi: la saviesa, per una 
banda, i la justicia per una altra. H om  ha de ser capag d 'in v e rtir  
intel.lectualment els llocs assignats ai cadascuna d'elles, m antenint sem pre 
«endregada» la figura. Aquesta analogia es revela fructífera en la resolució del 
problema, així que Llull cercará la m anera d 'am pliar-la, m atisar-la i fer-la 
encara més explícita. Si el capítol 332 es cloia amb l'analogia de les superficies 
de la térra, com a colofó del que havia estat plantejat a les tríades anteriors, el 
capítol 335 (que torna a reprendre el tema de la predestinació) s'obrirá amb 
una analogia semblant, de manera que inverteix l'ordre expositiu, deixant per 
al final l'explicació abstracta deis conceptes en joc.

Si al capítol 332 el nostre autor recorría a la circularitat de la térra i a la 
inversió de les posicions dalt-baix, al 335 tindrem  a En Pere m irant cap a 
llevant front a un espill (significació vertadera). L'espill, pero, m ostrará la 
seua cara m irant cap a ponent (significació falsa), tot i que també m anifestará 
sensualm ent el que está am agat ais ulls d'En Pere. Aquesta inversió deis 
termes és paral.lela a la de les posicions en els dos pols del planeta, i a la de les 
significacions de saviesa-justícia. La connexió amb la predestinació s'opera de 
la següent manera: «enaixí com lo m irall sensual dóna dem ostració de les 
coses sensuals, enaixí predestinació és mirall entel.lectual a l'entenim ent per 
dem ostrar a ell les coses entel.lectuals» (335, 7). Igual que passa amb l'espill, 
«La D [predestinació] per una manera demostra veritat e per altra m anera 
demostra falsetat» (335, 8).

La solució és la ja coneguda: cal fixar-se en totes les lletres alhora, en totes 
les virtuts divines en joc, ja que si ens fixem només en els significats d 'unes 
dignitats oblidant les altres ens semblará incompatible la predestinació amb el 
lliure albir. Les referéncies a la predestinació en el que resta de LC van en la 
línia d 'operar una especial coincidentia oppositorum, solució que coincideix 
amb la proposada a la quarta figura de X en l'Aaav. És a dir: cal fixar-se amb 
igual forga en les significacions de saviesa i de justicia (amb les coincidents de
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m isericordia, poder i voluntat), encara que semblen contráries. El que és 
contradictori en el nostre enteniment és concordant en Déu:

Gloriós Senyor, si la D [significaió de saviesa de Déu] no pogués tan fortment 

demostrar ni afígurar la N [esperanza] a l'O [enteniment huma] com li demostra la 

vostra justicia, l'O no pogra entendre en vós tanta de misericordia com fa de justicia. 

On, si així fos, l'O entenera deíalliment de misericordia en vós, e agó és així 

impossívol cosa que en vós pusca haver deíalliment de misericordia, com és 

impossívol cosa que en vós haja deíalliment de justicia. On, tot agó deím nós per raó 

de predestinació, qui engana moltes de vegades l'O [enteniment huma] com l’O reep 

més de la D [significació de la saviesa de Déu] que la significació que misericordia li 

dóna de si mateixa, la qual O és engañada per go car reep més una significació que 

altra, així com és engañada com hom ama més una cosa que altra per més membrar e 

amar les unes coses que les altres, les quals han aitan gran dignitat d'ésser 

membrades e amades com aquelles qui són més membrades e amades (345,8 ).

Els quatre m om ents dialéctics de la figura X de l'Aaav están dones 
prefiguráis al LC. L'enteniment rep, en un  prim er moment, una significació; 
passa després a rebre una altra de contraria. Oscil.la entre totes dues, l'una 
nega l'altra i viceversa, peró totes dues són vertaderes. Dubta, fins que passa al 
m om ent resolutiu: la consideració conjunta de les significacions contráries, la 
coincidentia oppositorum al si de l'esséncia divina. El métode serveix tant per 
a conciliar la predestinació i el lliure albir com per a conciliar la un ita t i la 
trin itat divines. El següent versicle aplica la resolució del problem a de la 
predestinació al de la trinitat, forga semblant:

Vertuós Senyor, com la M [enteniment de l'home] reep la C [afirmació de trinitat] e 

entén tres coses, e l'E [negació de trinitat], negant la C, significa la unitat de l'A 

[Déu], adoncs la M [enteniment] está enfre dues figures: l'una li demostra trinitat, 

l'autra desmostrant unitat li nega trinitat; on, per agó la M [enteniment] no ha 

bastament a entendre d'entró que recorre a la tercera figura, go és, a la demostració 

que la B [significació d'A] fa de l'A [Déu], qui significa la D [signif. de 1'afirmació 

de trinitat] ésser vera significació e l'E [negació de trinitat] ésser vera significació 

en quant aferma un Déu ésser e nega tres déus ésser; mas en quant nega que l'A [Déu] no 

pot ésser en tres proprietats diverses ésser una unitat simple, adoncs és la F 

[significació de la negació de trinitat], en quant agó, falsa significació. On, dementre 

que la M [enteniment] agó entén, adoncs entén que tot enteniment qui vulla entendre, 

que s'endreg per tres figures, les dues contráries l'una ab l'autra, e la terga és la
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vertut que la M [enteniment] ha a entendre aprés la vertut que ha haüda en reebre les 

dues primeres figures. On, com l'enteniment agó entén, adoncs la memoria membra 

que la B [signif. de l'A] demostra l'A [Déu] en unitat e en trinitat, pus que 

l’enteniment és un e ha mester a reebre tres figures ans que pusca usar acabadament 

de sa vertut (347,21).

Els quatre m oments de la figura X han estat reduits a tres peí m otiu 
explicitat a la darrera frase del versicle: si 1'enteniment necessita tres «figures» 
per entendre la trinitat, agó ja és una demostració de la seua existéncia. El que 
interessa remarcar, peró, és la solució plantejada, idéntica a la que proposará 
en l’A rt p e r al problem a de la predestinació: 1'entenim ent va d 'u n a  
significació a l'altra, i troba veritat i falsedat en totes dues. Sois la «tercera 
figura» (la quarta en l'Aaav, amb una «figura de dubte» al mig) fom eix la 
solució concordant les figures anteriors, prenent els significats vertaders d 'una 
i d 'altra i rebujant-ne els falsos.

Resten encara algunes referéncies a la predestinació en els capítols fináis 
del LC. Segons avancem cap a la conclusió de l'obra, la qüestió és represa amb 
una major insistencia, peró sense aportat ja res de nou al que s'ha dit. Les 
mateixes tres «figures» que acabem de veure que han estat aplicades a la 
concordanga de la unitat i la trinitat divines apareixeran a 362, 28-30 referides a 
la conjunció deis significats de saviesa i de justicia, per tal d 'en tendre  la 
predestinació sense contradir el lliure albir; a 357, 23 i 360, 23 trobem també 
al.lusions al tema, en la mateixa línia d 'unir els significats de saviesa i justicia; 
finalm ent, a 363, 16-18, encara tornem  al plantejam ent de la considerado 
conjunta deis significats de totes les v irtu ts divines per tal de treu re  
l'en ten im en t de l'atzucac en qué es veu recios quan tracta sobre la 
predestinació. Les darreres consideracions del LC entom  a la qüestió van dones 
adregades al plantejam ent final de l'Art: la coincidentia oppositorum, la unió 
deis significats deis opósits relatius de la figura X.
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2.1.5. La figura elemental.

Figura Ignis.
Ignis Aer AquaTena
Aer IgnisjTerraAqua,
Aqua TferrajIgnis Aér
Terra *

Aér i r.Aqua) Ignis

Figura Aérir
Aer lgnis Aqua Terra
Ignis Aer Téna Aqua
AquaTerra Aér [anís
Ierra AquaIgnis Aér

Figura Aqwz
Aqua Terra Aer Ignis
TerraAquaIgnis Aér
Aér IgnisAqua Ierra

pgnis Aér Ierra Aqua

Figura
Tena Aqua Aér Ignis
Aqua Terra Ignií Aér

Aer [gnis Ierra.Aqua
fgnis Aer.AquaTena

H em  fet, fins ara, un repás a les figures m és im portants de l'Art 
quaternária (A S T X), tot esbrinant els seus orígens al LC. De la figura V, de les 
virtuts i deis vicis, amb un contingut moral, no cal dir gran cosa: és lógica la 

seua inclusió en l'Art, pero el material de qué está composta no és tan original 
ni problemátic com el de la resta de figures. Al LC, en efecte, trobarem diverses  
referéncies ais vicis i a les virtuts, esperables en una obra que es vol mística; 
no té sentit dones parlar de «precedents» de la figura V al LC en el m ateix  
sentit que ho hem  fet amb las altres figures: tota referencia a les virtuts o ais 

vicis será un antecedent de V.

La seua estructura tampoc no és especialm ent cridanera, com era el cas de  

les figures S o T, i el seu contingut s'ubica m és en l'etapa final del procés  
ep istem ológic de l'Art (igual que les figures Y— veritat— y Z— falsedat— ), 
sense prendre m assa part activa en el transcurs de la recerca. A questa ve
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operada, sobretot, per la S amb l'ajut de la T, prenent com a objecte la A. La V, 
la Y i la Z son el resultat final: hom arriba, al final del trajéete, a rebutjar els 
vicis i la falsedat, assumint les virtuts i la veritat.

Així dones, passarem  per sobre de V i, per descomptat, de Y i Z, figures 
sense més contingut que el concepte que defineixen. En el seu lloc, ens 
centrarem  en una figura que, si és secundaria en l'Aaav, passa al p rim er 
p lánol en la form ulado següent, l'AD: ens referim  a la figura elem ental. 
Subsidiaria de la T en l'Aaav, té no obstant aixó un  paper básic en el procés 
epistemológic, cosa que la ubicará en un lloc més destacat en la represa de 
l'AD. La seua fundó, fonamentalment, és, segons hem pogut comprovar més 
am unt, fornir analogies de caire natural que ajuden a com prendre els 
argum ents referits a les realitats intel.lectuals. És dones la base, el prim er grao 
a partir del qual l'enteniment puja cap a la comprensió d'alló superior; perqué 
l'A rt, en definitiva, operará com el LC: des de les sensualitats a les 
intel.lectualitats.

És dones esperable trobar al LC nombrosos antecedents del funcionament 
de la figura elem ental en l'Art. Ja el capítol 33, "Com Déus ha creat los 
elem ents", está dedicat a l'exposició de la doctrina clássica deis quatre  
elements, amb llurs qualitats própies i apropiades, les quals donen lloc al 
m ovim ent generatiu de la materia:

Loada e beneita sia, Sényer, la vostra obra, car vós, per tal que les qualitats fossen 

ordonades, volgués que enfre elles mateixes s'encadenassen e.s ligassen; lo qual 

encadenament e ligament se fa en elles per 5 0  car lo foc és cald per si mateix e és sec 

per rao de la térra, e l’áer és humit per si mateix e és cald per raó del foc, e l'aigua és 

freda per si mateixa e és húmida per raó de l'áer, e la térra és seca per si mateixa e 

és freda per raó de l'aigua (33, 8).

Aquesta constitució elemental de la materia té el seu interés, pero, com a 
fom idora de metáfores i analogies referides a diverses realitats no materials; al 
mateix capítol 33, per exemple, ja comenta Llull a fer-ne un ús simbólic, deis 
elements. La constitució material del seu eos físic es relaciona amb la seua 
ac tu ad o  m oral; un exemple: «Com jo sia compost deis átom us qui són 
m ovables per l’áer, ¿on me ve a mi, Sényer, esta perea que sent ésser en mi, 
per la qual som pererós d'ésser movable a les vostres obres e a pregar e aorar e 
a loar vós?» (33, 23).
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Pero el major nombre d'antecedents de la figura elemental el trobarem  ais 
llibres quart i cinqué. Recordem que el quart llibre está centrat en temes 
naturals i filosofics, de m anera que és esperable trobar-hi referéncies a 
¡ 'estructurado elemental de la natura. La distinció XXXV, "Qui tracta de 
l'arbre de qualitats e de significáis", reprén la qüestió de les qualitats deis 
elements, especialment al capítol 234, "Com és tractat de qualitats e en qual 
m anera donen significat les unes de les altres". La senzilla exposició feta al 
capítol 33 és ara completada amb consideradora més complexes:

La raó ni la demostrado per qué és significat que la calor e la fredor són qualitats 

actives e la humiditat e la secor són qualitats passives, és, Sényer, per qo car l'áer és 

mijá enfre l'aigua e.l foc; e aqó és per qo car l'áer reep la sua calor del foc e l'aigua 

reep la sua humiditat de l’áer e la térra reep la sua fredor de l'aigua e lo foc reep la 

sua secor de la térra. Qn, com calor no sia tan gran en l'áer com en lo foc e a<;ó per qo 

com l'áer no ha la calor de si e és participant en l'aigua qui és freda, e com la térra no 

haja la fredor de si e sia participant ab lo foc e per a qo no ha tanta de fredor en si 

com ha l'aigua per si, per a qo, Sényer, és significat que.l foc e l'aigua han qualitats 

actives e l’áer e la térra han qualitats passives (234, 9).

L'esquema proposat será emprat tot d 'una per desgranar analogies de tipus 
elemental; la fórm ula «enaixí com...» in troduirá  to t un  seguit de símils 
recolzats en la teoría elemental, la qual es mostra especialment apropiada per a 
donar significado de les realitats moráis i metafísiques. Heus-ne ací alguns 
exemples significatius:

Car enaixí com home pren natura de cólera menjant e bevent les viandes qui són 

caldes e seques e esquivant a menjar e a boure les viandes qui són fredes e humides, 

enaixí, Sényer, fe e creenga se natura en ánima d’home entel.lectualment com la 

imaginado e la cogitació e la memoria e la pensa e la volentat está en alcuna fe o 

creenga més que en altra (242,8).

Enaixí com l’áer és mijá enfre lo foc e l'aigua per la participació que fa ab cascú, 

enaixí, Sényer, la vostra gloriosa humanitat és mijancera enfre la gloria que los 

sants reeben del creador e la gloria del creador; car així com l’áer reep calor del foc e 

l'aigua reep humiditat de l'áer, enaixí la vostra graciosa humanitat reep gloria de 

la deitat e nós reebem gloria de la vostra sancta humanitat (249, 25).
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Qn beiieit siats vós, sényer Déus, car enaixí com la térra reep fredor de l’aigua per qo 

car participa ab ella, enaixí la paraula per qo car és cosa sentida dóna mala 

significadó com parla coses qui no són de natura sensual e són de natura entel.lectual, 

e aqó és per 5 0  car les coses sensuals participen pus fortment ab defalliment e ab 

falsos significats que no fan les coses enteLlectuals (251,6).

És, pero, al llibre cinqué on trobarem  u n  major nom bre d 'analógies 
elem entáis —especialm ent a la darrera distinció—. És lógic si tenim  en 
compte el fet cada cop més constatable que els capítols darrers del LC recullen 
els con tinguts deis llibres anteriors, alhora que els confereixen una  
estructurado  clarament preartística. L'analogia elemental, com a mecanisme 
dem ostratiu básic de l'A rt quatem ária, es troba prefigurada amb un  major 
detall a les dues darreres distincions del LC.

Podem adduir nombrosos exemples semblants ais suara reportáis. Trobem 
analogies elementáis, sois a la distinció XXXIX, a 276,4-6; 281, 21; 294, 9; 314,12; 
i al llarg de tot el capítol 295, entre altres llocs. Destacarem , pero , una 
especialment interessant, i que immediatament ens fa recordar la constitució 
de la figura elemental de l'Art: «On, beneit siats vós, sényer Déus, car enaixí 
com los quatre elements componen setze figures, enaixí són afigurades a 
l'hum á enteniment setze figures per les quals hom pot apercebre l'amor qui és 
enfre lo príncep e son poblé» (304, 3). En efecte: Llull planteja setze possibles 
combinacions amb l'amor entre el príncep i el seu poblé, d'acord amb les dues 
intencions; exactament el mateix nombre de combinacions bináries existents 
entre els quatre elements, i que formen les setze cambres de la segona figura de 
T a l'Aaav (la qual passará a ser la figura elemental a l'AD). El nombre de setze 
resulta de quadrar el quatre. En aquest cas, hom posa en relació l’amor entre el 
príncep i el seu poblé amb les combinacions elementáis; pero, segons Pring- 
Mill, aquest nom bre de setze va molt més enllá, fins a l'extrem  d 'influir 
directam ent en el nombre de principis de les figures A i S de l'Art.

No deixa dones de ser significatiu que, més enllá de les analogies fornides 
peí propi dinam ism e deis elements, Llull faga ús d 'una analogia numérica; 
sobretot si tenim en compte la importancia decisiva del nombe en les arts 
quatem áries (PRING-MILL, 1957). Pero, d'acord amb el que hem dit en veure 
els antecedents de la figura S al LC, el passatage en qüestió no dem ostra 
l'origen elemental del nombre de dignitats divines ni del nombre de principis 
de la figura S. Res no hauria im pedit a Llull explicitar amb una analogia
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semblant a aquesta ¡'estructura de la taula de signes del capítol 331, posem  per 
cas: així com els quatre elements componen setze figures, així m ateix les tres 
potencies de l'ánima en componen tam bé setze. Pensem, i creiem  haver-ho 
demostrat, que aqüestes setze combinacions deis actes de memoria, entenim en 
i vo lun tat tenen un  altre origen (sense que aixó anul.le, com  podem  
com provar, la im portancia de la figura elem ental a l'A rt, no ja com a 
estructuradora del nom bre de principis, sinó com a fornidora d 'analogies 
explicatives deis seus continguts).

Els quatre elements amb llur composició faran acte de presencia tam bé a la 
distinció XL, la darrera del LC. Les analogies aniran ja clarament referides, en 
la major part deis casos, al funcionament de les altres «figures», anunciades 
ais capítols corresponents. Lógicament, al capítol 331 trobarem  referéncies 
analógiques basades en els quatre elem ents, aplicades al que será  el 
funcionament de la figura S (referéncies considerades per Pring-M ill com 
pro ves de la constitució elemental de la figura S). I hem de dir que no són pas 
les úniques: al capítol 342, per exemple, en podem  trobar d'altres. Amb tot i 
aixó, hem de considerar el fet que en altres moments de la distinció XL les 
analogies elementáis van referides igualm ent a la constitució d 'altres figures; 
per exemple, la A, especialment al capítol 325. Vejam cada cas amb una mica 
més de detall.

H eus ací les dues analogies elementáis presents al capítol 331, clars 
antecedents de la connexió entre la figura elemental i la figura S de l'Art:

Car com la N [significado composta de K L M] pren natura de la M [vol. amant la 

veritat], adoncs s’endre^a a significar vertaderament l'A [veritat], e com pren natura 

de la K [mem. oblidant la veritat] e de la L [enteniment ignorant la veritat], adoncs 

se desendre^a e.s desvia a significar l'A, per la qual desordonació significa 

falsament contraríes coses de l'A. On, enaixí, Sényer, com l'átomus en quant conté 

més del foc e de l'áer se mou a amunt e en quant contén més de l'aigua e de la térra se 

mou a avall, enaixí la N en quant contén més de la M que de la K e de la L significa 

pus fort l’A que les contraríes coses de l'A, e com contén més de la K e la L que la M, 

adoncs significa falsetat e amaga veritat (331, 11).

La raó e l'ocasió, Sényer, per la qual l’E és sobre tots los altres significáis, és per qo 

car no és composta de coses contraríes e és composta de coses diverses concordants, qo 

és a saber, la B [memoria membrant la veritat] e la C [enteniment entenent la
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veritat] e la D [voluntat amant la veritat]; e la raó e l'ocasió per qué la I ni la N  ni 

la R no han la noblea de l'E en significar l’A [veritat], és per £o car totes tres les 

figures són compostes de coses diverses e contraríes, e per $o com contenen en lur 

diversitat contrarietat no poden haver la simplicitat de l'E continents contrarietats. 

On, enaixí com los quatre elements en los vegetables e en los animals engenren e 

corrompen formes e són contraris los uns ais altres, enaixí les tres figures per una 

manera donen de l'A vera significado e per altra manera ne donen falsa significado 

(331, 17).210

Especialment interessant és el segon deis versicles citats, el qual ja va ser 
remarcat per Pring-Mill, ja que explícita la relació existent entre els processos 
naturals de generació-corrupció, obra de la dinámica m anifesta pels quatre 
elements, i la dialéctica epistemológica establerta entre les quatre «especies» de 
la figura S. Les diferencies, concordances i contrarietats entre les qualitats deis 
elements són equivalents a les existents entre els individus de les especies de 
S. La qüestió és: estem davant una analogia elemental més, com les altres que 
hem vist ais capítols de les anteriors distincions, o bé aquesta dem ostra una 
estreta relació entre la figura elemental i la figura S de l'Art?

El fet que abans hagen aparegut diverses i molt nom broses analogies 
elementáis sem blants a aquesta, pero aplicades a conceptes ben diferents, 
indica que estem davant un fenomen que ve de lluny i que no naix com a 
introductor de les relacions entre els actes de les tres poténcies de 1'ánim a 
racional. Per una banda, com hem pogut com provar, les com binacions 
d'aquestos actes tenen un origen anterior al LC, i completament deslligat de 
les teories elem entáis; per altra banda, tam bé les analogies elem entáis 
provenen deis primers capítols del LC, sense que en el seu origen feren cap 
relació directa especial a la constitució psíquica de l'ésser hum á.211

210Heus ací una prova més del carácter instrumental deis conceptes relatius que bastirán els 

triangles de la figura T, imprescindibles ja al LC per tal de connectar els diversos aspectes de la 

realitat. En concret, ací Lllull ja está fent ús del triangle verd, diferéncia-concordan^a- 

contrarietat.

211Insistim un cop més en que l'origen de moltes confusions relatives al LC rau en el fet que hom 

explica obres posteriors partint de l'antecedent que suposa un sol capítol de la primera obra; pero 

un capítol al LC —especialment a la darrera distinció— implica un punt d'intersecció de 

múltiples conceptes i petites «arts» préviament manifestades al si de la mateixa obra. Si mirem 

només el capítol 331 veiem l'origen de la figura S relacionat amb la figura elemental. Pero si
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La considerado global deis nombrosos llocs del LC on apareixen analogies 
elementáis ens obliga a desvincular-les directam ent d 'un sol fet, ja que són 
aplicades tant a qüestions psicológiques com etiques, teológiques o místiques. 
Al capítol 325 la relació s'estableix no ja entre els elements i les poténcies de 
Tánima, sinó entre els elements i les dignitats divines. Pero no trobarem  cap 
relació explícita entre el nombre de les combinacions elementáis (setze) i el de 
les dignitats de la figura A de l'Aaav (també setze), com tam poc no la 
trobávem  en el cas de la figura S. L'analogia entre les dignitats divines i els 
elements també está expressada en termes de simplicitat-composidó; el mateix 
títol del capítol 325 ja dóna peu a aquesta considerado: "Com hom  adora e 
contempla la gloriosa simplicitat de l'esséncia divina".

Els seus trenta versicles van orientats en la mateixa direcció: donar al 
lector una «art e manera» de «mudar son enteniment d'una simplicitat creada 
a altra simplicitat increada» (325, 23). La simplicitat creada será, lógicament, la 
de cada element abans d 'entrar en composició amb els altres. El capítol és una 
claríssima mostra del métode d'ascensió epistemológica de les sensualitats a 
les intel.lectualitats, el que equival a dir que és un  antecedent de l'ús de la 
figura elemental en l'Art. Heus-ne ací un exemple:

Honrat Senyor, com l'ánima entel.lectualment entén los elements simples quant cascú 

en sa propia natura, e com per lo cors qui sent les formes deis vegetables e deis 

animals e deis metalls composts entén que los elements són composts, e com Tánima 

entel.lectueja que son remembrament no basta a membrar ni son enteniment a entendre 

tota la simplicitat que cascú deis elements ha en si mateix, e com Tánima gira e 

muda son remembra e son entendre e son voler a la gran simplicitat qui és en vostra 

dei'tat, adoncs, Sényer, és contemplant e adorant la vostra sancta simplicitat, 

membrant e entenent los significáis que los elements simples, qui són creatures, donen 

de la vostra simplicitat increada; car si los elements qui per una manera reeben 

composició e qui són creatures, han tanta de simplicitat, dones, quant major és, 

Sényer, vostra simplicitat, qui no reep nulla composició per nulla manera, enans és 

natura pura, simple, increada, infinida, etemal, tota acabada! (325, 9).

mirem tots els capítols anteriors que donen lloc a la figura S i a la figura elemental, veurem que 

la conjunció de totes dues al capítol 331 no deixa de ser merament conjuntural.
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Els elements forniran dones analogies explicatives d 'aspectes de la 
divinitat que no poden ser copsats directam ent per l'entenim ent, pero que 
poden  ser assimilats a través d 'un  símil recolzat en un  fet com prensible i 
immediatament evident, com és la constitució elemental de la m ateria. És ciar 
que la trinitat será tam bé considerada des d'aquesta óptica de sim plicitat- 
composició:

On, deün que enteLlectualment entenem, segons que ja havem provat qa enrera, que 

vostra gloriosa trinitat és vostra gloriosa patemitat e filiació e processió. On, si en 

lo foc simple, qui és creatura, són proprietats simples calor e lugor e leugeria, sens 

que aqüestes proprietats no són compostes en la substancia del foc simple, dones, 

quant més, Sényer, la vostra patemitat e filiació e processió poden ésser proprietats 

simples en una substáncia simple, divina, infinida, sens que la substáncia no sia 

composta d’elles ni elles de la substáncia! E si tota la simplicitat que.l foc ha en ses 

proprietats no pot ésser membrada ni entesa per home, dones, quant menys basta 

home a membrar e a entendre tota la vostra simplicitat divina! (325, 22).

La potencia explicativa de les analogies elementáis esclata amb forqa ais 
capítols de la darrera distinció del LC. Aqüestes analogies donaran compte no 
sois d'aspectes relacionats amb la divinitat (figura A) o 1 ánim a hum ana 
(figura S); altres camps serán tinguts en compte, encara que la major part se 
l'endurá la contemplació de l'esséncia divina i deis misteris que l'envolten, ja 
que l'interés principal de Llull és fer comprensibles intel.lectualm ent els 
dogmes de la religió católica. No volem fatigar el lector amb un cúmul de cites 
que, per altra banda, no farien més que corroborar el que ja ha estat dit. Ens 
perm etrem  solament un darrer exemple, deis molts que podríem  reportar. És 
del capítol 364, colofó de les «arts» assajades al LC. En un  capítol tan 
im portant, auténtica frontissa entre el LC i l'Art, no podia faltar la presencia 
de les analogies elementáis:

Mas així com accidentalment calor se troba en aigua calent, enaixí per accident se 

forma I [fervor o temor] en G [fe e creenqa] e en H [raó necessária] on és la D [falsetat]; 

mas enaixí com en l'aigua no pot haver tan gran calor accidentalment com ha en lo 

foc substancialment, enaixí la I no pot ésser tan naturalment ni tan própriament en la 

G e la H on és la D, com és en la G e H on és l'A [veritat] (364, 21).

Altres m ostres del funcionam ent analógic deis elem ents a la darrera 
distinció del LC poden trobar-se ais següents passatges: 320, 6; 320, 25-27; 327,
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10-12; 328, 12; 329, 12; 340, 18; 341, 13-15; 359, 3; 361, 29; 363, 29. Tots ells 
m anifesten la importancia del mecanisme analógic al LC com antecedent del 
paper de la figura elemental a l'Art. No en va, quan Llull introdueix a l'Aaav 
un esquema en forma de creu per representar les figures, l'elemental apareix a 
la base, donant a entendre que substenta el contingut de totes les altres, igual 
que els elements substenten tota la materia corporal (pág. 476/44):

A
T S V

X

Y Z
Elementalis

L’anterior esquema resumeix d'alguna manera la situació de les figures a 
l 'A a av .212 Cal insistir, pero, en el fet que aqüestes constitueixen tan  sois 
l'instrum ent que organitza i estructura les eines amb les quals funciona el 
m étode. Aquest ve donat en sentit estríete no per un conjunt de conceptes, 
sino per unes regles de funcionament. L'esséncia de l'Art es troba ací: en el 
funcionam ent del mecanisme, en el dinamisme deis seus com ponents, i no 
en aquestos consideráis de m anera estática. Les figures criden l'atenció 
visualm ent, pero  cal superar-les i m irar l'A rt des de més enllá, com un 
sistema dinámic sotmés a unes liéis estrictes i, segons l'autor, universals. Ens 
centrarem ara, per finalitzar aquest apartat, en els antecedents que es troben al 
LC del funcionament própiament dit de l'Art.

2.2. El funcionament del mecanisme.

Ja hem tingut ocasió d'estudiar alguns aspectes del LC que prefiguren el 
mecanisme de l'Art, tant a la primera part com a l'estudi de les figures. La 
combinatoria  és el pun t que més pot cridar l'atenció; a l’Art s'estableix 
finalm ent sobre una base binária, manifestada en les cambres de cada figura.

212Veg. PLATZECK (1964:152-153), per a una descripció de la ubicado de les figures a la creu.
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Al capítol 180, per exemple, comprovávem com apareixien ja reflectides el que 
serien les cambres bináries de la figura A, en fer Llull combinacions duals de 
les dignitats divines. La técnica de combinar entre si d iversos p rincip is 
domina el LC, especialment a partir del capítol 129 (com hem tingut ocasió de 
comprovar més amunt), pun t on el nostre autor com enta a in trodu ir dobles 
oposicions de contraris que barregen els seus termes.213

L’establim ent d 'una suposició prévia a la dialéctica dem ostrativa de les 
figures és un altre mecanisme básic per al funcionament de l'A rt. Així ho 
palesava la importancia de comentar la recerca amb els «individus» F i G de la 
figura S, deixant de banda la H (és a dir, amb la memoria i l'entenim ent, sense 
desestim ar d 'antuvi l'objecte de recerca). Hem vist passatges del LC que 
anticipen aquesta condició prévia i necessária per al bon desenvolupam ent de 
l'A rt.

Condició necessária, pero no suficient. L'Art basa la seua efectivitat en un  
conjunt de normes d'ús, de regles i de condicions, que ha de seguir l'artista per 
tal de teñir éxit en la recerca. Cada figura té les seues «condicions» apropiades, 
i el seu propi paper en el conjunt del mecanisme. Recordem que les figures S i 
T són les figures instrumentáis, les quals recorren la resta de les figures per tal 
de trobar la cambra que responga a la qüestió plantejada, seguint sem pre unes 
regles preestablertes: majoritat absoluta de Déu front a les criatures, m útua  
convertibilitat i no contradicció entre les virtuts divines, m ajoritat de les 
virtuts front ais vicis, etc. A l'AD, l'extensa segona distinció está dedicada al 
«condicionament» de les figures, és a dir, a l'establiment de les condicions 
operatives de les possibles combinacions deis conceptes de l'Art.

De la mateixa manera, hem tingut ocasió de trobar al LC passatges que 
prefiguren aquest funcionament de l'Art; recordem que al capítol 184 teníem  
unes condicions que calia aplicar sobre unes combinacions de virtuts divines i 
«maneres de poder». Vuit virtuts divines i sis maneres de poder eren les eines 
d'aquesta petita «art», l'objectiu de la qual era d'apercebre la possibilitat divina 
d'ésser Déu i home alhora (com indica el títol del capítol, "Com en les vertu ts 
de Déu pot hom apercebre e entendre que nostre senyor Déus és poderos

213E1 P. Platzeck reporta encara dos breus exemples de combinatoria extrests del LC, 

concretament deis capítols 335 i 359 (PLATZECK, 1962: 324-327). Veg. també, sobre la 

combinatoria lul.liana, PLATZECK (1952 i 1962: 298-322).
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d'ésser Déus e home ensems"). Les v irtu ts divines són els conceptes básics 
demostratius (anticipant la importancia de la figura A en l'Art); les «maneres 
de poder» són uns conceptes operatius ad hoc; amb tots dos grups, engeguem  
una art que será operativa si segueix les següents condicions:

a) «cascuna de les sis maneres de poder men per los significáis de cascuna de 
les vuit vertuts» (combinació de principis),

b) «seguesca los significáis de les vertuts e los significáis de les sis m aneres de 
poder ensems esguardant l'una lo significat en l'altre» («aplicació» d 'un  grup 
de principis a l'altre),

c) «que la cosa sensual entena termenada dintre lo terme on és term enada e la 
cosa entel.lectual no l’entena dintre lo term e on és term enada la sensual» 
(considerado de les diferencies ontológiques entre els principis, m anifestades 
en la relació majoritat-minoritat),

d) «que aferm que les vostres vertuts són acabades sens nuil defalliment» 
(superlativitat absoluta deis principis divins i m útua convertibilitat de les 
dignitats de la figura A).

Les condicions de l'Art general són clarament avan^ades en les condicions 
d 'aquesta «art» particular del LC. Al capdavall, el secret de l’Art es troba, 
d 'acord amb les formulacions quaternáries, en l'aplicació de S (a través deis 
seus «individus» F i G), amb l'ajut de la T (figures totes dues instrumentáis) a 
les cam bres de A i de la resta de figures (cambres resu ltan ts de les 
combinacions bináries de llurs principis constitutius), seguint les condicions 
de cada figura. És el mateix mecanisme, mutatis mutandi, que ja empra Llull a 
més petita escala en aquest capítol del LC.

La consideració de les virtuts divines amb les tres potencies de l'ánim a 
racional és un recurs molt extens al LC, especialment al darrer volum . En 
term es artístics, estem davant l'aplicació de la figura S a la figura A; els 
resultáis d'aquesta aplicació són variables, depenent de la combinatoria de les 
«especies» i deis «individus» de S amb les dignitats de A. Els conceptes 
d 'aquesta darrera figura, en ser m útuam ent convertibles, no im pliquen cap 
v a ria d o  substancial en la construcció deis arguments: «granea», «bondat», 
«eternitat», ... tots aboquen cap a una mateixa consideració superlativa de la
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divinitat. El cas de la figura S és divers; depenent de l'espécie aplicada sobre les 
cambres de A, obtenim un resultat diferent. Un exemple extret del LC: Tánima 
contempla la infinitat, vida i eternitat de Déu (conceptes de la figura A). En 
concret, ací s'aplica sobre la A una especie de S: la N, on, recordem -ho, la 
memoria, Tenteniment i la voluntat están en poténcia i no actualitzen les 
seues possibilitats:

On, com en la vostra gloriosa substáncia sia molt major la infinitat e eternitat e 

vida, per a^o, Sényer, és significat al meu remembrament e enteniment, que la mia 

volentat és molt poca a amar la vostra substáncia pus que la memoria poc remembra 

e Tenteniment poc entén en la granea que la vostra substáncia ha en sa infinitat e 

eternitat e vida (269, 11).

Si la m em oria «poc remembra» (K) i Tenteniment «poc entén» (L), al 
capdavall la voluntat «és molt poca (M) a amar la vostra substáncia (A)». Es a 
dir, es forma la cambra [N A], resultat de l'aplicació de la S a la A. N o és 
aquesta, pero, la cambra desitjable en la recerca de la divinitat. Cal buscar-ne 
altra, ja que la T manifesta que és menor que altres cambres.214 Com veiem, la 
terminología «artística» s'adiu, amb poc d'esforg, amb els textos del LC, textos 
on trobem clarament explicitades les altres cambres resultants de l'aplicació de 
S sobre A: [E A], [I A]. Vejam-ho.

A l capíto l 299, "Com hom  ama haver bonauiranga", l’a u to r ens 
proporciona una art basada en l'aplicació de les virtuts de Tánima a les v irtuts 
divines, és a dir, en la recerca operada per Tánima racional a través de les 
dignitats de Déu (o, en termes artístics, en el «descorriment» de S p er les 
cambres de A):

Ah Déus singular en vertut e en acabament e en honrament! Qui ama ni vol, Sényer, 

benauiranga, cové que l’encerc ab les tres vertuts de Tánima en les vostres vertuts, les

214Diu precisament l’Aaav que un deis oficis de la S és fer «provatures» amb les seues espécies a 

través de les altres figures, per tal de trobar l'habitus apropiat: «Nota, quód modo accipiat 

unum habitum, modo alium de suis speciebus; & quando cum uno habitu non invenit hoc, quid 

inquirit, dimittit illum, & accipit alium; & sic modo induit unum habitum, modo alium; «Se hoc 

idem facit in cameris de A. T. V. X. accipiendo unam & dimittendo alteram, quousque invenit 

illam, quae sibi est necessaria ad utendum istá arte» (págs. 2-3/434-435).

5 5 5



quals són: dretura, misericórdia, humilitat, saviea, honrament, veritat, amor, 

padéncia, acabament, e en les altres vertuts semblants a aqüestes (299,1).

Les tres potencies de la racional s'aplicaran sobre cadascuna de les virtuts, 
amb un  resultat reiterat: «Qui vol ni am a benauiranga cové que sia 
remembrant e entenent e amant vostra dretura» (299, 4); «Tan és excel.lent e 
noble la vostra alta misericordia, que tota ánima qui la rem embra e l'entén e 
l'ama cové haver de necessitat misericordiós rem em bram ent e entenim ent e 
voler» (299, 7); «Tan és vertuosa vertut la vostra excel.lent hum ilitat, que tota 
ánim a qui la rem em bra e l'entén e l'am a ha hum il rem em bram ent e 
enteniment e voler» (299, 10); etc. En tots els casos, les formules reiterades es 
poden resumir en la cambra [E A]; és a dir, la situació en qué la memoria 
m em bra (B), Tenteniment entén (C) i la voluntat estima (D) les v irtuts de 
Déu.

Pero l'objectiu de l'Art es resumeix en les següents cambres: [E A V Y] [IV  
Z]. La segona expressa el mateix contingut que la primera «per la negativa»: 
m em brar, entendre i estim ar (E) Déu (A), les virtuts (V) i la veritat (Y) es 
correspon amb membrar, entendre i desestimar (I) els vicis (V) i la falsedat (Z). 
Tota la recerca avanza cap aquesta doble finalitat. Nombrosos textos tant de 
l'Aaav com de l'AD així ho certifiquen. Per exemple: a la prim era part de la 
tercera distinció de la primera obra, part dedicada ais trenta m odes especiáis, 
gairebé tots ells contenen aqüestes cambres com a definido de l'objectiu final 
que hom cerca amb l'Art.

Així, el mode seté, consulere, está format per les cambres [F. G. T.] [E. A. V. 
Y.] [I. V. Z.]: «Quicunque vult aliis consulere, oportet eum in tantum  movere 
F. G. per T., quousque E. sum at in objectum A. V. Y., & quód I. sum at in 
objectum V. Z.» (pág. 28/460). Aqüestes línies resumeixen el mecanisme básic 
de l'Art quatemária, peí que fa a la seua finalitat última: la E ha de rebre les 
figures A, V i Y, mentre que la I ha de rebre les V i Z (recordem la doble válua 
de la V: en un cas, «virtuts»; en l'altre, «vicis»). Una ullada a la tercera 
distinció de l'Aaav mostra que el passatge suara esmentat té un correlat exacte 
en gairabé els trenta modes, cosa que manifesta la importáncia axial de les 
cambres.

Igual ocorre amb la tercera distinció de l'AD, la qual m anifesta la 
«intenció» o finalitat de l'A rt a través de setze modes, els quals contenen
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tam bé les dues cambres en qüestió: «mou» sisé, "Atrobar", «a encercar e 
atrobar los particulars se covenen estes cambres: [ E A V Y  /  I V Z / M A V Y  
Z]» (OS I: 383); «mou» seté, "Endregar", «a endregar los errats se covenen estes 
cambres: [E A V Y /  I V Z /  M A V Y]» (ibid.: 385); «mou» dotzé, "Mostrar", 
«per m ostrar esta A rt és exaltada E en A V Y e I en V Z» (ibid.: 390); i u n  llarg 
etcétera.215

Naturalment, també al LC trobem manifestada la importancia d 'aquestes 
cambres. Per a una bona orientado tant epistemológica com m oral cal una 
direcció adequada de les tres virtuts de Tánima, de manera que la voluntat ha 
d'aplicar-se de forma selectiva sobre alió que préviam ent han considerat les 
seues germanes, la memoria i Tenteniment. És a dir: si alió m em brat i entés 
ha estat una v irtu t, cal estim ar-la; si, per contra, ha estat un  vici, cal 
desestimar-lo. El joc combinatori amb les «espécies» de S (especialment amb la 
E i al I) es mostra ja especialment fructífer al LC, com ho será més tard a l'Art. 
Vejam si no uns exemples.

La forma d'accés a les virtuts moráis passa per la memoria i Tenteniment. 
L'amor, en darrer terme, completa el procés psicológic d 'aprehensió d 'una 
certesa m oral inamovible, en el m oment que la voluntat afirma, en l'estadi 
superior de l'ascens étic, el que ha estat comprés per les dues poténcies 
anteriors en el terreny de la majoritat moral. Paral.lelam ent, i de form a 
inseparable, rebutja el que l'análisi de la memoria i de Tenteniment ha ubicat 
en el terreny de la m inoritat moral, és a dir, en el que correspon ais vicis. Com 
a l'Art, al LC obtenim unes conclusions que afecten el domini étic, pero que 
provenen d 'una análisi prévia marcadament intel.lectual, i assentada en els 
m ovim ents psicológics de Tánima racional: «Qui am a h o n ram e n t 
entel.lectual, aquell orna sa ánima de vertuts remembrant e entenent e am ant 
vertuts e rem em brant e entenent vicis desam ant aquells» (292, 20). A la V 
blava apliquem  l'espécie E de la figura S, i a la V vermella apliquem  la I. 
Tenim dones, clarament explicitades avant la lettre, les cambres EVY/IVZ de 
l ’Art.

Pero parlar de les virtuts moráis és també parlar de Déu i de les seues 
virtuts essencials, de les quals la humana virtut no és més que un pálid reflex.

215De la tercera cambra, encapgalada per la M, es passa a les dues primeres: com ja hem dit 

abans, es tracta d'operar el tránsit de la N a E/I, és a dir, del dubte a la certificació.
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La hum ilitat és una virtut oposada a l'orgull; en la divinitat es dóna en  el seu 
grau superlatiu, i es manifesta ais nostres ulls en l'encamació del Fill de  Déu i 
en els seus patim ents. V irtut hum ana dones, pero sobretot v irtu t d ivina. 
Estimar la virtut de la humilitat equival dones a estimar Déu; estim ar l'orgull, 
vici contrari, ens allunyará per contra de la font de tota virtut:

On de'im, Sényer, que sensualment sentim e entel.lectualment entenem que aquells qui 

vos amen amen humilitat, e aquells qui vos no amen amen ergufl- On, qui vol amar 

aquells qui vos amen, cové que remembren e entenen humilitat e ergull, e egualment 

lur remembrament e lur enteniment guarden ergull e humilitat; e si agó fan, adoncs la 

volentat amará humilitat e desamará ergull, e amant humilitat amará los homens 

humils qui vos amen (281,13).

Apercebem  claram ent en el versicle anterior les cam bres EAVY/IVZ, 
culm inació del procés psicológic encetat per la m em oria i Tentenim ent 
aplicats a les virtuts i ais vicis, i que sois completa la voluntat en redistribuir el 
m aterial psíquic precedent donant els vicis a la I i les v irtu ts a la E. Al 
capdavall, la doble consideració aportada per les especies de S (una afirmativa 
amb la E i una altra negativa amb la I) obeeix a la qüestió pu ram en t 
epistemológica del coneixement per la negativa: entendre (i desamar) el vici és 
entendre (i amar) la virtut. I viceversa.

En el cas que suara ens ocupava, referit a l'orgull i la hum ilitat, els dos 
con traris en tren  en una enriqu idora  dialéctica grácies a Texhaustiva 
consideració de qué són objecte per part de les poténcies de Tánima. El següent 
passatge incideix de nou en la qüestió, tot presentant les dues vessants 
(positiva i negativa) que conformen la consideració deis fets m oráis en l'A rt 
(representades, respectivament, per la E aplicada a les virtuts i per la I aplicada 
ais vicis), alhora que explícita la connexió del mecanisme amb el coneixement 
per la negativa:

Rei deis reis e Senyor deis senyors, digne de totes laors! Sensualment sentim e 

entel-lectualment entenem que los uns contraris se coneixen per los altres. On, qui vol 

adorar e contemplar, Sényer, sápia donar tota la F [memoria] a membrar e tota la G 

[enteniment] a entendre ergull e vanagloria per tal que la H [voluntat] desam go que 

la F [memoria] membra e go que la G [enteniment] entén; e com la H [voluntat] 

desamará ergull e vanagloria per esta manera, la F [memoria] gir-se a membrar e la 

G [enteniment] gir-se a entendre l'A [humilitat de Déu] per tal que la H [voluntat]
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s'enamor e.s complesca d’ella e que totes tres les letres adoren e contemplen l’A  

[humilitat de Déu] (333, 25).

El secret de la contem plació rau  dones en la m ateixa fin a lita t 
epistemológico-moral de l'Art: membrar, entendre i estimar Déu i les v irtu ts 
(EAVY) i membrar, entendre i desamar els vicis i el pecat (IVZ). Lógicament, 
será a la darrera distinció del LC, després de l'establim ent d 'una  «figura» 
ordenada que recull les possibilitats d'actuació de les tres potencies de Tánima, 
quan trobarem  amb una major claredat els antecedents de les dues cam bres 
que suposen la finalitat de l'Art. Els següents passatges en són una clara 
mostra:

Dreturer Senyor, entel.lectualment significa a Thumá enteniment la vostra dretura 

que la vostra saviea és ocasió a ránima com sia membrant e entenent e volent bé e 

com sia membrant e entenent e desamant pecat; car si la vostra saviea era ocasió a 

ránima en membrar e entendre e amar pecat segons que és ocasió com ránima membre 

e entena e am bé e desam pecat, dones seria significat, Sényer, a lbtumá enteniment 

que vós seríets ensems dreturer e injuriós (323,23).

Mas car la H [defalliment] és En Pere e la E [ánima] d'En Pere és ab la H 

[defalliment] en la quarta figura de veritat, per agb és desnaturada la L [vista 

corporal] a plorar, la qual L [vista corporal] se natura a plorar com l'E [ánima] és en 

la primera figura de veritat, membrant e entenent e amant vostra justicia, e és l’E 

[ánima] en la segona figura de veritat membrant e entenent pecat e desamant aquell 

(344, 15).

Gloriós Senyor, qui vol pujar son remembrament e son enteniment e son voler, sápia 

davallar son remembrar e son entendre en les viltats e en les mesquinees d'aquest món 

e en los vicis e en los pecats qui són en home, e faga tant que son voler los desam e los 

menyspreu, car per aital manera puja hom Tánima a membrar e entendre e voler a 

adorar e contemplar les vostres vertuts glorioses (358, 2).

Totes dues combinacions (la que representará en l'Art la E aplicada a la V 
blava i la que representará la I aplicada a la V vermella) apareixen amb una 
reiteració insistent al darrer llibre del LC. Totes les petites arts particulars ací 
esbossades aboquen a la mateixa finalitat que expondrá la gran Art general. A 
m és deis passatges suara reportats, podem adduir també els següents a tall 
d'exemple: 292,20; 293, 24; 294, 28; 309, 2; 323,19-21; 330,14; 331,18; 338, 20; 361,
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20. El lector h i trobará claram ent exposat l'an tecedent del m ecanism e 
definitori de la finalitat de l’Art quatem ária: arribar a Déu, les v irtu ts  i la 
veritat amb memoria, enteniment i voluntat actius, fugir els vicis i la falsedat 
amb la voluntat negativa.

Finalm ent, un  altre aspecte que al LC avanza la form a concreta de 
funcionament de l’Art és el piantejament de qüestions que han de ser resoltes. 
Ja hem  tingut ocasió de comprovar com a l'Aaav les qüestions form en una 
part substancial del seu contingut; de fet, l'A rt es planteja com un  m étode 
capas de resoldre qüestions, qualsevol qüestió sobre temes naturals, m oráis o 
metafísics. Al LC, un  cop els materials es van ordenant al voltant del que 
serán els antecedents de les figures, ja es m ostren eficients per a resoldre 
adequadam ent preguntes importants. Especialment, les que fan referencia a 
l'encamació, a la trinitat, i a la predestinació.

A l'Aaav, les qüestions relatives a aquestos temes rebran un tractam ent 
especial. La de la predestinació tindrá destinada tota una figura, la X. Peí que fa 
ais dogmes de la trinitat i l'encamació, els dogm es diferenciáis amb jueus i 
musulmans, tenen un tractam ent extens a la prim era obra posterior a Randa. 
A la segona part de la segona distinció de l'Aaav, dedicada a set qüestions 
básiques, les més extenses són la tercera, De Trinitate, i la cinquena, De  
Incarnatione Filii Dei. Hem vist l'ampli tractam ent que tots dos temes tenen 
al LC. Capítols com el 336, "Com hom adora e contempla l'excel.lent vertu t de 
nostre senyor Déus", es poden enunciar en forma de qüestió; en aquest cas, 
«qué significa més acabam ent en la contemplació de la v irtu t de Déu, 
l'afirmació o la negació de la trinitat i de l'encamació?» La «taula de signes» 
del capítol inclou tots aquestos termes: v irtu t de Déu, trinitat, encarnació, 
negació de la trin ita t, negació de l'encam ació, m em oria, en ten im ent, 
voluntat, etc. Amb tots ells, Llull donará resposta a la qüestió plantejada.

A l'Aaav, pero, la qüestió es replanteja de bell nou. Pero la resposta no 
difereix gaire de l'aportada peí LC. El mateix autor així ho explícita. A la 
qüestió tercera de la segona part de la segona distinció de l'Aaav, «Utrúm 
DEUS sit in Trinitate, an non?», respon Llull: «Solutio. Ad solvendum  hanc 
quaestionem  convenit, quód dem us octo Radones necessarias per Tertium  
M o d u m , quas E. recolit & intelligit se recoluisse & intellexisse in Libro  
Contempladonis» (pág. 451/19). És a dir: les vuit raons necessáries adduides 
per respondre a la qüestió de la trinitat ja han estat exposades al LC. L'ánima
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m em bra i entén que ja han estat tractades en l'obra anterior; ara tan  sois és 
qüestió de presentar-les des d'una nova óptica, l'óptica «artística», integrades 
dins d 'una estructura altament ordenada i significativa en els seus detalls més 
petits. Aquesta óptica, pero, segons hem  pretés dem ostrar en les pagines 
precedents, es troba ja anunciada al LC.

Impossible trobar una relació més clara i explícita entre el LC i l'Aaav. Per 
dam unt de Randa, la primera mostra de l'Art lul.liana apareix com un  resum  
com prensiu deis materials treballats a la vasta enciclopedia mística on Llull 
anava creant-se paulatinament, descobrint-se en la contem plado reiterada de 
la divinitat en la seua relació amb l'home i amb el m ón creat. El propi autor 
ho explicita: el pun t de referencia immediat de l'Aaav és el LC. Abans, no hi 
ha res. Després, la reelaboració metódica del sistem a inicial, el creixem ent 
progressiu de la sement original, sempre en la mateixa direcdó: la lloanqa de 
Déu a través del seu coneixement.
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V - ASPECTES FORMALS.

1. EL SENTIT DE LA LITERATURA AL LC.

H em  fet un  llarg recorregut a través deis continguts del LC. La imatge que 
ens Iha quedat és, potser, una mica esquerpa, conseqüéncia de la densitat 
inteLlectual de l'obra. Amb tot i aixó, hom considera el LC una cimera de la 
literatura catalana de tots els temps; i subratllem  el mot, perqué estem, en 
efecte, davant un llibre que, més enllá del seu contingut filosófic, proporciona 
al lector un notable gaudi estétic per les seues qualitats merament literáries.

Llull fa dones literatura al LC. Salvant, pero, la precisió feta per Lola Badia: 
el m o t en qüestió posseeix avui una cárrega semántica que l'allunya del que 
era la  intenció de l'autor a l'edat mitjana, i especialment la intenció de Llull. 
No obstant aixó, el term e po t ser contem plat des d 'un  am pli ventall de 
connotacions. Si, per a Jordi Rubio, Llull no és més que un filósof, que sois de 
m anera  vehicular em pra una expressió literária (sem pre subordinada al 
contingut missional i apologétic), per a Lola Badia podem  incloure'l sense cap 
problem a en el camp deis literats, tenint en compte l'ampli abast del terme.

En qualsevol cas, és innegable la primacía lul.liana de la prim era intenció 
en to t alió que va escriure, i en el mateix acte de l'escriptura. Llull agafa la 
p lom a per lloar Déu i donar-lo a conéixer. El resultat, pero, és (també de 
m anera innegable) un producte d'alt valor literari. La conseqüéncia clara és la 
im possibilitat de separar el Llull literat del Llull filósof; no n 'hi ha dos, sinó 
u n  tan  sois. La forma está al servei de la idea, de la seua transmissió efectiva, 
a lho ra  que la idea és inconcebible sense la peculiar forma lul.liana que 
l'estructura.

La primera intenció queda, dones, garantida, a través de la unió inseparable 
en tre  els continguts apologétics i la forma literária amb qué són presentáis; tots 
dos (forma i continguts) s'adrecen cap al mateix objectiu, al capdavall l'únic 
possible per a Llull: el compliment de la tasca per a la qual l'home va ser creat. 
J. Rubio i Balaguer ho va expressar en aquests termes:
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L’obra de Ramón Llull mai no és literatura en el sentit contingent que pot teñir el mot 

després que Verlaine en fixá despectivament el significat. Ramón Lhill sempre és un 

teóleg en fimció missionera [...]. Els llibres eren im mitjá de captado i de direcdó deis 

homes, im instrument posat al servei del propósit del Mestre (RUBIÓI BALAGUER, 

1961: 300-301).

Lola Badia matisa aquesta afirm ado, sense negar, pero, l'esséncia del seu 
sentit:

El respecte que el programa lul.liá desvetllava en Rubió és el responsable d’aquest 

status tan especial que li reserva: Llull, ens diu Rubió, no és un literat; és, en canvi, un 

filósof, un místic i un apologeta que empra de tant en tant una «expressió literária» 

de manera purament vehicular [...]. Si considerem la qüestió des d’un altre punt de 

vista, assumint que la literatura és un invent deis segles XVÜI-XIX i recordant, 

d'altra banda, com han fracassat al llarg del present segle els intents més seriosos de 

definir-la sub specie aetemitatis, potser ja ens sonaran diferentment les connotacions 

del terme i no temerem de crear cap confusió ni d'ofendre les aspiradons del beat si el 

pugem al carro deis literats (BADIA, 1988 b: 79-85).

És cert que no existia a l'edat m itjana la literatura de la form a com 
l'entenem avui; aixó justifica que Llull puga ser estudiat, ais nostres dies, des 
de la perspectiva literária, com un autor conscient deis seus recursos estétics. 
Pero, per altra banda, ens obliga a no perdre la perspectiva i a inserir la seua 
obra literária dins del context filosófic que la va veure náixer. Podem dir que 
les dues afirmacions són concordants, sense cap contrarietat, si tenim  en 
com pte —i n ingú ja no ho dubta— la prem issa que Rubió llegá a to t 
investigador de Llull: no es pot separar el Llull filósof del Llull literat. Aixó és 
el que importa.

Al LC és ben evident la preocupació lul.liana per l'expressió literária de 
l'obra. El beat és conscient, en tot moment, de les característiques de la m ateria 
prim a amb qué organitza el seu discurs: la paraula. Hem comprovat com al 
llarg de l'obra trobem una continua reflexió al voltant de la mal.leabilitat del 
llenguatge i del seu ús més adequat, acompanyada d'una auténtica lluita eos a 
eos entre llenguatge i enteniment: de vegades el primer ajuda ais objectius del 
segon; a voltes, pero, es rebel.la i, díscol, defuig l'exacta adequació entre
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pensam ent i paraula, to t reclamant el seu propi espai independent. Llull no 
po t tolerar aquesta revolta: una expressió form al independent de la idea 
suposaria una preeminéncia de la segona inenció sobre la primera. Cal arribar 
a un  acord, a una entesa entre totes dues parts, a una concordancia harmónica 
sense contradiccions punyents.

Relacionada amb tot el que acabem de dir es troba la qüestió de la finalitat 
del LC i, en un abast més ampli, de la finalitat de la literatura en Ramón Llull. 
Finalitat de la literatura, que al capdavall és la finalitat de l'escriptura, de 
qualsevol escriptura. El capítol 118, "Com hom se pren guarda de <;o que fan los 
joglars", ens oferia interessants dades al respecte. Recordem que la visió de la 
joglaria propia del beat identificava aquesta activitat amb la predicació; els 
temes de les composicions han de ser doctrináis, pedagógics:

¡Oh vós, sényer ver Déus, qui enluminats los coratges deis feels crestians de vera fe e 

de bones obres! Volria veer, Sényer, joglars qui anassen per les places e per les corts 

deis princeps e deis alts barons, e que anassen dient la proprietat qui és en los dos 

moviments e en les dues entencions, e la proprietat e la natura qui és en los cinc senys 

corporals e los cinc espirituals, e que dixessen totes les proprietats qui són en les cinc 

poténcies de ránima (118,19).

El text concorda plenam ent amb les afirmacions del professor Rubió i 
Balaguer suara exposades: la finalitat de la poesia i de la literatura en Llull és 
missional i apologética; el paper de la creació literária és el de m ostrar el que 
cal saber per tal d 'arribar a la salvació de ránim a. En aquest sentit, el nostre 
autor concep un vast projecte d'extensió del coneixement a través d 'un  exércit 
de joglars que canten per les places i per les corts composicions relatives a la 
constitució psico-física de l'ésser humá. Al darrere hi ha, un  cop més, una forta 
confianza en les possibilitats de Tenteniment, capag d'assimilar els continguts 
m és elevats si hom pren bona cura d'ensinistrar-lo com cal.

El LC, lógicament, ha de recollir aquesta finalitat. Per al seu autor, abans de 
tot, es tracta d'una obra d'esperit joglaresc, pero d 'una joglaria de la prim era 
intenció; recordem un altre versicle del capítol 188 on, en una referencia 
explícita a l'obra que está escrivint, 1'autor ens informa sobre la seua finalitat:
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Aquells qui volen ésser joglars vertaders, en vós a loar e a honrar e a amar e a servir, 

venguen, Sényer, e vagen per aquesta Art de contemplado, car en ella atrobaran 

moltes de novelles raons e moltes de belles paraules per les quals vos poran loar e 

amar e servir, car tota aquesta obra, Sényer, és comentada e feta per donar laor de 

vós, e per enamorar en vós e per honrar vós (118,21).

La importancia del versicle és triple:

a) Dóna un  nom  a l'obra, Art de contemplado. Conté dones un m étode per a 
contemplar en la divinitat.

b) Explicita l'estreta relació entre els continguts de l'obra i la seua forma 
d'expressió literaria, de manera que la cárrega retórica del llibre (les «belles 
paraules») está orientada cap a la comprensió de les «novelles raons» que 
conté, és a dir, que l'aspecte retóric está dirigit cap a la primera intenció: «car en 
ella atrobaran m oltes de novelles raons e moltes de belles paraules per les 
quals vos poran loar e amar e servir». Novetat i bellesa: dos aspectes que, com 
veurem  tot seguit, reivindica Llull per al seu llenguatge.

c) Justifica la finalitat del LC: «car tota aquesta obra, Sényer, és com entada e feta 
per donar laor de vós, e per enamorar en vós e per honrar vós». Al capdavall, 
la prim era intenció va per dam unt de tot.

El LC apareix així com un manual per ais joglars de Déu, un  m anual de 
predicació molt especial, que mostra «novelles raons» amanides amb «belles 
paraules» que han de ser escampades arreu del món pels cantors de la gloria de 
Déu. Una especial conjunció de doctrina i de retórica que faga més assequible el 
camí cap a la veritat.216

216Una altra qüestió és el suposat origen trobadoresc de les claus retoriques lul.lianes. Si la 

comunitat amb els trobadors és, com hem comprovat, més aviat espiritual, a l'hora de fer 

efectiva l'obra no trobem gaires recursos literaris concrets de la tradició occitana. Al LC, com a 

tota la seua producció posterior, el beat comenga ja a desmarcar-se del seu passat pecaminós, 

identificat amb «la folla amor»; conseqüentment, els recursos formáis de la seua poesía malden 

per desfer-se de la cárrega trobadoresca. Un cop més, la sensació resultant és d’una felig novetat: 

«Cree que metodológicament és recomanable no insistir en les virtualitats ocultes del passat 

trobadoresc de Llull, del qual Túnica cosa que sabem és que va existir; és molt més coherent per ais
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És en aquest sentit que hem parlat de la «literaturització» de la doctrina al 
LC en comentar el capítol dedicat ais joglars. Un altre exemple el tenim  en el 
grup de capítols que, a la darrera distinció, es dediquen a desenvolupar 
al.legories dram atitzades (els 354-356), així com aquells en qué conceptes 
abstractes són personificats en vívids diálegs. L'al.legoria, al LC, m ostra el 
paper concedit per Llull a la literatura com a instrum ent vehicular d 'una 
doctrina: autentiques «rondalles» (com hem tingut ocasió de com provar), els 
capítols que Llull hi dedica introdueixen una dimensió gairebé m ágica en un 
discurs dominat per l'argumentació sovint freda. Aquest recurs acom panyará 
la producció del nostre autor (és, un altre cop, un aspecte central de l'escriptura 
lul.liana plenam ent anunciat al LC), i tindrá una m anifestado especialm ent 
in teressant ais «recontam ents» de YArbre exemplifical, on s'opera el que 
Pring-Mill anomena «transm utado de la ciencia en literatura» (PRING-MILL, 
1976).

2. ALGUNES IDEES RETÓRIQUES AVAN£ADES AL LC.

Per una línia semblant discorren les diverses reflexions sobre el llenguatge 
al LC, la materia prim a més immediata del discurs. El resultat es plasm a en 
capítols com el 155, que ja hem tingut ocasió de comentar: "Com hom  cogita 
en les concordances e les contrarietats qui són enfre enteniment e paraula". Cal 
buscar el major grau de concordaba, tot essent conscient de les contradiccions 
que sovint serán inevitables. I cal fer-ho perqué no hi ha cap altra possibilitat 
d ’expressar els continguts copsats per Tenteniment si no és a través de la 
paraula. L'interés lul.liá per l'expressió lingüística del pensam ent, m anifestada 
ja al LC, será una constant en tota la sua obra, i adquirirá un  grau cada cop 
major de compromís, segons palesa la invenció del sisé seny, Yajfatus.

I si el contingut ha d'estar vehiculat a través d 'una expressió lingüística, 
cal, en prim er lloc, que aquesta siga adequada a aquell. La noblesa deis 
continguts ha d'estar acompanyada d 'una expressió adient, que passa així de

estudiosos de la literatura, científicament parlant, fer l’esforg d’assimilar el seu missatge 

"artístic" des de dintre» (BADIA, 1988 a: 144).

571



ser m erament lingüística a ser literária. És la magnificencia de les idees la que 
justifica la bellesa retorica al LC, la qual té un paper im portant en  l’obra, paper 
explicitat al capítol 359, "Com hom adorant e contemplant nostre senyor Déus 
sap haver art e manera de dir paraules rectoricalment ordonades".

El capítol és im portant per tal d'establir les idees retoriques de Llull en 
aquest estadi primerenc de la seua producció literária. Recordem que teníem 
cinc «figures» en aquesta art. D esenvolupant una  de tan tes analogies 
elem entáis presents al LC, de la mateixa m anera que els quatre  elem ents 
s'uneixen per generar un  eos, igualm ent la cinquena figura su r t de la 
composició de les quatre anteriors. Aqüestes están basades en  la potencia 
motiva intel.lectual; quan aquesta ja ha fet el seu treball, apareix dones la 
cinquena figura, centrada en la potencia motiva sensual, que ja po t dir les 
paraules «rectoricalment ordonades». Les connexions amb el que será Yaffatus 
són ben paleses.

En resum, aquesta art retórica consisteix en el fet que la potencia motiva 
intel.lectual ha de m oure les tres virtuts de Tánima (memoria, entenim ent i 
voluntat) a cercar prim eram ent alió que va peí prim er m ovim ent, per la 
prim era intenció, i que és vertader, de manera que hom tinga consciéncia i 
devoció d'alló que diu. Les paraules pronunciades, per a ser belles, han  d'estar 
sotmeses al prim er moviment, a la primera intenció, i a la veritat. Sois és bell 
alió que és vertader. Aquesta és la base de l'estética lul.liana. Les conseqüéncies 
d 'aquesta preponderáncia de la primera intenció són determ inants per a la 
retórica lul.liana, i li confereixen el seu peculiar sentit inequívoc. Per exemple, 
u n  deis resultáis implica que la gradado estética deis mots depén de la gradado 
óntica del referent; per a dir belles paraules sobre el firmament, caldrá parlar 
del sol millor que de la lluna, i de la lluna millor que deis estels (359, 11). Per 
agó mateix, el discurs més bell será el referit a Déu i els seus atribuís. El vocable 
m és bell que hom pot nomenar és «Jesucrist», seguit de «Santa Maria», «Santa 
Anna», «Sant Joaquim», i tota la cort celestial de sants (359, 14).

També al nivell de la immanéncia uns vocables tenen preferencia sobre els 
altres a l'hora d'embellir un discurs. Les relacions socials rígides tenen així la 
¡seua manifestació retórica: és millor dir «burgés» que «pagés», pero és més bell 
d i r  «cavaller» que «burgés», etc. (359, 20). Será millor dir «bé» que «mal»,
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«just» que «pecador», «pau» millor que «guerra», «sanitat» que «malaltia», 
etc .217

L'ánima també troba gaudi estétic en les paraules «novelles e estranyes». 
Llull reivindica la novetat en el seu discurs, i la justifica de la següent m anera. 
D'acord amb el que havia explicat al capítol anterior, 1'ánima no p o t trobar 
l'acompliment deis seus anhels en aquest món; per aixó, s'alegra cada cop que 
sent «paraules novelles e estranyes, car ha entenció que per aquelles pusca 
milis venir a agó que desija» (359, 26) La novetat dóna plaer perqué l'hom e, 
etem  insatisfet en aquest món, sempre busca alguna cosa més d'alló que ja 
coneix .218 Al capítol final, el 366, tornará l'autor sobre la qüestió: recordem  
que justificava la llargária de l'obra precisament perqué en com entar a llegir-la 
de nou semblará un llibre diferent (366, 20).219

Una altra qüestió important tractada al capítol 359: les paraules han  de ser 
belles des del pun t de vista del receptor, no de l'emissor (359, 27). Llull se 
centra en la recepció del discurs per part de l'auditori; conseqüéncia: convé que 
els sermons siguen breus, ja que a major brevetat, major bellesa, idea que 
reapareixerá al Blaquerna diverses vegades.220

Finalment, la darrera tríada del capítol planteja interessants punts referits a 
la pedagogía, dintre sempre de la relació establerta entre l'emissor i el receptor 
del missatge. I és que alió important no és tan sois dir paraules belles; cal tam bé 
saber escoltar-les. La disposició del mestre i de l'alumne ha de ser diferent en el

217Les antítesis tenen dones un paper fonamental en el teixit del discurs retoñe al LC; a la 

Rhetorica nova es contemplará aquesta valúa embellidora de les oposicions deis contraris: 

«quando ínter verba erit maior contrarietas, tanto erunt verba in dicta materia pulcriora» 

(JOHNSTON, 1978: 351-352).

218Riquer cita aquest passatge, tot relacionant la defensa de la novetat en Llull amb la retórica 

del «trobar ric» o hermetisme cultera (RIQUER, 1964: 346-347).

219Altres llocs del LC on l'autor reivindica la novetat de l’obra són 290, 25 i 292,19.

22QBlaquema, capítol 6 6 : «e com lo sermó és llong, o és de massa subtils raons, la memoria no pot 

retre tot go que l’enteniment li comana, e per ago és innoráncia e defalliment de devoció en aquells 

quñ oen los sermons. Qn, com a^ó sia enaixí, per agó és bona ordenanza que hom faga breus sermons» 

(LLULL, 1982: 174-175); capítol 93: «e per aqó a preicació se cové art natural, e devoció, e 

consideració, e breu sermó: per tal que les gents sens fastig romanguen ab devoció» (ibid.: 262).
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m om ent de la transmissió deis coneixements, ja que el procés psicológic és 
divers en un cas i en l'altre. En el del mestre, es produeix un  vessam ent cap a 
1'exterior de coses fins aquell moment guardades a la memoria. L'escolá, per 
contra, guarda en la memoria coses que fins aquell moment desconeixia. El 
m estre ha de teñir un  semblant alegre en explicar la lligó, m entre que 1'escolá, 
«per go car l'entenim ent estoja en la m em oria e no dóna», ha de teñ ir 
semblant trist.

Interessant dada, si tenim en compte que possiblement Llull tingué ocasió 
de posar en práctica la teoría quan llegí per primer cop la seua Art a la Sorbona. 
La pregunta que se'ns acut és: explicaría Llull la lligó de debó amb un  som riure 
ais llavis? La m in ia tu ra  del B r e v i c u l u m  que ens ha  tran sm és 
iconográficament aquest passatge biografíe ens m ostra un  Llull d 'expressió 
severa en el rostre, concentrat en la dura tasca de fer entendre 1'A rt a un  
auditori no gaire receptiu. El posat deis escolans —aquest sí— el podem  
imaginar serios... o qui sap si amb alguna mitja rialleta ais llavis.

Fet i fet, el capítol 359 té una importancia cabdal en el desenvolupam ent de 
la teoría estética lul.liana, peí que fa a la seua vessant retórica. Les idees que 
s'hi exposen serán represes en l'obra culm inant del beat al respecte: la 
Rhetorica nova. Vertader antecedent d'aquesta, el capítol que ara ens ocupa fa 
esment deis punts més significatius. Especialment el referit a la bellesa deis 
mots considerada des del pun t de vista del seu significat, idea estretam ent 
relacionada amb la teoria de la vox sgnificativa221

3. LES CLAUS RETÓRIQUES AL LLIBRE TERCER.

3.2. Paral.lelismes, quiasmes i antítesis.

221Ja hem tractat en altre lloc la qüestió de la retórica lul.liana (RUBIO, 1995: 98-103). En 

aquest sentit, són imprescindibles les aportacions de Jordi Rubio i de Lola Badia (RUBIÓ I 

BALAGUER, 1946; 1954; 1957; 1961; BADIA, 1988 b).
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Centrem-nos ja en les claus retoriques própies del LC. Un estudi anterior, 
referit al prim er volum  de Tobra, ens indica va ja la línia que calia seguir 
(RUBIO, 1995): per a Llull l'expressió literaria, manifestada en la seua peculiar 
retórica, va indestriablem ent unida a uns continguts concrets. Sois des del 
coneixement d'aquestos podem  accedir a aquella. Perqué, al capdavall, el que 
pretén el beat amb la «literatura» és vehicular el seu particular m ón filosófic. 
Recordem  a grans trets les conclusions a qué arribávem: peí que fa ais 
continguts, el prim er volum  del LC els englobava sota l'oposició general 
immanéncia vs. transcendencia, tam bé considerada com Déu vs. home. El 
dualism e recorria les distincions, manifestant-se a nivell argum entatiu bé a 
través de Yanalogia (on els dos termes són concordants), bé a través del 
coneixement per la negativa (on tots dos són contradictoris).

Retóricament, els continguts així esbossats tenien una m anifestado formal 
p rec isa . El p rim er volum  del LC resu ltava  d 'aquesta  m anera teixit 
d'oposicions, de paral.lelismes i d'antítesis, aspecte aquest que determ inava el 
ritm e de la frase, del versicle i de la tríada de versicles. Hi havia una constant 
ordenació dual deis períodes, m anifestado del recurs a la presentado binaria 
deis elements dem ostratius. El símil i l'antítesi ressaltaven com els recursos 
m és adients per exposar retóricam ent l'analogia o el coneixem ent per la 
negativa . El versicle apareixia així bastit sobre successives d ivisions i 
subdivisions d ’elements binaris en forma d'arbre. La utilització de sinónims i 
d 'antónim s reforgava l'estructura dual deis arbres, mentre que un  altre recurs 
privilegiava l'expressió de la relació existent entre els elements contraris: ens 
referim  al quiasme, ámpliament utilitzat peí beat.

Ara ens toca esbrinar la permanéncia d'aquestes claus retoriques en la resta 
d e  volum s que conform en el LC. Podem  avanzar que m an tind ran  llur 
v igéncia sem pre que vehiculen la m anifestado form al d 'uns continguts 
cen tráis en la dialéctica de termes contraris. El tránsit entre una retórica 
b íillan t com la del prim er volum i una altra que podríem  qualificar de més 
freda s'opera al llibre tercer del LC. En ell ens centrarem dones especialment.

El llibre tercer (que, recordem, abasta tot el volum segon de l'obra) té dues 
p a rts  ben diferenciades: una dedicada ais senys corporals (distincions XXIII a 
XXVII) i una altra dedicada ais senys intel.lectuals (distincions XXVIII a XXXII). 
L"oposició establerta al prim er volum continua dones, transfigurada en la
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dualitat sensuálitat vs. intel.lectuálitat, els dos components de l'ésser hum a, 
term e que a les distincions anteriors s'oposava a Déu. Aquesta nova oposició, 
d 'a lguna m anera, concentra en l'home l'oposició germ inal básica de to ta  
l'obra: immanéncia vs. transcendencia, ja que la criatura cimera de la creació 
participa d'am bdós mons. L'inici del tercer volum  n'és forga signifícatiu: el 
capítol 103 du el títol "Com hom se pren guarda de l'entram ent e l'eixim ent 
que hom fa en aquest món". La immanéncia, per a l'home, és tan  sois u n  lloc 
de tránsit: entra en aquest món sois per eixirse'n després i hab itar el lloc 
definitiu que li correspon en l'altre món.

Lógicament, aquest fons dual ha de condicionar la m anifestado literaria del 
discurs del llibre tercer, de la mateixa manera que ho feia en els dos llibres 
primers. Agafem un exemple del mateix capítol 103. Al llarg deis seus trenta 
versicles, assistim a un joc dialéctic entre els conceptes «aquest món» i «l'altre 
món», a través deis verbs «entrar» i «eixir». A nivell de contingut, la relació és 
l'expressada abans: l'home es troba en la cruilla entre tots dos mons. El següent 
versicle ubicará físicament els elements de la frase d'acord amb aquesta idea, 
en una clara mostra de la connexió establerta entre el fons i la forma al discurs 
lul.liá:

Tots aquells e aquelles, Senyer Déus, qui ixen d'aquest món en estament de gracia e de 

penitencia, són bonauirats e bonauirades; car jassia qo que l'entrament e l'eiximent 

que fan en est món sia vil e dolorós, l’entrament que fan en l'altre segle és molt beneit 

e molt gloriós (103, 29).

El versicle pot ser dividit en dues parts d'acord amb un criteri sintáctic: la 
p rim era  está form ada p er una oració principal; la segona, p e r dues 
subordinades, una causal i l'altra concessiva:

1- «Tots aquells e aquelles qui ixen d'aquest món en estament de gracia e de 
penitencia, són bonauirats e bonauirades».

2- «Car [jassia go que l'entram ent e l'eiximent que fan en est m ón sia vil e 
dolorós] l'entrament que fan en l'altre segle és molt beneit e molt gloriós».

L'oració subordinada causal, introduida per la conjunció «car», es veu 
in terrom puda per la concessiva, incrustada im m ediatam ent després de la
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m arca de subordinació de la proposició anterior. A questa u b icad o , com 
veurem  tot seguit, no és casual. Cada element de les oposidons contem plades 
té una distribució harmónica en el conjunt del versicle, oferint al rem at un  
insistent batee binari peí que fa al ritme de la frase. El següent esquem a ens 
ajudará a visualitzar la precisió amb qué el beat broda el verside, tot conferint- 
li una forma dotada d 'un  alt valor expressiu:

<aquells v* de grada
e qui ixen d'aquest món en e s tam en t\^  e

aquelles ^  de peniténcia

'bonauirats
‘son  ^< e

bonauirades

< l'en tram ent
e que fan en est món siav

\
l'eix im ent ^ d o lo ró s

' V Í l

que fan en est món sia< e

car

<molt beneit 

molt gloriós

Alguns comentaris ens perm etran comprendre millor la perfecta factura 
del versicle. La primera part, corresponent a l'oració principal, fa referencia a 
l'eixim ent d 'aquest món. És notable la divisió dual deis cola deis períodes: 
aquells /  aquelles (final del nueli del subjecte); gracia /  peniténcia (final de la 
subord inada  adjectiva, determ inant del nueli del subjecte); bonau ira ts /  
bonauirades (final del predicat nominal). La doble articulado del subjecte 
(aquells /  aquelles) es correspon amb una doble articulació paral.lela del 
predicat nominal (bonauirats /  bonauirades).

A questa situació descrita, propia de l'abandó del present món, es veu 
corresposta per una altra de complementaria i que afecta l'entrada en l'altre 
m ón. Eixir d'aquest món és el camí indefugible per entrar en l'altre món. 
Passem  així a la subordinada causal, al segon bloc del versicle: aquestos
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«bonauirats i bonauirades» fan un entram ent en l'altre segle «molt beneit e 
m olt gloriós». De nou un colon dual.

I després de la frase causal hauria de col.locar-se la concessiva, subordinada 
a l'anterior. Pero Llull la desplaga, tot ubicant-la, com si fos una falca, entre la 
proposició principal i la causal. Amb quin motiu? Vejam el seu contingut. 
L 'entrament deis benauirats i benauirades en l'altre segle és m olt beneit i molt 
gloriós encara que Ventrament i l'eiximent que fan en aquest món siga vil i 
dolorós. Entre l'eixida d 'aquest món i l'entrada en l'altre, en el tránsit de la 
immanéncia a la transcendencia, s'ubica Testada de l'home en la térra, en la 
valí de llágrimes, el pelegrinatge de Yhomo viator a través de la vida. Entre 
l'eixida d'aquest m ón i l'entrada en l'altre está l'entrada i l'eixida en aquest 
món, totes dues vils i doloroses. En contrast amb la benauranga present a la 
prim era part i la gloria present a la tercera, la secció central manifesta l'altra 
cara de la moneda, el dolor de la vida. Si «bonauirats e bonauirades» es 
corresponia amb «molt beneit e molt gloriós», aquest darrer final de període 
contrasta vivament amb el «vil e dolorós» antónim que secciona el tránsit de 
la vida terrenal a la celestial.

H em  insistit en aquest versicle per tal com el podem  considerar 
paradigm átic del quefer lul.liá al LC a l'hora de donar una forma literária ais 
continguts que l'obra vol transmetre. L'expressió literária del LC segueix dones 
la mateixa línia en aquest volum segon que l'encetada al prim er, d'acord amb 
l'análisi que féiem en altre lloc (RUBIO, 1995: 95 i ss.). Predomina l'estructura 
binária de les frases, amb parelles de sinónims i d 'antónim s que basteixen 
nom broses expressions multinominals. Almenys a la primera part del volum, 
la dedicada ais senys corporals, on es manté operativa la distinció immanéncia 
vs. transcendencia. Vet ací un  altre exemple:

Ah Sényer! E tan seria major raó e major saviea que.ls hómens qui treballen nit e dia 

en greus afanys per tal que pusquen oir laors de si mateixs, que treballassen per tal 

que oissen laors de vós; car tots los treballs que soferen per tal que sien loats, tots són 

treballs qui.ls aporten e.ls menen a pus greus treballs e a majors langors; mas si ells 

treballaven, Sényer, per tal que oissen vós loar e beneir, aquells treballs e aquelles 

penes los amenarien a perdurables remeis e a perdurables glories (126,18).
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En aqüestes poques ratlles podem  trobar bon nom bre de conjuncions 
copulatives que actúen a tall de nexe entre dues expressions, ja siguen 
sinónimes o antónimes, conferint un marcat ritme binari al versicle:

Major raó e major saviea.
N it e dia.
Els aporten e.ls menen.
A pus greus treballs e a majors langors.
Aquells treballs e aquelles penes.
A perdurables remeis e a perdurables glories.

Per altra banda, cal remarcar que l'estructura sintáctica del versicle és torga 
sem blant a la del comentat unes ratlles més amunt: una oració principal en la 
prim era part, i una subordinada causal en la segona, que completa el sentit de 
la primera. La partícula car, també ací, opera de nexe entre totes dues parts. 
Aquesta estructura será reiterada al llarg de la major part deis versicles del LC, 
fins al pun t que podem  considerar-ne que és l'estructura standard.

Cal insistir de nou en la necessitat de vincular aquesta expressió formal a 
un  contingut molt concret que la determina, igual que havíem  fet al prim er 
volum. A la primera distinció del llibre tercer, dedicada a la vista, l'autor obria 
els capítols amb la consideració de l'entrada i de l'eixida d 'aquest m ón cap a 
l'altre. La dialéctica establerta donava peu, com hem  vist, a una organització 
determ inada de la m ateria prima verbal. Pero el centre de la distinció está 
constituít pels capítols dedicats a la visió de la societat de l'época, on l'autor del 
LC ens vol fer veure la inversió deis valors reais que dom ina to ts els 
estam ents, els representants deis quals han oblidat la prim era intenció per la 
qual Déu els col.locá en un punt concret de la pirám ide social i capgiren la 
finalitat del seu quefer; els metges s'ocupen més del eos que de l'ánim a, els 
joglars no canten les llaors a Déu i a sa mare, els jutges es deixen subom ar amb 
facilitat, etc. Conseqüéncia: el que és veritat apareix ais ulls de la hum anitat 
pecadora com a mentida, i viceversa.

Aquest missatge requereix un vehicle literari adient per tal d ’expressar amb 
suficient contundencia la seua crida d'atenció. Llull el troba en la presentació 
reiterada de les oposicions que configuren el camp de batalla on es dirimeix la 
bondat o la m aldat de l'actuació hum ana, d'acord amb el coneixement que
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hom  té de la prim era intenció ordenada per la divinitat. La conseqüéncia, a 
nivell retóric, será l'abundáncia en el discurs de paral.lelismes, antítesis, i, en 
especial, d 'un  recurs privilegiat per manifestar la inversió deis valors ordenats 
per Déu: el quiasme. Tot dintre, lógicament, d 'uns períodes on predom inen les 
frases amb ritme binari.

El capítol 114 n'és paradigmátic. Dedicat ais oficis de jutge i d ’advocat, 
planteja tot ell la inversió operada entre la veritat i la falsedat:

Tot dia veem, Sényer, que los jutge e.ls advocats enemics de veritat, de 9 0  qui és fals 

volen fer ver, e de qo qui és ver volen fer fals. Qn, aquesta és la pus necia obra que 

ésser pusca, car impossívol cosa és, Sényer, que cosa vera pusca ésser falsa ni cosa 

falsa pusca ésser vera (114,15).

Els quiasmes són ben evidents:

«de qo qui és fals volen fer ver, e de go qui és ver volen fer fals» 
(fals/ver /  /  ver/fals)

«que cosa vera pusca ésser falsa ni cosa falsa pusca ésser vera» 
(vera/falsa / /  falsa/vera).

El «torbament» del món resultat de la mala actuario de jutges i advocats 
tam bé es veu  rep resen ta t ais versicles d 'aquest capítol a través de 
paral.lelismes antitétics perfectes, com el que inclou el següent versicle:

Senyor amat, Senyor volgut, Senyor honrat, per raó deis falses jutges e deis falses 

advocats e deis falses testimonis, quaix tot lo món veig torbat e enganat, car los 

hómens falses, cobeus, volpells, mentiders, necis, veig que són tenguts per leíais, e per 

largs, e per ardits, e per vertaders, e per vertuoses; e los hómens qui són leáis, e 

francs, e largs e plens de vertuts, aquells són tenguts en est món per ávols e per 

vicioses. On, tot aqo se fa, Sényer, per culpa de jutges e d'advocats e de testimonis qui 

no amen veritat (114,19).

Tenim la següent inversió:
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«los hómens falses, cobeus, volpells, mentiders, necis, veig que són 
I I I  I I

tenguts per leíais, largs, ardits, vertaders, vertuoses».

U na vegada més, es palesa l'estreta relació entre la forma d'expressió i el 
contingut ideológic al LC. Determinats temes van sempre acom panyats d 'una 
expressió adient per a transmetre tota la forga que Llull els atorga; és el cas, ara, 
de la inversió  en tre  verita t i fa lsedat, term es con traris en fro n tá is  
dram áticam ent en gairebé tots els versicles del capítol 114, i no nom és 
conceptualment, sinó també visualment; el lector, en veure el versicle amb els 
ulls físics i la seua distribució espacial acurada deis conceptes, ha de veure 
paral.lelament, amb els ulls de l'intel.lecte, el missatge que transm et l'autor: la 
inversió de l'ordre corréete de la realitat.

L 'expressió d 'aquest capgiram ent recorrerá totes les distincions de la 
prim era part d 'aquest llibe tercer, amb unes formules reiterades que donaran 
una  em prem ta particu lar al discurs lul.liá en aquest p u n t del LC. La 
preponderancia del quiasme és aclaparadora, com es palesa en els següents 
exem ples, forga representatius de la tónica general deis capítols que ara 
tractem:

car los sants hómens e.ls benauirats religioses dia e nit s'esforcen a cogitar en la 

vostra bonea e en la viltat d'aquest món, e en la vostra bonea aperceben la viltat 

d'aquest món, e en la viltat d'aquest món aperceben la vostra bonea (120,23).

El quiasm e expressa ací, de m anera m olt visual, el funcionam ent del 
coneixement per la negativa:

en la vostra bonea aperceben la viltat d'aquest món 
en la viltat d'aquest món aperceben la vostra bonea.

On, per qo car és desordonada cosa que la potencia sensitiva sia dona de la potencia 

racional, per aqo, Sényer, caen los hómens en desordenat desig, e volen oir laors de qo 

qui deuria ésser blasmat e volen oir blasmes e mals dirs d’aquelles coses qui deurien 

ésser loables e ben dites (126, 23).
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El quiasme que reforja l'expressió del «desordenat desig», en aquest cas, es 
troba om at en la segona part per un desdoblament deis seus elements:

volen oir laors de qo qui deuria ésser blasmat

blasmes loables
volen oir d'aquelles coses qui deurien ésser

e mals dirs e ben dites

Car les orelles intel.lectuals entenen que les orelles corporals no oen acabadament 5 0  

que oen; car moltes de coses oen en semblant de veritat, qui són falsetat, e moltes coses 

oen en semblant de falsetat, que són veritats (127,10).

moltes de coses oen en semblant de veritat qui són falsetat 
moltes coses oen en semblant de falsetat que són veritats.

enaixí l'enteniment de l'home gelós se torba per sobre gelosia, e tant no encerca en sa 

muller o en la cosa de qué és gelós, que sabia apercebre la veritat del fet, enans la fa 

gelosia cuidar que ?o qui és en veritat sia en falsetat e qo quLés en falsetat sia en 

veritat (139, 5).

go qui és en veritat sia en falsetat /  e qo qui és en falsetat sia en veritat.

Vós, Sényer, havets ordonat que home menuc per tal que viva; mas home glot vol 

viure per tal que menuc e beva, e per aqó ha sa entenció desordenada, car de qo on 

deuria fer segona entenció, fa primera, e de l’entenció que deuria haver primera, ell 

ne fa entenció segona (145,11).

Ens trobem davant un doble quiasme:

ós) havets ordonat que home menuc per tal que viva

masQiome gm* vol viure per tal que menuc e beva
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En la primera línia, tenim expressada ¡'ordenado divina; en la segona, el 
capgiram ent d 'aquesta o rdenado  operat per l'hom e glot. Prim acia de la 
primera intenció sobre la segona, o, a l'inrevés, de la segona sobre la primera:

car de <¿o d'on deuria fer segona entenció. fa vrimera

e de l'entenció que deuria haver primera, ell ne fa entenció segona.

Remarquem, a més, per a fer encara més émfasi en la idea del capgiram ent 
de l'ordre corréete, la inversió especular entre segona entenció, a la prim era 
ratlla, i entenció segona, a la segona ratlla.

I encara un llarg etcétera. Especialment a la distinció XXVII, dedicada a la 
sensibilitat, abundaran els capítols centrats en parelles de contraris, les quals 
estableixen nombroses oposicions dobles, on quatre components es combinen 
en enfrontar-se. El resultat será també una serie de quiasm es encara m és 
elaborats que els anteriors, amb notables paral.lelismes entre les parts que els 
conformen. Vejam-ne alguns exemples.

On, com aqüestes coses temporals sien, Sényer, prop de privado e luny d'ésser, per qo 

car són fenides e transitóries, e les coses celestials sien prop d'ésser e luny de 

privació, per $o car són perdurables, malauirats són aquells e aquelles qui en lur cor 

han major sentiment e major fervor de les coses prop de privació e luny d'ésser, que de 

les coses prop d'ésser e luny de privació (130,18).

L'oposició present al versicle se centra en els termes «coses temporals» vs. 
«coses celestials», una manifestació més de l'oposició central deis dos prim ers 
volum s del LC, immanéncia vs. transcendencia. Una oposició doble pero, 
completa els termes de l'anterior: prop-lluny i ésser-privació. Com binades, 
donen lloc a quatre possibilitats com plem entáries dues a dues: prop de 
privació i lluny d'ésser, prop d'ésser i lluny de privació. Estem davant altres 
dos blocs contraris, que s'aplicaran a l'oposició básica del versicle: el prim er 
m anifesta Y status ontológic inherent a les coses tem porals, m entre que el 
segon fa el mateix amb les coses celestials. En conclusió, les prim eres són 
transitóries; les segones, perdurables.
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Aquest missatge basa la seua eficacia en la ubicació exacta de cada term e en 
el seu lloc corresponent, en la no barreja ontológica deis dos mons oposats, 
absolutament irreconciliables. El que pretén Llull es fer veure al lector que el 
blanc és blanc, i el negre és negre, ja que el major error consisteix en la 
confusió deis colors. El versicle manifesta aquest ordre en la ubicació deis 
elem ents que formen part de la tram a, a l'hora que denuncia la confusió 
existent. Com podem  comprovar, és tot un  prodigi de plasm ado retórica del 
contingut:

< prop de privació

L

Qn

e luny d'ésser 
fenides

e transitóries

prop d'ésser

<1

, . .  e luny de privacióper 9 0  car son perdurables J r

prop de privació

<de les coses ^ * e  luny d'ésser 

✓prop d esser
j  1 /c a^utiicc que de les coses C

^ e  luny de privació

Notem que els extrems més exteriors de la primera gran branca de l'arbre 
constitueixen un  quiasme:

prop de privació /  luny d'ésser / /  prop d'ésser /  luny de privació.

Q uiasm e que, per altra banda, és repetit tal qual en els extrems més 
exteriors de la segona branca de l'arbre. El paral.lelisme és exacte.

U n altre exemple magnífic el tenim al següent versicle:

Ah Sényer! Tan malaurat és l'home qui ha sa ánima malauta per la malautia de son 

cors o qui ha son cors malaute per la malautia de l'ánima; e tan benauirat és qui ha
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son cors malaute per la sanitat de 1'ánima, o qui ha son cors sa per tal que ránima sia 

sana (132, 15).

Cos-ánima i malaltia-sanitat són les dues oposicions que barregen els seus 
termes en aquest versicle, i ho fan de forma ordenada per tal de  comunicar un  
contingut molt concret. Heus ací la distribució formal des elements:

Tan m alaurat és l'home

o qui ha

< < sa ánima m alauta

per la malautia de son cors

^ x s o n  cors m alaute 
o qui h a ^ ^

^ p e r  la malautia de ránim a

< son cors malaute

. , ■ l ' s  per la sanitat de ránim ae tan benauirat es C r

o qui ha
^ -* so n  cors san 

^ p e r  tal que l'ánima sia sana.

El dualisme domina el versicle. La situado de malauranga és descrita a la 
prim era branca de l'arbre, mentre que la segona tracta de la situado contrária, 
la de benauran^a. Entre totes dues s'estableix un estríete paral.lelisme antitétic. 
La malaltia dom ina l'escena a la prim era branca, i afecta tant al eos com a 
l'ánima; la sanitat sois fa acte d'aparició a la segona branca. El paral.lelisme 
entre totes dues, pero, conté aspectes ben interessants que cal observar amb una 
mica de deteniment.

Tota la primera branca es troba dominada peí quiasme; al capdavall, no és 
sinó un triple quiasme perfecte. Parem esment a la relació establerta entre els 
elements que el componen. Són els següents:

a) sa ánima malauta,
b) per la malautia de son cors,
c) son cors malaute,
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d) per la malautia de ránima.

És a dir: ánima malalta /  malalt eos / /  eos malalt /  malalta ánima. Entre a) 
i b) hi ha  un  quiasme, com també n'hi ha entre c) i d). Pero, alhora, tots dos 
quiasmes están englobáis en un altre de més general i comprensiu, que es dona 
entre a) b), per una banda, i c) d), per altra banda. Cada un deis quiasm es 
anteriors és una part d 'un nou quiasme:

ánima malalta /  malalt eos /  /  eos malalt /  malalta ánima

A la segona branca de l’arbre la situació és diversa. Entrem ara en el terreny 
de la benauran^a, identificada amb la sanitat de ránim a. Tot está ordenat, 
sense capgirar; no hi ha oposició, sinó identificació entre els termes. Abans, 
l'ánim a i el eos intercanviaven els seus respectius llocs en el quiasme; ara, 
cadascun ocupa el que li correspon. Abans era ánima-eos /  eos-ánima. Ara 
tenim eos-ánima /  eos-ánima, sense inversió. El resultat és la sanitat, concepte 
que l'autor vol remarcar amb aquesta diferent distribució deis elements que 
basteixen el seu discurs.

La distribució per parelles deis conceptes que teixeixen el contingut deis 
versicles encara té una manifestació form al tan  sovintejada com la del 
quiasme: el paral.lelisme. Versos com el següent expressen una oposició a 
través de l'exacta correspondéncia de les dues parts que la conformen:

Enaixí com bellea de fai^ons e omaments de vestidures e avinentea d'errades e 

cogitacions de los falliments qui poden avenir són ocasió de gelosia, enaixí legea de 

faiqons e humils vestiments e usanza de bones costumes e cogitacions d'aveniments 

són, Sényer, ocasió que hom no sia gelós (139,21).

És for^a evident l'alternativa plantejada:
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Enaixí com: enaixí:

- bellea de faigons
- omaments de vestidures
- avinentea d'errades
- cogitacions de los falliments

qui poden venir

són ocasió de gelosia,

- legea de faigons
- hum ils vestim ents
- usanza de bones costumes
- cogitacions d'avenim ents

són, Sényer, ocasió que hom  
no sia gelós.

Som davant un  ciar paral.lelism e antitétic, que afecta no tan  sois la 
semántica de les frases en joc, sinó també llur sintaxi. A la prim era columna, 
l'estructura sintáctica de les frases és Subst. + Complement del Nom (C.N.). La 
darrera frase inclou una oració de relatiu dins del C.N. A la segona columna, 
l'estructura és molt semblant. Idéntica a la prim era i tercera frases; la segona 
trenca una mica el paral.lelism e en anteposar el com plem ent al “nom , i 
prendre l’estructura no d 'un  sintagma preposicional, sinó d 'un  determ inant 
adjectiu. La darrera frase, finalment, prescindeix de l'oració de relatiu (no així, 
pero, a l'edició llatina de Magúncia, on llegim cogitare virtutes, cjuae possunt 
esse).

Un altre exemple de versicle dividit en dues seccions paral.leles:

Vertader Senyor, savi en totes coses, dreturer jutge! Benauirats són aquells qui han 

ardiment e coratgia en fer bones obres totes les vegades qui són remembrants de la 

vostra douqa misericordia; e aquells són maleits, qui no són volpells de fer males 

obres tota hora que són membrants de la vostra justicia. On, com jo, Sényer, tan poc 

haja haüda en memoria la vostra misericordia e la vostra justicia, no.m sé si la mia 

fi será per misericordia en benedicció o per justicia en maledicció (137,19).

«Benauirats són aquells» i «aquells són maleits» són les expressions que 
obrin respectivament les dues seccions paral.leles (noteu, a més, el quiasme 
implícit: benauirats aquells /  aquells maleits). Totes dues m antenen una 
oposició terme a terme, essent una l'antítesi de l'altra:
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benauirats —  ardim ent — bones obres — misericordia

maleits — no volpells — males obres — justicia.

És de notar la inclusió d 'una litote («no volpells») amb la intenció de 
m antenir l'estructura opositiva entre les dues parts paral.leles, ja que encara 
que el sentit és el mateix que l'expressat per «ardiment e coratgia», el terme 
contrari crea la sensació d'oposició, m antinguda així en tots els elem ents 
paral.lels deis períodes.

H eus ací un  altre versicle paradigm átic del gust lul.liá per l’exacta 
distribució paral.lelística deis conceptes oposats amb qué el beat basteix els 
argum ents presents al versicle, considerat com la unitat mínima privilegiada 
on el discurs pren forma, el gresol on es forgen aquests petits fragm ents de 
doctrina concentrada:

Aquells e aquelles, Sényer, són en via de benedicdó, qui senten plaer e bon saber com 

veen fer bones obres e qui senten pesar com veen fer males obres; e aquels e aquelles qui 

han plaer e bon saber com veen fer males obres e han pesar com les veen fer bones, 

aquells e aquelles poden conéixer que són en via e en carrera de maledicdó (134, 21).

Les combinacions establertes entre plaer-pesar i bones obres-males obres 
tenen una distribució perfecta en el versicle. El següent esquema ho palesa 
suficientm ent:

-----------Aquells /  e aquelles són en via de benedicdó

— qui senten plaer /  e bon saber /  /  com veen fer bones obres ------------------------------------

— e qui senten pesar /  /  com veen fer males obres--------------------------------

— e aquells /  e aquelles qui han plaer /  e bon saber /  /  com veen fer males obres —

— e han pesar /  /  com les veen fer bones -------

— aquells /  e aquelles poden conéixer que són en via /  e en carrera de maledicdó.



Tot el versicle está plantejat formalment com un  seguit de paral.lelism es 
organitzats a m anera de reflexos especulars. Com sempre, dues parts  ben 
diferenciades i estrictam ent paral.leles, amb l'estructura sintáctica d 'oració 
principal més dues subordinades adjectives coordinades entre si. Les dues 
oracions principáis em m arquen tot el versicle, deixant en la part central les 
respectives subordinades, on es juga amb la distribució deis termes plaer-pesar 
i bones obres-males obres (veg, esquema). El resultat, un cop més, es manifesta 
en forma de quiasme, un  gran quiasme que abasta tot el versicle.

Els exemples adduits són suficientement significatius de l'estil im posat per 
l 'au to r ais versicles que conformen les cinc prim eres distincions del llibre 
tercer. La intenció manifesta és la de conferir una representació formal adient a 
un  contingut molt concret, centrat en la presentació de parelles de conceptes 
oposats que entren en una dialéctica plena de significacions. La inversió de la 
situació correcta, ordenada per la divinitat, és el tema central que resumeix el 
m issatge lul.liá en aqüestes distincions; els quiasmes, paral.lelismes i antítesis 
reflecteixen a la perfecció aquest contingut. L'expressió literária naix del 
significat que l'autor vol transmetre, i en certa manera está al seu servei.

Els recursos consideráis són els dominants en aquest punt del LC, pero no 
són els únics. Afecten especialment l'expressió o la dicció del discurs, més que 
no pas el seu contingut. També trobarem, pero, figures de pensam ent que 
m iraran de reflectir el missatge central de l'obra, tot i la preferencia lul.liana ja 
apuntada cap a les figures de dicció. Ja hem fet esment a l'abundáncia de símils 
al LC; un  altre recurs que ajudará a la tranmissió del pensament lul.liá referit a 
la inversió de les dues intencions será Yadynaton, que palesa explícitam ent 
l’absurd ita t del capgiram ent de l'ordre corréete de les coses. Heus ací un  
exemple ben conegut:

Si lo bestiar guardava lo pastor, així com lo pastor guarda lo bestiar, molt seria, 

Sényer, gran estranyedat e gran meravella. Dones gran meravella veem que és com 

les sensualitats qui són en home volen guardar les intel.lectuitats, les quals 

intel.lectui'tats se leixen menar a les sensualitats per tots aquells loes que les 

sensualitats se volen (119, 5).

5 8 9



A quest impossibile provoca estranyesa i meravella, un  deis tem es m és 
reiteráis no només al LC, sinó a tota la producció del beat. Meravella és que el 
bestiar guie el pastor, com meravella és que les sensualitats siguen les 
conductores de les intel.lectualitats. La metáfora és prou expressiva, i encara va 
recolzada, visualment, per un quiasme que manifesta amb claredat la inversió 
operada sobre l'ordre corréete de la realitat:

les sensualitats v olen guardar les intel.lectuitats 
les intel.lectuitats se leixen menar a les sensualitats.

A partir del capítol 149 entrem en la segona part del tercer llibre, la qual 
conté les cinc distincions dedicades ais senys espirituals. Es produeix un canvi 
de perspectiva en el contingut: ens acostem al métode epistemológic proposat 
p e r Llull, basat en l'ascensió de les sensualitats a les intel.lectualitats. Les 
distincions plantegen aquest ascens epistemológic, de manera que reflectiran 
encara en bona mesura l'oposició base del llibre que ara estudiem. L'objectiu, 
pero, és desfer-se progressivament de les sensualitats, per tal d ’ajudar-se tan 
sois de  les in tel.lectualitats en el bastim ent de les raons necessáries 
dem ostratives.

3.2. Cap a un replantejament retoric.

Aquest tránsit tindrá el seu correlat en l'expressió literária deis capítols de 
la segona part del llibre. Continuem centrats en el versicle com unitat básica 
d 'ex p ressió  deis continguts. Les dobles oposicions, les e s tru c tu res  
paral.lelístiques i els quiasmes hi continuaran en la mesura que caiga expressar 
la dialéctica entre els dos mons, el de la sensualitat i el de la intel.lectualitat. 
L'estil sofrirá un canvi en abandonar l'autor aquesta dialéctica i intentar bastir 
els seus arguments des de la pura intel.lectualitat.

Els primers capítols de la distinció XXVIII encara es mantenen en el terreny 
de la dialéctica de contraris. Per exemple, el 151 planteja l'oposició entre les 
obres fetes per Déu i les obres que segueixen el curs natural: "Com hom cogita 
en  les obres que fa la divinal esséncia e en les obres que són fetes segons cors de 
natura". El següent capítol marca la diferéncia entre els actes deis ángels i els
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deis dimonis: "Com home cogita en go que fan los ángels e.ls demonis". Els 
versicles tendiran a m antenir una estructura com la vista a les distincions 
anteriors: dues parts contraríes pero paral.leles. La tríada 151, 22-24 recull 
aquesta estructurado opositiva en cadascun deis seus versicles, de m anera que 
manifesta l'oposició entre les obres divines i les obres naturals. Un exemple:

Sényer Déus qui vivificats e mortificats qui.us volets! Tota hora que natura obra 

segons son propi cors, és donant e tolent, car aitant com dóna al cors que compon per 

generació, aitant tol a altre cors per corrupció, e per a^ó, Sényer, en les obres de 

natura tota hora hi ha defalliment. Mas de les vostres obres no és enaixi, car tota 

hora que vós obrats, obrats donant e no tolent, per go car nulla creatura no ha res que 

seu sia, ans tot quant és és vostre, e per agó són totes vostres obres acabades (151,22).

Les dues parts del versicle están ben diferenciades: la primera dedicada a les 
obres de natura, la segona a les obres divines. Encara, en cada p a rt es 
desenvolupen oposicions que remarquen el contrast entre les obres contraríes: 
a les de natura els correspon donar i toldre, i en conseqüéncia es troben 
im m erses en la dialéctica generació vs. corrupció. Aquesta dialéctica no es 
dóna en les obres divines, de manera que si les primeres es caracteritzen peí 
seu defallim ent, les segones, per contra, posseeixen acabament. E ncara 
l'oposició Déu vs. criatura engloba tot el versicle.

El paral.lelisme sintáctic i conceptual es veu amb molta claredat en un  
versicle com el que segueix:

Com hom cogita, Sényer, en les obres deis ángels, en totes lurs obres veu hom amor, e 

dretura, e caritat e bonea, car tota lur obra ha esguard a bé. E com hom cogita en les 

obres deis demonis, tota lur obra veu hom plena de desamor, e de falsia, e de crueltat 

e d’error, e a ó̂ és per qo car tota lur obra ha esguard a mal (152, 5).

D esgranem  els com ponents del versicle per veure llu r d istribució  
paral.lelística:

—Com hom cogita en les obres deis ángels, en totes lurs obres veu hom
amor 
e dretura 
e caritat
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e bonea
car tota lur obra ha esguard a bé.

—E com hom cogita en les obres deis demonis, tota lur obra veu hom  plena de
desam or 
e de falsia 
e de crueltat 
e d 'error

e a$ó és per go car tota lur obra ha esguard a mal.

Angels vs. dimonis, bé vs. mal, amor vs. desamor, etc. O posidons totes que 
basteixen el present versicle, i que es distribueixen de form a exactam ent 
paral.lela al llarg de les dues parts que el conformen. Naturalment, m entre ens 
movem en uns continguts basats en l'oposició de termes contraris, el recurs al 
quiasm e continuará expressant de m anera priv ilegiada la inversió deis 
conceptes oposats en el terreny del mal i de l'error, dominat ací pels dimonis:

Qui bé vol cogitar en la diversitat qui és enfre l’obra angelical e l'obra diabolical, 

guard, Sényer, com los ángels han amor a totes les coses qui són segons raó e dretura, e 

han en oi totes les coses qui són contra raó e justicia; e guard en los demonis com amen 

que sien coses en ésser qui no són dignes d'ésser, e com no sien en ésser les coses qui són 

dignes d'ésser segons raó (152,6).

El versicle expressa «la diversitat qui és enfre l'obra angelical e l'obra 
diabolical», i ho fa desplegant-se en dues parts contráries. La dedicada ais 
ángels m ostra l'ordre corréete d'actuació; la deis dimonis, l'o rdre invertit, 
inversió manifestada a través d 'un quiasme:222

los demonis amen que sien coses en ésser qui no són dignes d'ésser 
e no sien en ésser les coses qui són dignes d'ésser.

El ritm e binari de les frases arriba a ser de vegades insistent i reiteratiu, 
com ara al següent cas:

222Altres exemples de quiasme en la segona part del llibre tercer: 154, 25; 166,26; 171, 26; 174, 7.
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La vostra honrada bonea, Sényer, sia loada e beneita per tots temps, car no tan 

solament és nostra sensualitat sotmesa a ella, que enans ho és tota nostra 

entel.lectui'tat; e encara endemés vos som obligats e sotsmesos part nostra 

intel.lectuitat, en go que som serfs e catius a creure e a haver fe en vós en aquelles 

coses que raó ni enteniment nostre no pot atényer ni comprendre. Qn, com nosaltres 

siam així serfs e sotsmesos a vós, Sényer, ¿qual cativament ni qual servitud és 

semblant a la nostra? (156, 6).

Sensualitat vs. intel.lectualitat és l'oposició proposada peí versicle. En el 
punt on afirma que cal sotmetre's a Déu més enllá de la propia intel.lectualitat, 
trobem uns períodes amb un ritme binari d'alló més cridaner:

Serfs a creure

r o f i i i c
en go que som

~‘e catius Ne a haver fe

raó atényer
en vós en aquelles coses que ^  no pot ^

mi entenim ent nostre ^ n i  comprendre.

I, encara, si llegim de manera diversa ais editors, podem  introduir una 
altra conjunció copulativa i fer un altre doblet en «en vós e.n aquelles coses», 
lectura perfectament legítima d'acord amb el sentit del versicle, i forga probable 
si tenim en compte aquest regust lul.liá per la constant disecció de les frases.223

Resseguim encara el camí marcat per l'autor en aquest llibre tercer de la 
seua obra, per tal de veure els canvis estilístics que acompanyen els canvis en 
el contingut de les distincions. Recordem que la distinció XXIX, "Qui tracta en 
qual m anera home ha apercebiment d 'haver coneixen^a d'aquelles coses que 
vol entendre e conéixer", marcava un  pun t d'inflexió im portantíssim  en el

223Les consideracions de caire merament textual se n'ixen del marc del present treball, pero en fer 

una nova edició catalana del text, que sembla ja está en curs, será necessari teñir en compte 

aquesta estructuració lul.liana del versicle per tal d'ajudar-se en la lectura de passatges que 

poden restar obscurs o difícils, i que són fácilment reconstruibles amb aquest métode.
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conjunt del LC. El m étode epistemológic s'hi perfila ja amb tota claredat, i 
com enta  a donar els seus fruits. A vancem  u n  pas m és cap a les 
intel.lectualitats, les quals basteixen la major part deis argum ents presents a la 
distinció.

El propi autor ja ens ho avisava al capítol 366, el darrer de l’obra: el LC 
presenta una com plicado creixent segons hom avanza en la seua lectura. La 
m ateria es fa més complexa, en aquesta distinció; la lectura, per tant, haurá de 
ser m és atenta i, lógicament, l’estil m anifestará aquest canvi, adquirin t els 
versicles una mica d'aridesa. D'entrada, ja ens hem adonat, en l'estudi fet a la 
prim era part, que augm entaven la seua llargária. Veurem tot seguit en quin 
sentit es veu modificada, a més, la seua estructura.

Cal teñir en compte, abans de tot, la divisió que hem operat més am unt 
sobre aquesta llarga distinció. Al prim er bloc, on es p lanteja l’ascens 
epistemológic a través de l'escala de les sensualitats i les intel.lectualitats, 
encara trobem  una presentació dual del m aterial argum entatiu  amb qué 
treballa l'autor. Aquestos capítols «metodológics» m antenen un  to sem blant 
ais de les distincions anteriors, tot i que llur missió és p reparar el canvi 
im m inent en la marxa de l'argumentació. Un ciar exemple el trobem al capítol 
175, "Com hom e ha apercebim ent e coneixen^a d 'aquelles coses qui són 
possívols e d'aquelles coses qui són impossívols". El títol ja indica que hom  
desenvolupará una de tantes oposicions duals presents al LC; ací, pero, la 
parella en qüestió la formen no dos termes amb existencia ontológica, com era 
el cas de les oposicions anteriors (Déu-home, món de la immanéncia-món de 
la transcendéncia, etc.), sinó dos conceptes puram ent lógics: possibilitat- 
impossibilitat. Pugem, en efecte, cap a les raons necessáries bastides sobre la 
realitat intel.lectual, i deslliurades del pes de la sensualitat.

El dualism e encara és patent, ja que continuem  en la confrontació de 
term es contraris. L'estil de la frase, pero, pateix un  canvi: aquesta ha de fer-se 
m és llarga, més complexa; s'expandeix més enllá de la simple presentació de 
dos elements oposats, els quals no deixaran d'aparéixer, pero en un marc més 
am pli que el del versicle. En aquest exemple trobem que ara són necessaris dos 
versicles per tal de presentar paral.lelísticament una oposició que abans hem 
vist que abastava un  sol versicle: ángels vs. dimonis (en intersecció amb 
possible-impossible i bé-mal):
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Jesucrist Sényer, qui enamorats mi de la vostra gloriosa passió! Contemplant lo 

vostre servidor en la vostra excel.lent bonea, apercep quals coses són possívols ni 

impossívols ais bonauirats ángels, car en qo que los ángels són coses naturades de 

natura espiritual e són confermats en la vostra graciosa grácia, per aqó apercebem que 

ais ángels és possívol cosa fer bé per lo gran poder e la gran saviea e la gran volentat 

que.ls n’havets donada, e que.ls és impossívol cosa que sien corrompables ni que facen 

pecats, e aqo és, Sényer, per la gran benedicdó que han de vós reebuda.

Les coses qui són possívols ais demonis són per raó de poder que han en fer mal, lo qual 

poder han per qo car han voler de fer mal, lo qual poder e voler han per qo car han 

subtilea e certea de fer mal. On, per qo car defall ais demonis saviea, qo és, ben fer, e 

han poder de fer mal e de voler mal, per aqó és ais demonis possívol cosa fer mal, e qo 

qui és a ells impossívol és fer bé; car enaixí com mal és contrari a bé, enaixí és 

impossívol que volentat mala faqa bé, en aitant com és mala (175, 7-8).

H i ha un  cert paral.lelisme opositiu entre els dos versicles, pero no és, ni de 
bon tros, tan estríete com els que hem tingut ocasió d'analitzar anteriorm ent. 
A nivell sintáctic, cada un té una estructura propia, essent el paral.lelisme més 
aviat conceptual, i per aixó resta com més dilu'it. Al capdavall, podem  
considerar que aquest és l'esquelet argumentatiu del passatge:

ÁNGELS: ,'poder

-els és possible fer bé p e r ^  saviea

kvo lun ta t

-no els és possible fe mal.

poderDIMONIS:

-els és possible fer mal per ^  v o lu n ta t

abséncia 
de saviea

-no els és possible fer bé.

H a desaparegut la construcció sintáctica paral.lelística a l'in terio r del 
versicle, pero conceptualm ent es manté l'estructura opositiva, ara entre dos 
versicles. El que ja no trobem és el ritme binari de la frase, tan característic en 
els capítols anteriorm ent estudiats; de fet, despunta una tímida manifestació 
de ritm e ternari en la tríada poder-saber-voler, ternari nuclear de v irtu ts 
divines que, a partir d'ara, estará en el centre de les argumentacions. I és que
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en passar al terreny de la divinitat, com veurem  tot seguit, el dualism e del 
m ón creat és substitui’t per la trinitat de Déu.

Amb tot i aixó, el dualisme inherent ais dos versicles, representat p e r les 
oposicions suara esmentades, dóna lloc a un  quiasme entre els term es bé i mal, 
distribu'fts de la següent manera al text:

els ángels poden fer bé, no poden fer mal 
els dimonis poden fer mal, no poden fer bé.

El tránsit, dones, cap a una expressió formal diversa es fa progressivam ent i 
paral.lela al canvi en els continguts. A partir del capítol 176 assistim a un  canvi 
de perspectiva que suposa l'assümpció d 'un nou métode argum entatiu que ha 
estat forjat ais capítols precedents. S'inicien les «arts» particulars al LC, les 
quals convergirán en l'A rt general, i els argum ents intel.lectuals generen 
raons necessáries. El bloc que ara com enta l'havíem titulat "recerca sobre la 
divinitat ad intra", i en ell les virtuts divines assoleixen una notable capacitat 
argum entativa, en la línia que posteriorment marcará la figura A en l’Art. Hi 
trobarem  uns capítols amb un fort contingut trinitari, segons ja hem  tingut 
ocasió de com provar abans. Pero Llull mai no abandona al LC un recurs 
anterior, encara que trobe de nous. Així, al capítol 176, encara dem ostrará 
l'existéncia de Déu basant-se en arguments naturals, en el m ón de la creació, 
en la quatem itat elemental.

El que ens interessa remarcar és que en aquestos capítols de transició 
podem  trobar tant un ritme ternari en els versicles, d 'acord amb les noves 
perspectives anunciades, com un ritm e binari, continuació de l'expressió 
formal anterior. En concret, al capítol 176 Llull emprará l'ascensió analógica de 
les sensualitats a les intel.lectualitats per tal d 'arribar a la dem ostració de 
l'existéncia de Déu. En l'argumentació, hi jugaran un paper destacat conceptes 
extrets de la física aristotélica, com ara les quatre causes. El conjunt suposa una 
expresió formal centrada en estructures duals amb ritme binari, com és el cas 
del següent versicle:

Amable Senyor, enaixí com les obres sensuals que.ls maestrals han fetes donen 

significat e demostració que han faedor, enaixí totes les sensualitats e les
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intel.lectuitats ordonades donen signifícat e demostració que han faedor e ordonador 

e creador e senyor, lo qual les ha creades e fetes e ordonades e benefidades (176,3).

Al versicle immediatament anterior l'autor ens havia exposat el camí a 
seguir per tal d 'arribar al coneixement de l'existéncia de Déu. A quest camí 
s'identifica amb l'escala ja coneguda que puja de les sensualitats a les 
intel.lectualitats, oferint així un  coneixement analógic. Ara bé, tam bé podem  
passar d'unes intel.lectualitats a altres superiors, sense necessitat de partir de 
dades sensuals. Llull exemplificará totes dues possibilitats, segons hem pogut 
com provar ámpliament. En el versicle que ara ens interessa, el tránsit de les 
sensualitats a les intel.lectualitats s'opera de forma analógica; l’estructura és la 
típica en aquestos casos: les dues parts de l'analogia escindeixen el versicle en 
dos blocs, a través de la reiterada fórmula «enaixí com ..., enaixí...». El doblet es 
presta al paral.lelisme de les parts, i a l'esclat del ritme binari, que en aquest cas 
adopta la forma 2 : 4 per referencia a les quatre causes, de les quals hom  parlará 
to t seguit:

significat

Enaixí com les obres sensuals que.ls maestrals han fetes donen ^  que han faedor

‘e demostració<
<les sensualitats ^significat y  , ,. . .  /  b , ordonador

ordonades donen que han vs.ecreacjor
e les intel.lectuitats ^ e  demostració \

e senyor

rcreades

lo qual les ha <Ce j8S , ̂ v*e ordonades
ke beneficiades

Sensualitat vs. intel.lectualitat continua essent l'oposició marc del versicle. 
De les purés sensualitats, concepte que domina la prim era meitat del versicle, 
passem  a la segona m eitat a la conjunció harm ónica d 'aquestes amb les 
in te l.lectualita ts: «obres sensuals», per una banda, i « sensualitats e 
intel.lectuitats», per altra. En tots dos casos Llull n 'extreu «significat e 
demostració» paral.lels; en el cas de les sensualitats, del seu «faedor»; en el
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tránsit de les sensualitats a les intel.lectualitats, que será el centre del capítol (el 
m étode amb el qual l'autor demostrará l'existéncia de Déu), la signüicació 
s'amplia a quatre conceptes: «faedor e ordonador e creador e senyor». D 'alguna 
manera, són atributs divins.

En els capítols següents entrem  ja en una  clara m od ificado  deis 
pressupósits formáis amb qué Llull construeix el discurs, m odificado que ve 
explicada per l'adaptació a uns continguts argum entatius nous, més complexos 
i més abstractes. Al voltant del capítol 179 s'inicia el recurs a les dignitats 
divines com a eines demostratives de primer ordre; el to argum entatiu canvia, 
i en el seu canvi arrossega l'estructura del versicle i de la frase. En concret, 
Llull comenta per demostrar a través de les dignitats divines la trinitat de Déu. 
Recordem que, per assolir aquest objectiu, fará ús de tres tríades de dignitats 
divines: in fin ita t-v ida-etern ita t, poder-sav iesa-am or, sim plic ita t-g ló ria- 
acabament. Ja no tenim arguments particulars en cada versicle o en cada tríada, 
afegits els uns sobre els altres segons avanga el capítol; ara, per contra, un  sol 
argument, més extens, abasta gairebé el capítol sencer. La unitat de la tríada es 
veu així afectada, pero no de manera irreversible.

Parem esment al següent versicle, paradigm átic del nou gir del discurs 
lul.liá en aquest pun t del LC. El missatge que transm et és el básic en aquesta 
distinció: arribem al coneixement de Déu a través d 'un  camí ascendent de 
l'entenim ent, des de les criatures sensuals fins a les seues virtuts increades, 
camí que travessa tota la realitat visible i invisible. Encara hi trobem restes de 
divisions bináries deis conceptes, ja que les oposicions de contraris continúen 
presents. Pero están diluides en un versicle més llarg del que era habitual fins 
al m om ent, un versicle l'estructura del qual nom és podem  com prendre 
plenament si llegim els altres que el segueixen:

Misericordiós Senyor, vós veets que nosaltres en les creatures coneixem les unes 

quantitats majors per les menors, car en les sensualitats apercebem per los menors 

corsos, majoria e granea en los corsos majors; e en les entel.lectuitats fem atretal en 

aquelles on cau quantitat intel.lectual, car per les coses menors en vertuts o vicis 

apercebem la quantitat major qui és entel.lectualment en major quantitat en les 

creatures qui han majors vicis o majors vertuts. On, per aquesta coneixen^a que nós 

havem, Sényer, de quantitat en les creatures sensualment e entel.lectualment 

apercebem granea, e com en les creatures havem apercebuda granea, nosaltres
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apercebem per la granea de les creatures la granea entel.lectual del creador, e per la 

granea apercebem la vostra infinitat, qui és granea infinida sens nulla quantitat. On, 

com nós siam pervenguts a aquesta coneixenga de la vostra granea infinida, cové-se 

segons qo que nós encercam en la vostra trinitat, que reebam que la vostra granea 

infinida significa al nostre enteniment de la vostra esséncia divina (179, 5).

A simple vista, la llargária del versicle ja sembla impedir la seua reducció a 
un esquema com els que hem presentat més amunt. Amb tot i aixó, hi trobem 
aspectes interessants en la construcció de les frases, aspectes que ens confirmen 
el canvi de perspectiva formal anunciat en aquests capítols. Cal considerar, 
abans de tot, l'estructura. Els editors, amb la puntuació  in trodu ida, ja 
rem arquen clarament les tres parts en qué podem  dividir el versicle. El pun t i 
seguit marca la finalització d 'una part i l'inici de la següent, in id  rem arcat a 
més per l'omnipresent partícula «on», la missió de la qual és, al llarg de tot el 
LC, precisam ent aquesta: indicar el p u n t d'inflexió deis argum ents. Una 
prim era dada interessant: ja no són dues les parts, sinó tres. Pero, encara, en 
cadascuna d'elles trobem una certa diferencia en el ritme de la frase, d'acord 
amb el contingut que transmeten. En concret, els tres m oments del versicle 
indiquen tres aspectes diversos de la realitat global estudiada al LC:

1- Llull fixa la seua atenció en el concepte de quantitat en les criatures, tant en 
les sensuals com en les intel.lectuals. Estem dones encara en el terreny de 
l'oposició básica del volum  que ara considerem. Aquesta part se subdivideix 
dones en dues més, separades pels editors amb un pu n t i coma, i que 
m antenen un cert paral.lelisme. Ho veurem amb més detall tot seguit.

2- Ascendim un p u n t en l'escala: de les criatures passem  al creador. La 
quantitat en les cretures, major o m enor, significa granea en el creador. I 
granea significa infinitat.

3- Ara l'entenim ent ha de rebre aquest significat de granea infinida en el 
creador per tal d'extreure'n els significáis que li mostren la seua trinitat.

Un versicle tripartit per tal d'arribar a la trinitat. La forma ja ens condueix 
cap al significat. Pero el camí té tres fites ben diferenciades. En la primera, ens 
m ovem  encara en el mateix terreny que ja coneixem per les distincions 
anteriors: l'oposició entre sensualitat i intel.lectualitat. I aquesta oposició, com
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hem vingut comprovant, implica sempre una considerado dual de la realitat, 
escindida en parelles de contraris. I ja sabem la im plicado formal que aixó 
comporta. La trobem  en la primera part del versicle, ni que siga de forma 
residual: tenim doblets amb antónims com ara «les unes quantitas majors /  
per les menors», «en vertuts o en vicis», «majors vicis o majors vertuts», i un  
amb sinónims, «majoria e granea». Pero encara hi ha més. Veieu, si no, un  
petit quiasm e (petit pero perfectíssim) amagat en l'em brolla verbal de les 
frases:

«apercebem per los menors corsos, majoria e granea en los corsos majors».

«Menors corsos /  corsos majors» té en el centre el doblet «majoria e 
granea». De les m últiples maneres en qué podia expressar-se la idea, Llull ha 
triat la més equilibrada, la més acurada formalment, la menys prosaica. «E en 
les intel.lectuitats fem atretal»: a l'altre subapartat de la prim era p art la 
distribució deis conceptes és magistral, i, com sempre, altam ent significativa 
del ccntingut que l'autor ens vol transmetre:

Per les coses menors en vertuts o en vicis
apercebem la quantitat major qui és entel.lectualment en major quantitat 
en les creatures que han majors vicis o majors vertuts.

Parem esm ent a la distribució deis conceptes subratllats. La prim era línia 
forma u n  quiasme amb la tercera:

coses menors en virtuts /  vicis / /  majors vicis /  virtuts.

L'cposició entre virtuts i vicis (en aquest cas no tan sois qualitativa, sinó 
tam bé quantitativa) es veu reflectida en aquest quiasme. En el mig, pero, en 
tenim  un altre: quantitat major /  major quantitat, tot indicant el tránsit de la 
m inoritat de virtuts-vicis a la majoritat de vicis-virtuts. Al capdavall, era 
esperable la utilització d 'aquest recurs, ja que el passatge en qüestió fa 
referércia al coneixement per la negativa, a la informació que uns contraris 
ens proporcionen sobre altres contraris, contingut sovint acompanyat, al LC, 
d'estructures quiasmátiques al discurs.
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La segona part del versicle té un plantejament formal ben diferent. Ja no hi 
ha oposició entre sensualitats i intel.lectualitats, sinó que el protagonista és ara 
el creador, on no pot haver-hi cap contrarietat. Els paral.lelismes i els quiasmes 
han  estat substituits per frases llargues que reiteren una serie de m ots claus:

«on per aquesta coneixenqa (...) apercebem granea, e com en les creatures 
havem  apercebuda granea, nosaltres apercebem per la granea de les creatures la 
granea entel.lectual del creador, e per la granea apercebem la vostra infinitat, 
qui és granea infinida sens nulla quantitat».

El canvi estilístic entre la primera part i la resta del versicle és especialment 
significatiu del tránsit operat en el conjunt d 'aquest llibre tercer. Els versicles 
següents, al mateix capítol, prenen una estructura formal derivada del versicle 
que hem estudiat; és per aixó que déiem, més amunt, que per capir plenam ent 
la forma que Llull li atorga cal fixar-se en els altres que segueixen. Comparem- 
lo amb els immediataments posteriors, els números sis i set:

Vertuós Senyor, l'enteniment de l'home apercep de grau en grau la vida de les 

creatures tro que és muntat a coneixenqa de la vida del creador, car per la vida deis 

animals inracionals apercebem que la vida de l'home és pus noble que celia deis 

inracionals, e per la vida de l'home apercebem la noblea de la vida deis ángels la 

qual vida no és embargada per ajustament de cors així com és la nostra ánima, qui és 

embargada per la corrupció del cors huma; e com lo nostre apercebiment, Sényer, és 

pujat a coneixenga de la vostra vida, adoncs apercep que la vostra vida és etemal, 

infinita, acabada, mare de totes vides. On, com l'enteniment d'home ha coneixenga e 

contempla en aquesta manera en la vostra vida, adoncs cové que reeba en la vostra 

esséncia lo significat que la vostra vida li significa, e reebent lo significat de la 

vostra vida haurá hom coneixenga de qo que encerca en la vostra trinitat (179, 6).

Etemal Senyor lo qual sóts sens nuil comen^ament e sens nulla fi! Nosaltres 

apercebem per lo temps sensual lo temps entel.lectual qui cau en les creatures 

entel.lectuals, les quals són ánima e ángel, qui són en temps, pus que han reebut 

comen^ament e pus que fan en un temps una cosa e en altre temps altra; e com lo nostre 

enteniment és pujat al temps entel.lectual en les creatures, adoncs contemplant 

l'enteniment d'home se muda a la vostra durabletat e a la vostra etemitat, la qual 

entén que és etemitat durant sens temps; e com l'enteniment és pervengut a coneixenqa
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de la vostra durabletat e etemitat, adoncs cové que reeba qo que la vostra durabletat 

e etemitat li significa de la vostra trinitat (179, 7).

L'ordre de l'argumentació és el mateix que el proposat al versicle cinqué: 
contem plació d 'una  v irtu t divina en les criatures, tan t sensuals com 
intel.lectuals; contemplació d'aqueixa mateixa v irtu t en l'esséncia divina, on 
es troba en grau superlatiu; contemplació de la v irtu t a la llum  de la 
significado que sobre la trinitat de Déu aporta a l'enteniment. H i ha entre tots 
tres versicles un  estríete paral.lelisme conceptual, ja que no sintáctic, 
paral.lelism e que encara s'extén ais versicles posteriors que ocupen tota la 
prim era part del capítol. Els tres moments de l'argumentació constitueixen un 
esquema básic sobre el qual s'afigen les petites variacions introduides per cada 
v irtu t divina: podem  considerar el versicle com un sintagma, m entre que el 
llistat de les virtuts (nou en el cas d'aquest capítol) constitueix un paradigma 
on cada element és susceptible d'aparéixer en el lloc que pertoca de la cadena 
sintagmática.

La virtut divina corresponent pren el paper de «mot clau» en cada versicle: 
granea-infinitat al primer, vida al segon, tem ps-etem itat al tercer. Igual passará 
amb els sis versicles següents, per tal de completar el paradigm a de les nou 
virtuts considerades. La resta román invariable: el sintagma és el mateix en els 
nou casos, m anté la seua progressió de les criatures cap a la trinitat. Aqo tindrá 
unes conseqüéncies im portants per al tema que ens interessa. Com ja hem  
vist, en prim er lloc els paral.lelismes formáis a l'interior d 'un  versicle són 
substitu its  per un  paral.lelism e més am pli, conceptual, en tre  d iversos 
versicles, fins i tot més enllá del marc de la tríada. A més, el text es fa una mica 
reiteratiu, ja que cada versicle repeteix la mateixa idea amb la sola variació de 
la virtut corresponent, la qual és repetida amb insistencia. Vegeu, per exemple, 
el versicle sisé, on en onze línies trobem repetit el mot «vida» tretze vegades. 
Substituim  «vida» per «temps» i gairebé podem  m untar el versicle següent. 
Igual amb la resta, fins completar les nou dignitats que constitueixen el 
paradigma ací proposat.

Els canvis introduits en l'argumentació influeixen dones en l'organització 
formal del m aterial emprat. La utilització sistemática de les v irtuts divines 
aporta, en aquest pun t del LC, una dimensió nova al dictat lul.liá. Encara 
trobarem  esporádicam ent solucions retoriques com les que dom inen els dos
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libres anteriors i la prim era part d'aquest llibre tercer; amb tot i aixó, avancem 
decididam ent cap a consideracions estilístiques diverses ais llibres quart i 
cinqué. Ja hem tingut ocasió de comprovar-ho en l'apartat dedicat a l'estudi 
deis continguts; recordem, per exemple, la distinció XXXIV, al llibre quart, 
dedicada a l'"arbre de sensualitats i d'intel.lectualitats". Els seus quatre capítols 
(230-233) repetien, en llur primera part, els mateixos continguts amb la mateixa 
argum entació, variant tan  sois la perspectiva segons la causa considerada: 
eficient, material, formal o final, Concloíem un  aspecte im portantíssim  del 
discurs lul.liá forjat al LC, i que dom inará la resta de la seua producció, 
especialment la «artística»: la creació d 'un  llenguatge dotat d ’u n  alt grau de 
significació, universal, i on l'el.lipsi no está autoritzada.

La reiterado d 'un  mateix esquema argum entatiu a manera de sintagm a, i 
que rep variacions provinents d 'un  paradigm a preestablert, dom inará la 
configurado estilística i formal deis capítols més «filosófics» del LC. Un bon 
exemple el tenim al capítol 185, "Com és significada e apercebuda e entesa la 
final raó per qué Déus vol que la natura divina sia encamada e ajustada ab la 
natura hum ana de Jesucrist". Hom demostra la necessitat de l'encam ació a 
través de la seua causa final, considerada des de set virtuts divines: bonea, 
saviea, d retu ra , m isericordia, am or, hum ilita t i acabam ent. L 'esquem a 
argum entatiu  resta invariable en cada tríada; el que varia és la utilització 
d 'una o altra dignitat en cada cas. Cada tríada, per exemple, s'inicia amb una 
serie de símils en el prim er versicle que manifesten la superlativitat de la 
v irtu t divina front al seu reflex en les criatures; després es dem ostra la 
necessitat de l'encarnació a partir d 'aquesta superlativitat, ja que negar-la 
equivaldría a negar l'existéncia de la virtut en grau excels en Déu. Vejam el 
paral.lelism e conceptual entre els següents versicles, tots ells iniciadors de 
tríades:

Salvador Senyor, endregador, govemador deis vostres servidors! Enaixí com al sol és 

própria cosa resplendor e lugor e privar tenebres, enaixí, e molt milis encara, és 

própria cosa a la vostra bonea fer bonees e endre^ar e ordonar e restaurar e adobar les 

coses males e desendreqades e desemparades e perdudes. On, totes coses, Sényer, e 

moltes més encara són significades entel.lectualment en la vostra bonea, enaixí com 

lo sol, on és significat sensualment resplendor e privament de tenebres (185, 7).
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Misericordiós Senyor qui davallás ais infems per deslliurar los profetes! Enaixí com 

memória significa remembrament e enaixí com enteniment significa coneixen^a e 

enaixí com amor significa volentat, enaixí, Sényer, la vostra saviea significa 

ordonació e endre^ament e acabament en les vostres obres, car enaixí com per 

memoria és remembrament e per enteniment és coneixenqa e per amor és volentat, 

enaixí és en les creatures ordonament e endreqament e acabament per la vostra saviea 

(185,10).

Oh vós, Sényer, qui aparegués ais apóstols aprés la resurrecdó! Enaixí com és 

própria cosa a veritat demostrado e a espaa tallament e a gelosia passió e sospita, 

enaixí, Sényer, e molt milis encara, és própria cosa a la vostra dretura departir los 

hómens mals deis bons e donar a cascú <;o que li tany ni li cové segons sos mérits (185, 

13).

Vertuós Senyor sobre tota vertut, sanctificat Senyor sobre tota sanctetat! Enaixí com 

en lo metge és significada art de sanar los malautes e enaixí com en l'aigua és 

significat denejament e mundament d’embellir les coses leges e sutzes, e enaixí com 

amor és significada en lo cors de l'home, enaixí, Sényer, e molt milis encara, és 

significat en la vostra dou^a misericordia que vós havets ocasió e raó d'ésser home 

(185, 16).

Etcétera. L'esquema és sempre el mateix: «enaixí com» un fet significa un  
altre, «enaixí, e molt milis encara» una virtut divina implica unes qualitats o 
una  acció en Déu. Bonea, saviea, dretura i m isericordia s 'apliquen sobre 
l'esquema en els quatre versicles presentáis. Els versicles iniciáis de tríada que 
seguirán  posseiran la m ateixa estructura, fins com pletar les set v irtu ts  
plantejades a l'inici del capítol. Els paral.lelismes ja no tenen lloc a l'interior 
d 'un  mateix versicle, sinó que s'estenen més enllá; i en fer-ho, perden el seu 
carácter visual, es dilueixen a nivell form al i resten  efectius nom és 
conceptualm ent.

La utilització de les v irtu ts divines amb una finalitat dem ostra tiva  
condiciona aquesta nova organització formal del material. Insistim, pero, en el 
fet que les anteriors claus retoriques es m antenen cada cop que reapareix 
l'oposició  de contraris. Al capítol 192, per exem ple, "Com hom e ha 
apercebiment e coneixenga quals són los majors béns ni quals són los majors 
m als en les creatures". L'oposició bé vs. mal domina el capítol, acom panyada
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de l'altra oposició subsidiaria, major vs. menor. Encara s'hi afigen altres dues 
parelles ben conegudes: sensualitat vs. intel.lectualitat i acabam ent vs. 
defalliment. Totes quatre combinen els seus membres, i la combinació d 'una 
oposició m últiple ofereix sempre, al LC, un resultat estilístic en forma de 
paraLlelisme i de quiasme:

Oh vós, Sényer, qui reclinas vostre cap en la crou per tal que levássets vostre poblé en 

glória celestial! Qui vol encercar ni atrobar quals són los majors béns n ils menors ni 

quals són los majors mals ni-ls menors en les creatures, en acabament e en defalliment 

ho porá, Sényer, atrobar, car aquells béns qui són acabament en les coses 

entel.lectuals e són defalliment en les coses sensuals, són los majors béns, e aquells 

béns qui són acabament en les coses sensuals e són defalliment en les coses 

entel.lectuals, aquells són los menors béns; e los mals qui són defalliment en les coses 

entellectuals e són acabament en les coses sensuals, aquells són los majors mals, e los 

mals qui són acabament en les coses entel.lectuals e són defalliment en les coses 

sensuals, aquells són los menors mals (192,4).

La combinació deis conceptes oposats els reubica autom áticam ent en un  
esquema que palesa la relació existent entre les dues cares de la moneda:

en acabament en coses intel.lectuals
MAJORS BÉNS

en defalliment en coses sensuals

en acabament en coses sensuals

MENORS BÉNS en defalliment en coses intel.lectuals

en defalliment en coses intel.lectuals
MAJORS MALS

en acabament en coses sensuals

en acabament en coses intel.lectuals
MENORS MALS

en defalliment en coses sensuals
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L'oposició bé vs. mal és la que articula tota la resta, en dividir l'esquema en 
dues esferes contrastades. La seqüéncia «en defalliment en coses intel.lectuals» 
actúa a manera d'eix que perm et el pas d 'una esfera a l'altra. L’oposició entre 
totes dues es manifesta en la relació inversa que m antenen els conceptes que 
entren en joc. Anem a desglossar els termes de les oposicions i veure el seu 
ordre d'aparició:

Esfera del BÉ: acabament — defalliment

acabament — defa

léñl
liment

intel.lectualitat — sensualitat

sensualitat — intel.lectualitat

Esfera del MAL: defalliment — acabament

acabament — defalliment

intel.lectualitat — sensualitat

intel.lectualitat — sensualitat

És evident la inversió entre les dues esferes, clara m anifestació de 
l'oposició existent entre el bé i el mal. L'un és el reflex invertit de l'altre: de 
nou el quiasme fa acte d'aparició. Al capdavall, to t el versicle resulta ser un  
gran quiasme que podem representar de la següent manera:

^ M enorb^ 'enor mal

acab. — defall. /  acab. — defall. /  /  defall. — acab. /  acab.— defall.

. l i l i  l i l i
intel. — sens. /  sens. — intel. /  /  intel. — sens. /  intel. — sens.
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La situado  plantejada en els dos extrems, corresponent al major bé i al 
m enor mal, coincideix plenament: acabament en intel.lectualitat i defallim ent 
en sensualitat. Igual s'esdevé amb el menor bé i el major mal, tots dos al bell 
m ig, i equivalents peí que fa a la distribució deis altres conceptes en joc: 
acabam ent en sensualitat i defallim ent en intel.lectualitat. Ara bé; els dos 
extrem s són paral.lels, m entre que els mitjos m antenen una  distribució 
creuada deis seus elements: acab. sens. /  defall. intel. / /  defall. intel. /  acab. 
sens. Impossible im aginar una distribució més perfecta deis conceptes al 
versicle: exactament simétrica, equilibrada com una balanza que sosté en els 
seus plats dos objectes equivalents en pes i en volum.

Resumint la situado  fins ací plantejada, hem trobat que el llibre tercer 
s'articula com un  im portant punt d'inflexió en el conjunt del LC, no sois a 
nivell deis continguts treballats, sinó també a nivell estilístic. De fet, el canvi 
estilístic corre paraLlel al deis continguts, i está justificat per aquest. Les claus 
retoriques que dominaven el prim er volum  tenen encara una forta puixanga 
en les deu distincions ara estudiades, especialm ent en les cinc prim eres. 
Podem  afirmar que cada cop que Llull treballa al voltant d 'una oposició de 
contraris en fa ús, d'aquestes claus. Pero l'aparició de les virtuts divines amb 
un  valor demostratiu marca una fita al LC, un canvi d'estratégia que implica la 
recerca de noves manifestacions formáis adients per a la transmissió de les 
infal.libles raons necessáries.

Ais dos llibres restants trobem una situado  semblant. La presencia de 
parelles de term es contraris ressuscita els paral.lelism es sintáctics i els 
quiasmes; pero cada cop són menys freqüents, i la dinámica predom inant será 
la m arcada per la reiteració d 'un  m ateix esquem a argum entatiu , d 'una  
m ateixa estructura lineal que va adquirin t en cada m om ent del capítol 
variacions paradigm átiques en punts clau. A l'apartat dedicat a l'estudi deis 
continguts n'hem  trobades bones mostres. L 'estructura deis capítols esdevé 
rígida, amb uns conceptes claus que s'aplicaran tríada per tríada a l'esquema 
immutable. Els termes que basteixen el versicle ja no es distribueixen d'acord 
amb les oposicions que m antenen entre si, sinó que més aviat prenen el seu 
lloc d'acord amb el flux argumentatiu prefixat que condiciona tot el discurs.

Aquesta nova articulado del discurs contribueix en bona mesura a dotar la 
part final del LC d'una major aridesa, intensificada a la darrera distinció amb la
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substitució de conceptes per lletres. Aixó no vol pas dir, pero, que Llull «baixe 
la guardia» en alió que respecta a Yornatus. L 'aridesa ve im posada per les 
necessitats argumentatives, com la totalitat de l'estil del nostre autor resulta 
condicionada pels continguts que cal transmetre (vertader centre d'interés del 
LC peí que fa a la intenció de Llull, a la primera intenció). Pero sem pre que es 
puga, i si la complexitat de l'argumentació ho perm et, el discurs s'om ará amb 
recursos literaris que palesen una total m aestria de 1'autor. Fins i tot en els 
capítols dominats per la «selva» de lletres que representen conceptes.

Un exemple el trobem al següent versicle. Derivacions sobre el verb voler, 
acom panyades d'al.literacions, el converteixen en una mostra del que és capag 
de fer Llull amb el llenguatge en uns capítols tan difícils d'em passar al prim er 
mos:

Gloriós Senyor, com la B [significado del voler de Déu] demostra go que l'A [voler de 

Déu] vol és l'acabament de la F [desig], qui és en l'E [voluntat] ab la G [acabament del 

desig], e go que l'A [voler de Déu] no vol és la H [defalliment del desig], qui entra en 

la F [desig], qui gita de si la G [acabament del desig], per agó, Sényer, lo vostre 

servidor dóna tot son voler a l'A [voler de Déu] per voler tot go que vol vostre voler. 

On, si vostre voler vol que lo vostre servidor sia en est món pobre ni ahontat ni 

turmentat ni mort per la vostra amor, lo voler del voste servidor vol voler tot go que.l 

vostre voler vol; car si son voler vol ésser acabat en voler, cové que vulla de 

necessitat vostre voler per tal que en son voler no pusca entrar la H [defalliment del 

desig], qui tots temps infinidament fa a hom voler go que la C [memoria] 

infinidament remembra e la D [enteniment] infinidament entén que no pot haver ni 

deu haver (342, 29).

«Lo voler del vostre servidor vol voler tot go que.l vostre voler vol». La 
connexió amb el «trobar clus» acut tot d'una. Llull explota els recursos literaris 
que té a l'abast, sense negligir aquells que provenen de la tradició trobadoresca 
que tan bé devia conéixer. Com ja hem dit més amunt, el LC es configura com 
un  m anual per a compondré «bells dictats» referits sempre a Déu, una art de 
trobar adregada a la primera intenció.

I és que l'aridesa del discurs ja «artístic» d ’aquestos capítols es barreja amb 
íreqüents m oments d'efusió mística dotats d 'un alt grau de lirisme, un altre 
elem ent constitutiu  del LC des deis prim ers capítols i que m anté la seua

6 0 8



presencia fins al final. Capítols com el 344 operen una clara fusió integradora 
d'aquestes dues vessants de 1'obra: la puram ent argumentativa, filosófica, pre- 
artística, i la mística, lírica, literária. No tan sois no són incompatibles entre si, 
sinó que s'ajuden m útuam ent. El títol ja ho m ostra clarament: "Com hom  
adora e contempla e prega son gloriós Déu que li demostré l'art e la carrera 
segons la qual pusca plorar sos pecats e ses culpes". Llull basteix una art, un  
m étode ben organitzat, amb un  seguit de lletres que garanteixen el seu 
funcionam ent en qualsevol context i per p a rt de qualsevol ind iv idu . 
L’objectiu, pero, és ben místic: plorar els pecats. I els capítols on Llull plora els 
seus pecats són deis més lírics de l’obra.

En un versicle com el següent, posem per cas, trobem l'escarida notació 
algebraica que manifesta un  moment de l'art de plorar. Va acompanyada, pero, 
d 'alguna comparació colpidora i d'exclamacions que contrasten vivam ent amb 
el to árid del discurs general:

Dreturer Senyor, si la pobra fembra plora per goig com ve son marit de long viatge o 

com atroba alcun tresor, dones, quant més és la L [vista corporal] obligada a plorar 

com l'E [ánima] remembra la gran amor que la B [significació de Jesucrist] demostra 

de l'A [Jesucrist] e com la M [enteniment] entén aquella amor e com la volentat l’ama, 

e com la M [enteniment] reep la G [acabament] que l’A [Jesucrist] ha mesa en la C [cors 

d'home] e l’E [ánima] e com gran bé és a la C [cors d'home] e a l’E [ánima] que la G 

[acabament] sia en ells, e la H [defalliment], qui és en los fusts o en les péres o en los 

animals inracionals, no sia en la C [cors d'home] e l'E [ánima]! Car si hom és obligat 

a fer grácies com ha reebudes presentalles vils d'alcun son amic, dones, quant més és 

hom obligat a fer grans grácies com ha grans dons reebuts! (344,11).

Al capdavall, queda ben palés que el LC és una obra literária, i de gran 
qualitat, i en conseqüéncia el seu autor és un literat, i certament deis millors de 
les nostres lletres. Un literat en el sentit que va anunciar Lola Badia, salvant 
les distancies cronológiques i culturáis que separen aquest concepte m odern de 
la visió de l'escriptor a l'edat mitjana, completament diversa de la d 'avui en 
dia. No hi ha dubte que Llull vol dotar d 'una estética determ inada el seu 
discurs, i reeix plenament. La finalitat, pero, és ressaltar el contingut, alió que 
realment interessa. Amb tot i aixó, el LC pot ser estudiat des de la perspectiva 
puram ent estilística (cosa que hagués horroritzat el seu autor), amb resultats 
suficientment reveladors del taranná literari del creador de la prosa catalana.
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CONCLUSIONS.

Dos grans blocs han conformat el nucli del nostre estudi: la descripció deis 
continguts del LC, ordenats al voltant de la gestació d 'un m étode per a trobar 
la veritat, i la relació finalment establerta entre aquestos continguts i llur 
sistematització final en l'Art quaternária. O, altram ent dit, qué hi ha abans i 
qué després de la «il.luminació» de Randa. La considerado d'alguns aspectes 
formáis i literaris reforja la contundéncia del missatge lul.liá del LC, i mostra 
que la seua acurada factura té una valúa significativa per a la transmissió deis 
continguts, tant a nivell macroestructural (capítols i distincions) com a nivell 
microestructural (frases i versicles).

Hem avan^at volum  per volum, per tal d ’adonar-nos de l ’estructura 
com positiva de l’obra i de l’organització progressiva im posada ais seus 
continguts. El prim er volum actúa a tall de presentado introductoria del que 
serán els tópics més reiteráis del LC; hi trobem ja una referénda a les virtuts o 
d ign ita ts  d ivines, tem a central en el desenvo lupam en t del m étode 
demostratiu proposat per l'obra. Aquests atribuís de Déu, pero, entren en una 
dialéctica amb el món per Eli creat, i, especialment, amb l'ésser hum a, criatura 
cimera de la creació. L'analogia será la m anifestado més privilegiada d ’aquesta 
relació, i aportará una vessant epistem ológica im portant: les criatures 
posseeixen una válua significativa en tant que semblances del creador.

La prim era intenció (conéixer i estim ar Déu, amb les conseqüéncies 
derivades i inevitables: la seua lloan^a fins a l'extrem darrer, el de lliurar la 
vida per Eli) emana de l'ordre establert per la divinitat i que garanteix una 
correcta relació entre la criatura i el creador. L'home, amb el seu lliure albir, 
transgredeix aquest ordre, tot donant naixement al pecat. El mal i el pecat són 
analitzats des d 'una vissió netament teológica i claram ent ortodoxa, d'acord 
amb els postuláis de l'Església católica (per bé que l'inquisidor Eimeric hi 
volgués veure heretgia), i amb l'especial rem arca de la necessarietat del 
coneixement de la correcta ordenació psico-física de les poténcies hum anes, ja 
que l'ús desordenat condueix al pecat. La poténcia sensitiva ha de ser «serva e 
sotmesa» de la poténcia racional: memoria, entenim ent i voluntat dominen, 
ja des del prim er volum, el cor de l'argumentació lul.liana, introduint-ne la 
vessant epistemológica que subjau a les consideracions étiques o metafísiques.
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Aquesta p resen tado  lul.liana del m aterial temátic, ag rupat en  g rups 
contrastáis (ordre vs. desordre, bévs. mal, etc.) té una im portant conseqüéncia 
en el camí del coneixement: uns contraris donen significado deis altres. 
Aquesta tesi recorre tot el LC, i será em prada com a complement del m étode 
analógic, que veu en les semblances la via per a una aprehensió intel.lectual 
de la realitat superior.

Si el prim er volum  presenta les línies generáis de la reladó  establerta 
entre Déu i la seua creació, el segon volum  avanza un pas més en  aquesta 
considerado, tot centrant-se en la doble constitució hum ana: sensualitat i 
intel.lectualitat. La transcendencia i la imm anéncia entren tam bé en  una 
enriquidora dialéctica en el si de la fisiologia i psicología humanes: l'analogia 
adquireix ara la forma d'una ascensió epistemológica a través d 'una escala que 
va de les sensualitats a les intel.lectualitats; les tres po téndes de l’ánim a 
racional, memoria, entenim ent i voluntat, operen aquesta ascensió que, en 
darrer terme, es troba amb una barrera difícil d'ultrapassar: la visió més directa 
de Déu i deis seus misteris. La fe, element no gens desdenyat per Llull (per bé 
que hom  ha volgut presentar-lo com un racionalista extrem), opera  un  
transcens que enlaira la raó de l'ésser huma, limitada, per dam unt de les seues 
possibilitats, fent creure alió que l'intel.lecte és incapaz d 'apercebre per ell 
mateix.

L'estructura del segon volum, ocupat tot ell peí llibre tercer, reflecteix la 
dualitat hum ana: cinc distincions serán dedicades ais cinc senys sensuals 
(vista, oída, olfacte, gust i tacte), i altres cinc ais senys intel.lectuals (cogitació, 
apercebiment, consciéncia, subtilesa i fervor). El conjunt incideix en l'ascensió 
epistemológica suara esmentada; ara bé: si ens fixem en els detalls, trobarem  
que sois aquest llibre tercer ja pot justificar la qualificació d'«enciclopédia» 
aplicada al LC. La distinció dedicada a la vista, per exemple, fa un recorregut 
peí m ón natural i peí món social huma, fins abocar a la divinitat. És el segon 
aspecte el que ocupa més espai: la societat humana, dividida en estam ents, on 
cada grup té una missió i un treball que fer per al bon funcionam ent del 
conjunt.

La primacía de la prim era intenció domina la visió lul.liana en aquestos 
capítols, en ocasions crítics contra l'incompliment, per part deis estam ents 
¡superiors, de la missió acordada, especialment en el cas deis poders polítics i
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militars (reis, princeps i cavallers). L'estament eclesiástic tampoc no escapa de 
les critiques: el clergat té una responsabilitat especial que no está seguint, 
prova del qual és la gran quantitat d'infidels que són al m ón i els pocs 
m issioners i m ártirs que s'esforcen per convertir-los. La diferenciació entre 
l'esfera d'alló sensual i la d'alló intel.lectual domina al llarg de tota la prim era 
part del volum, de manera que, tot i tractar sobre l'aspecte físic de la percepció 
hum ana, la visió de Llull va més enllá i manifesta la necessitat d 'obrir els ulls 
interiors, els sentits intel.lectuals.

La segona p a rt del volum  incideix encara més en aquest pun t, to t 
desenvolupant una prim era organització lógica del procés epistemológic que 
desembocará en l'Art. Ens trobem dones en un im portant punt d'inflexió en el 
conjunt del LC: especialment la distinció XXIX, dedicada a l'apercebim ent o 
coneixenga, estableix una fita que suposa un canvi en els plantejam ents fins 
ara dom inants. Llull «assubtila», segons la seua expressió, els argum ents 
em prats, esdevenen més complicats i difícils perqué ara ens m ourem  en el 
terreny de les purés intel.lectualitats, deixant de banda cada cop m és el 
recolzament analógic de les sensualitats. Les dignitats divines prenen llavors 
carta de natura com a eines epistemológiques de prim er ordre.

El LC va mostrant-se cada cop més com el que vol ser: el «millor llibre del 
m ón contra els errors deis infidels». La seua vocació epistemológica és, al 
capdavall, una vocació apologética i missional. Amb la consideració ad intra i 
ad extra de les virtuts divines, el seu autor pretén bastir una art de convertir 
infidels, en la qual, m itjan^ant raons necessaries, puguen  apercebre la 
veritable naturalesa de Déu, és a dir, la trinitat de persones i l'encamació de la 
segona persona, temes reiteráis fins al cansanci al llarg de tota l'obra. El 
recolzam ent en les dignitats divines és básic per a l'assolim ent d 'aquest 
objectiu, ja que proporciona una base comuna, teo-lógica, i acceptable per 
jueus i m usulm ans, més enllá de la problem ática d isputa entorn  a les 
auctoritates.

És dones el llibre tercer un  llibre que parteix de la natura sensual i 
intel.lectual de l'ésser huma, i, sobre l'estructura deis deu senys (cinc sensuals 
i cinc intel.lectuals), basteix una série d'«arts» d'aproximació a la comprensió 
deis dogmes de la fe católica. El métode proposat ha estat doble: ascensió des de 
les dades immediates sensuals cap a les realitats intel.lectuals, i argumentació
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a partir de les virtuts divines d'acord amb el principi de m útua convertibilitat, 
tot establint-ne una lógica circular on cada virtut remet a la resta-

L'organització psíquica i fisiológica del subjecte cognoscent resulta 
determinant per a la construcció d'una via eficag d'aproxim adó a la veritat: les 
tres v irtu ts  de l'án im a racional (m em oria, en ten im en t i v o lu n ta t), 
senyoretjant sobre les altres potencies (vegetativa, sensitiva, im aginativa i 
motiva) són el m otor del procés epistemológic. Qüestions com les relacions 
entre fe i raó (primacia de l'enteniment o de la voluntat?), o lem inéncia de la 
fe católica, es deriven deis plantejaments básics del llibre tercer; un  llibre que 
ha avangat un  pas im portant en l'estructuració  ordenada del m étode 
epistemológic que continuará perfilant-se, per noves vies, en els dos llibres 
restants del LC, i que culminará en l'Art.

Al llibre quart, en efecte, avancem un altre pas cap aquest objectiu de la 
recerca d 'una art de trobar veritat. La divisió de la realitat en sensual i 
intel.lectual continua al centre de les consideracions del LC, i es manifesta 
encara a través d 'un  procés ascendent, en el qual la realitat més immediata ens 
serveix de plataforma per llangar-nos a la recerca de la transcendencia. Llull 
parla al filósof natural en aquest llibre, utilitzant les seues eines, per tal de dur- 
lo finalment al terreny de la teologia. Les relacions entre fe i raó, un  tema 
central en el conjunt de l'obra, són així abordades de nou amb un  esperit 
conciliador, en un  intent de m ostrar que la filosofía, l'ús de la raó, no 
contradiu els dogmes de fe.

Sis «arbres» o distincions formen aquest llibre; els tres prim ers desgranen 
qüestions filosófiques, extretes de la formulació aristotélica: ésser, necessitat, 
privació, matéria, forma, potencialitat, actualitat, qualitats, causa, ventura, etc. 
Els tres darrers se centren en els articles de la fe católica, en els deu manaments 
i en la predestinació, amb un marcat carácter apologétic. Pero, i agó és el que 
més interessa, la segona part del libre es recolza en la primera, la comprensió 
deis dogmes teológics requereix el previ coneixement de la constitució natural 
deis éssers.

La preséncia de termes m anllevats a la filosofía aristotélica és dones 
notable al LC, aspecte aquest que rellanga la qüestió de l'adscripció lul.liana al 
corrent platónico-agustiniá. És cert que, finalment, a la darrera etapa de la 
producció del beat, la filosofía d'arrel platónica constituirá la base del seu
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pensam ent; amb tot i aixó, a través del LC, detectem  una im portant veta 
aristotélica en els primers anys de la carrera de Llull, fruit probablem ent de la 
seua formació autodidacta.

Peí que fa a la part dogmática, el plantejament és similar al que trobávem 
al llibre anterior: hi ha una vessant sensual i una altra d ’inteLlectual en els 
dogm es de fe i en els manaments de la llei divina. La segona, evidentm ent, 
p redom inará  sobre la prim era. Aixó significa, en tre  altres coses, una 
in terpretado interessant (o, més aviat, interéssada) deis continguts: la lectura 
«intel.lectual» deis m anaments condueix a una preponderánda de qüestions 
com ara la trinitat o l'encarnació. Qui no creu en aquests dos dogmes, está 
transgredint un  per un  els manaments de la llei de Déu.

La predestinado, finalment, actúa com a baula d'unió entre aquest llibre i 
el següent, on la qüestió escatológica será una de les més tractades, sense 
negligir altres ja conegudes, com la trinitat o l'encarnació, om nipresents al 
llarg de tota l'obra. L'amor i l'oració són els conceptes destacats al llibre cinqué, 
el darrer de l'obra, tot i que sota aquestos epígrafs s'amaguen tot un  seguit de 
temes diversos. És en aquesta part final del LC on la connexió amb l’Art es fará 
més evident, recolzada en la utilització de lletres per tal de substituir els 
conceptes presents ais capítols en la darrera distinció.

No és, pero, l'únic recurs em prat en aquest apassionant final de l'obra; hi 
trobarem  també capítols on l'autor tira má de l'al.legoria, en unes narracions 
plenes de plasticitat i de simbolisme apocalíptic que palesen el futur de les 
ánimes abocades a la salvado o a la condemnació. I, encara, el recurs a la 
imatgeria propia de les arts de la memoria, on els conceptes són presentáis sota 
u n a  m an ifes tad o  v isual colpidora, con trastan t amb l'a ridesa  de la 
representado algebraica que finalment dominará ja al mateix LC, i que passará 
a l'Art.

La descripció deis continguts del LC ens ha fet veure la tónica dom inant 
que unifica el m aterial present en tan vasta obra: la recerca d 'un  m étode 
epistemológic de trobar la veritat, amb la intenció de fer-lo servir per ais fins 
missionals del beat. La conversió deis infidels és dones prioritária. Lógicament, 
aquest objectiu és el mateix que el de l'Art: fins a quin punt el LC avanza l'Art 
abreujada d'atrobar veritat? Aquesta qüestió obté una resposta contundent: els
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mecanismes básics de l'Art es troben presents a les pagines de la prim era gran 
obra lul.liana, la qual constitueix la seua «prehistoria».

Figura per figura, hem  descobert les profundes connexions en tre  el 
m aterial que basteix l'Aaav i els conceptes claus del LC. La figura A, o deis 
atribuís divins, pren  les seues setze dignitats constitutives de les v irtu ts 
divines presents al LC. Hem resseguit el pas de l'un a l'altra, fins adonar-nos 
que en la figura de l'Art es produeix una ordenació fixa i tancada d 'un  llistat 
de dignitats que es vol definitiu, m entre que en el LC aqüestes m ateixes 
dignitats compareixien en grups més o m enys ad hoc, oberts, i sem pre 
condicionáis per l'estructura del capítol o pels continguts de l'argum entació. 
L'Art és dones una definitiva universalització del discurs del LC.

L'estudi deis antecedents de la figura S, o de les potencies de l'ánim a 
racional, ens feia arribar a conclusions igualment interessants. La importancia 
de la tríada memória-enteniment-voluntat com a eina de recerca al LC es veu 
corresposta amb el paper central de la figura S en l'Art quatem ária. El capítol 
331 del LC ofereix gairebé la mateixa estructurado deis actes de les poténcies de 
l'ánim a que presentará la figura S; hem resseguit, pero, l'origen d 'aquest 
capítol ais llibres anteriors, especialment al tercer i quart, amb el resultat que 
ha calgut relativitzar l'origen elemental de l'organització de la figura a l'Art.

L'estructura quaternária de la figura S no és arbitrária, segons es desprén 
del seu procés de gestació al LC, sinó que está m otivada peí seu propi 
contingut, tot i ser aquest trinitari. El pun t polémic en aquesta qüestió 
(l'am bigüitat de la lletra M, que significa tan t «voluntat am ant» com 
«voluntat desam ant») s'explica peí funcionam ent de les poténcies que 
acom panyen la vo lun tat en l'«espécie» N: la m em oria i l 'en ten im ent 
potenciáis o en error donen lloc a una voluntat mal.leable, que canvia de 
signe amb facilitat. Nombrosos textos del LC són adduits en dem ostració 
d 'aquest fet. De retruc, hem m ostrat la necessitat de teñir en compte tots els 
llibres del LC a l'hora de parlar sobre l'origen de l'Art, i no limitar els nostres 
estorbos ais capítols del darrer llibre; és a dir: la notació algebraica no ha 
d 'enlluernar-nos fins a l'extrem  d 'oblidar que és el resultat d 'u n  procés 
anterior que cal resseguir.

Peí que fa a la figura T, hem vist com els seus cinc triangles están formats 
pels conceptes instrumentáis més emprats al LC; hi apercebem amb facilitat les
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qüestions que a l'obra ajuden a bastir el métode de trobar la veritat: la relació 
entre Déu i les criatures; les diferencies, concordances i contrarietats entre les 
sensualitats i les intel.lectualitats, fonam entals per a l'establim ent d 'u n  
m étode epistemológic; el «comengament» com a causa eficient, la finalitat en 
el sentit intencional, les relacions de majoritat, igualtat o m inoritat entre els 
éssers com a criteri de validesa deis arguments, i la recerca d 'una certificació 
que ens acosté a la veritat, siga a través de l'afirmació, siga a través de la 
negació, i que ens allunye del dubte, sempre mitjangant la investigado sobre el 
que és possible o impossible a l'esséncia divina i les seues dignitats.

La figura X, al seu tom , té també uns clars antecedents al LC. El seu 
contingut busca donar resposta a un tema im portant: les relacions entre 
predestinació  i lliure albir. Introdueix dones la dim ensió escatológica 
com plem entaria de l'epistem ológica. Les quatre  «figures» o m om ents 
dialéctics de qué consta a l'Aaav són clarament avangades al LC, especialment 
ais capítols 175 i 332, essent el primer un antecedent immediat deis continguts 
del segon. La utilització d 'un  diagrama circular, el mateix ais dos capítols, 
pretén ajudar sensualment a capir el contingut intel.lectual de la resposta a la 
qüestió: la inversió deis llocs superior i inferior en el globus terraqui esdevé 
una metáfora de la inversió deis significáis de la predestinació i del lliure albir, 
errónia des del pun t de vista intel.lectual, tot i que sensualm ent sembla 
correcta.

La figura elemental, subsidiaria de la figura T a l'Aaav, pero independent a 
l’AD, té una importancia que prové de l'ús de les analogies elementáis al LC, 
forga nombroses. En el m étode analógic d'ascensió de les sensualitats a les 
intel.lectualitats, la constitució elemental de la matéria pren un paper central 
com a fornidora de semblances relatives a l'estructuració de les realitats 
superiors. El fet que, en esbrinar l'origen de la figura S, hajam desvineulat 
aquest de l'analogia elemental, no desdiu de la importancia del recurs en el 
conjunt del LC (ni, per descomptat, en l'Art quaternária).

Després del recorregut per les figures, la consideració deis mecanismes de 
funcionament de l'Art també ens ha condüit de pie ais continguts del LC. La 
combinatoria és un deis més cridaners, i emprat abastanza igualment a l'obra 
enciclopédica. Pero és la utilització de la m em oria i l'entenim ent actius, 
deslliurats de qualsevol prejudici introdui’t per la voluntat desamant, alió que 
constitueix el prim er pas en el funcionament de l'Art: la F i la G, sense la H,
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discorren amb les cambres de T per la resta de figures, fins trobar la veritat. 
Mecanisme prefigurat al LC en el concepte de suposició, segons el qual cal 
suposar préviam ent la verita t del que cerquem . La finalitat ú ltim a és 
membrar, entendre i estimar Déu, la virtut i la veritat, i rebutjar la falsedat i el 
pecat, tant al LC com a lAaav.

Finalment, algunes consideracions formáis i retoriques clouen l'estudi, 
amb conclusions que reforcen el eos central de l'argum entació fins ara 
exposada. La preocupado peí llenguatge domina el LC, tant peí que fa a la seua 
utilització práctica com peí que fa a la constitució d 'una teoría sobre l'expressió 
lingüística. La superioritat d'alló intel.lectual sobre alió sensual, reiterada un  i 
altre cop al llarg de tota l'obra, obliga a un plantejament profund de la qüestió: 
Llull está transm etent continguts elevats, puram ent intel.lectuals, a través 
d 'un  vehicle sensual com és la paraula. El problem a és gran, ja que amenaza 
amb posar en qüestionam ent qualsevol tipus de com unicado hum ana. D'ací 
els reiterats avisos de l'autor: una cosa d iu  la paraula, i una altra ha 
d 'en tend re  l'en tenim ent. La parau la, com a m er vehicle, ha  d ’estar 
subordinada a la comprensió exacta deis continguts que vol transmetre. Heus 
ací l'origen de la peculiar retórica lul.liana, la qual naix al LC, especialment al 
capítol 359, on trobem  nombroses solucions anticipatives d 'una obra forga 
posterior com será la Rhetorica nova.

Llull cerca, prim er que tot, l'efectivitat m issional del seu missage. Els 
recursos literaris del LC aniran dones adregats a una millor transmissió deis 
continguts. Amb tot i aixó, sorprén la meravellosa i acurada factura estética de 
l'obra, fruit d 'un  geni literari sense parió a la nostra prosa m edieval. La 
divisió dual deis períodes ressaltará de manera expressiva el contrast entre 
opcions oposades (la gloria o la pena, el bé o el mal, etc.), m entre que el 
quiasm e será el recurs predilecte a l'hora d 'exposar la inversió de l'ordre 
corréete, instaurat per la divinitat, i la consegüent primacía de la segona 
intenció sobre la prim era, de la falsedat sobre la veritat. I agó no només al 
prim er volum, sinó també al llarg de tot el llibre tercer.

En aquest llibre, pero, trobem ja indicis del que será un notable canvi en 
l'expressió literária del LC, en un avang cap a la matematització del seu discurs 
(sense abandonar mai plenament, pero, les claus retoriques anteriors). Si a 
nivell de continguts el llibre tercer, com hem pogut comprovar, marcava una 
fita, un  p u n t de transició en el conjunt de l'obra, també a nivell estilístic
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aquest canvi es veurá reflectit, especialment, en la construcció del versicle i de 
les tríades de versicles. La frase esdevé més llarga i complexa, i perd  bona part 
de la constitució dual deis seus elements. El ritm e binari deis versicles es 
transforma en una argum entado en tres temps, norm alm ent expandida més 
enllá del seu marc, fins abastar tota una tríada. Les reiteracions d 'un  mateix 
esquem a, a m anera de sintagm a fixe, perm et introduir-hi les variacions 
paradigmátiques adients, aspecte aquest que contribueix a atorgar a la part final 
de l'obra la seua proverbial aridesa, més enllá de la u tilitzadó  del m étode 
algebraic.

Amb tot i aixó, aquesta aridesa es barreja amb freqüents moments d'efusió 
lírica, de m anera que, si bé la sequedat s'im posa per les necessitats 
argum entatives, el discurs s'ornará sempre que siga possible amb recursos 
literaris que palesen una total maestria del seu autor. Al capdavall, el LC és 
una obra literária, i, en conseqüéncia, el seu autor és un literat; hi ha dones 
una «literaturització de la doctrina» tot al llarg de l'obra, especialm ent 
palesada a nivell práctic en les narracions fantástiques i al.legóriques de la 
darrera distinció, i a nivell teóric en la continua crida a bastir una joglaria 
espiritual de la qual el LC es vol capdavanter. No hi ha dubte que Llull vol 
dotar d 'una estética determ inada el seu discurs, i reeix plenam ent. Sempre 
amb la finalitat última, pero, de ressaltar el contingut. Es mire per on es mire, 
el LC sobresurt com una de les obres més im portants i més belles del 
pensam ent i de la lite ra tu ra  catalanes de to ts els tem ps, i el seu 
desconeixement no pot estar justificat de cap de les maneres.
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