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COM ES LA VERTADERA FIGURA X DE 
VARS COMPENDIOSA INVENIENDI 

VERITATEMV 

A Rober t P r ing-Mi l l , pel seu mes t ra tge 
en l 'ar t de raonar o r d e n a d a m e n t . 

Potser sobte una mica el fet de trobar una pregunta com aquesta com a tftol 
d'un article. Es tracta d 'una pregunta que, d'un temps enca, em formule a partir 
d'unes indicacions d'Anthony Bonner; de fet, es ell qui la va llencar per primer 
cop, arran de 1'estudi d 'uns manuscrits. En rigor, tots dos haurfem de signar 
aquest article, pero Bonner m 'ha proposat, i accedesc gustds, que siga jo qui 
resumesca els nostres intents de solucid o que arrisque alguna hipotesi per a sol-
ventar una qiiestid ben curiosa, com es podra comprovar. Moltes de les seues 
indicacions han ajudat a la busqueda d'una eixida al problema, pero haig d'ad-
vertir que assumesc la plena responsabilitat dcl rcsultat final: si aquesta eixida 
no satisfa, nomes jo en sdc culpable. 

1. D'on neix la pregunta? 

1.1. Lafigura X a Vedicid maguntina de VArs compendiosa inveniendi veritatem 

La figura X es una de les principals de les primeres arts lul-lianes, les ante-
riors a 1290. Tant a \'Ars compendiosa inveniendi veritatem com a VArs 
demonstrativa juga un paper decisiu en el desenvolupament del metode demos-
tratiu. Es presentada com la «figura de la predestinacio», o la «figura dels opo-

' Aquesl ireball s'inscriu en el projecle d'invesligacid PB98-1 193-C03-02 del Programa Seciorial dc 
Promocid Gencral del Coneixement, financat pcl Minislcri d'Educacid i Cullura, i que es du a terme al 
Deparlament de Filologia Catalana de Ia Universitat dc Valencia. 
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sits», i el cert es que el seu abast va molt mes enlla del fet de fornir una resposta 
al problema de la confrontacio intel-lectual entre la predestinacio divina i el lliu-
re albir huma. La resolucio d'aquest problema obri la via a tot un mecanisme 
argumentatiu de cabdal importancia i que permet a 1'enteniment transcendir-se i 
superar 1'atzucac intel-lectual de les contradicions aparents. 2 

Al text de VAr.s compendiosa inveniendi veritatem, la figura es presentada a 
Ia primera distincio com la figura dc predestinacio: X. ponimus, qtidd sit Figura 
Praedestinationis, quae forinatur de sedecim dictionibus, secundum quod conti-
netur in sua figura? Que la resolucio del problema de la consideracio intel-lec-
tual de la predestinacio com a contraria al lliure albir te unes implicacions 
importants per al funcionament de la seua art, ho manifesta el mateix autor al 
darrer paragraf d'aquesta presentacio de la figura: 

Sicut X. est difficilis quaestio ad intelligendum, sic, quando cog-
noscitur, fortificat S., ut habeal cognitionem de A.\ & fortificat in S. 
cameras ipsius A. per necessarias rationes: quia quanto X. majus est, 
tanto plus ampliat S. in virtute, dum illud intrat; & quanto pliis ipsum 
ampliat in virtule, tanto fortius videt S. ipsum A. & suas cameras: 
propter quod nec per T. nec per V. tantum appropinquat C. ad cog-
noscendum A., quantum perX." 

La figura X ajuda, doncs, Panima racional a coneixer mitjancant raons 
necessiiries la divinitat. Aquesta importancia de la nostra figura ve donada, en 
bona mesura, pel seu caracter de «complementaria», en certa manera, de la figu-
ra A en la tasca de bastir arguments demostratius necessaris. Potser per aixo en 
Papartat cledicat a les regles (Lectura compendiosa super Artem inveniendi veri-
tatem), Llull atorga a la figura X un caracter molt mes general, ja que permet a 
Penteniment adrecar-se cap a altres ciencies inetaphorice (igual que la figura 
elemental), i per tant es mes convenient anomenar-la, en sentit literal, Figura 
contrariorum et concordantium, i nomes metaforicament Figura Fraedestinatio-
nis: 

Dirigitur autem homo ex hac figura ad Theologiam, ad Logicam, 
ad Naturalia (Philosophiam), ad Medicinam, ad Jus, & ad alias scien-
tias; & hoc metaphorice, secundum quod metaphorice figura elemen-
talis applicatur aliis scientiis. 

: Sobre la relacib cnlre TArs lulliana i lcs conlradiccions aparcnls. veg. J. M. Ruiz Simon t.'Arl de 
Ranum Llull i la leoria escoldstica de lu ciencia (Barcelona, 1999), pp. 136-183; cspccialmcnl, pel quc fa 
a la figura X, les pagines 146-150. 

' MOG I, vii, 4 (436) 
4 Ibid.; cl subralllal es noslre. 



COM ES LA VERTADERA FIGURA X DE L'ARS COMPENDIOSA. 49 

Quoniam X. significat in ista Arte secundtim expositionem litera-
lem scilicet contraria vel concordantia, quae opponuntur, vel conve-
niunt in medio, vel sine medio; & quia fere omnis scientia per ista 
duo decurrit, ideo est nomen conveniens, quod X. sit Figura contra-
riorum & concordantium; sed metaphorice vocatur Figura Praedesti-
nalionis: haec figura magis apprelienditur sub principiis de A. & de 
T.; & hoc ideo, quia habent principia magis necessaria.5 

Les figures S i T necessiten, doncs, per a la recerca, de les cambres de la 
figura X tant com de les cambres de la figura A. Per aixo, amb aquestes i amb la 
V, forma el grup de figures principals de les arts de 1'etapa primera. Figures que 
tenen una representacid grafica circular. 

Els textos de YArs coinpendiosa inveniendi veritatem, de la Lectura coinpen-
diosa super Artem inveniendi veritatem i de YArs universalis sdn escarits a l 'ho-
ra de descriure 1'estructura de la figura; la presentacio, en el primer cas. es 
redueix a dir que esta formada per setze termes segons apareix a la tigura (vid. 
supra el text referit a la nota 3), i en el tercer, a mes, s 'explicita quins son 
aquests termes: 

X. est figura ex sedecim cameris constructa, quae sunt Sapientia, 
Praedestinatio, Perfectio, Meritum, Potestas, Gloria, Esse, Scientia, 
Justitia, Liberum Arbitrium, Defectus, Culpa, Voluntas. Poena, 
Privatio & Ignorantia." 

Cap altra referencia a la representacid visual de la figura, a diferencia del 
que passava amb la S, la T o la V, per a les quals 1'autor especifica 1'atribucid de 
determinats colors a determinats principis, o la presencia de quadrangles o dc 
triangles inscrits en la figura circular. En conseqliencia, Salzinger, a 1'unica edi-
cid impresa de YArs compendiosa inveniendi veritatem, reprodueix la figura X 
amb la segtient representacid grafica: 7 

5 MOGI, vii, 44 (476). 
" MOG I. viii, 13 (495). La figura X experimenta alguns canvis en cl Iransit dcl primcr al segon ciclc 

dc 1'ctapa quaternaria; es a dir, tc una configuracid diferent en VArs dcmonstrativa respecte a VArs com-
pendiosa inveniendi veritatem: aquests setzc conccptes variaran una mica, amb canvis d'ordre, elimina-
cions d'alguns i subsiitucions per uns altres. Pcr al noslrc treball, centrat en l'estnietura de la figura en 
VArs compendiosa inveniendi veritatem, nomes cns intcressa remarcar alguns d'aqucsts canvis que ens 
ajudaran a inlerpretar algun punt fosc d'aquesla figura. i aixf ho farem mes cndavanl (vid. infra. nota 37). 
El lcctor pol trobar cxplicilats cls canvis a A. Bonncr, «Problemes de cronologia lulliana». EL 21 (1977). 
pp. 35-5S. 

' En la figura alterncn cls colors hlau i vcrd, de la segiienl mancra: sapicntia, praedestinatio, perfec-
tio, meriium. poleslas, gloria, esse i scientia tcncn color blau; la resta de conceptes. tcncn color verd. 
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Com es pot comprovar, 1'ordre d'aparicio dels conceptes a la figura difereix 
una mica de 1'ordre de presentacio al text, tot i que aquest es respectat per l'or-
dre de les lletres. Val a dir: amb Ia introduccio d'aquestes, Salzinger sembla "re-
composar" 1'ordre dels conceptes segons apareix al text de VArs compendiosa 
inveniendi veritatem, un ordre que ell mateix ha trencat en representar-los, 
visualment, col-locant els oposits un al costat de 1'altre." Trobem ja un indici, 
encara que mfnim, de discordanca entre la figura X segons apareix dibuixada a 
1'edicio maguntina de VArs compendiosa inveniendi veritatem i la descripcio 
que se 'n fa al tcxt de la matcixa edicio. Perd encara hi ha mes coses. 

1.2. La ftgura X als manuscrits de / A r s compendiosa inveniendi veritatem. 

La pregunta que dona titol a aquest escrit neix, realment, de la constatacio 
que als manuscrits de VArs compendiosa inveniendi veritatem la representacio 
grafica de la figura X difereix de la reproduTda a 1'edicio maguntina. En alguns 
casos, sense que les diferencies siguen massa substancials; en altres, amb 
diferencies ben notables. 

* L'atribucid de llclres dc 1'alfabci als conceptes d'aquesla i de la resta de figures no esla explicitada 
al icxt de YArs compendiosa inveniendi veritatem; val a dir: en rigor, les llelres de la B a la R perlanyen 
unicamcnt als conceplcs de la figura S: S. ponimus, qudd sit Anima Rationalis; quod S. dividimus in qua-
luor Quadrangulos. proul in sua figura continelur, qui suiil E.I.N.R.; qui Quadranguli sunt quatuor 
Specics ipsius S., quae coinponunt Individua, quae suiu B.C.D., F.G.H.. K.L.M., O.P.Q., proui scripta 
sunl in figura S. (MOG I, vii, 2 (434)), 
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Es Anthony Bonner qui va obrir la qiiestid arran de la consulta dels manus-
crits que contenen 1'obra conservats a Palma: St. Francesc, Sapiencia, Biblioteca 
Publica 1031, Biblioteca Publica 1053 i Palau Vivot. Descobreix llavors que cap 
d'ells te la figura segons apareix dibuixada per Salzinger a 1'edicid maguntina; 
en els dos primers, la figura presenta aquesta disposicid:" 

Una disposicid, com es pot comprovar, lleugerament diferent a la de Salzin-
ger, i que s 'adiu millor amb 1'ordre de presentacid dels conceptes al text de 
VArs universalis. Pero en els altres tres manuscrits, la figura apareix representa-
da d'aquesta manera, totalment diferent de 1'anterior: 

" En aqucst cas, tambc alterncn cls colors blau i verd, pero aplicats ara a conccptcs diferents a causa 
de la diferenl ordenacid d'aqucsts: blau per a sapientia. perfeclio, potestas, esse, juslitia, defectus, volun-
tas i privatio, i vcrd per a la rcsta. 
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Figura 3 

Com es pot comprovar, en aquest cas els mateixos setze conceptes apareixen 
organitzats amb una distribucid peculiar: vuit romanen a la periferia del cercle, i 
els altres vuit passen a formar part dels vertexs de dos quadrats concentrics ins-
crits al cercle. Aixo sembla, almenys, a primer cop d'ull. Tambe podriem inter-
pretar d 'una altra manera la distribucid geometrica dels termes: els mes exte-
riors podrien ser, realment, els que formen part dels vertexs dels dos quadran-
gles, mentre que els conceptes mes interiors es trobarien, en realitat, en els cos-
tats dels quadrilaters; aixf, per exemple, liberum arbitrium no formaria un ver-
tex del quadrangle pena-liberum arbitrium-scientia-defectus (quadrangle, en 
realitat, delimitat pels conceptes exteriors, culpa-praedestinatio-meritum-priva-
tio), sind que es trobaria en el costat delimitat pels vertexs sapientia i justitia del 
quadrangle sapientia-justitia-potestas-vohmtas. 

Encara, als tres manuscrits els conceptes apareixen escrits en tinta de colors. 
Amb tres colors diferents, i no dos. Amb aquesta distribucid: 

Color blau per a sapientia, justitia, potestas, voluntas, esse, perfectio i gloria. 
Color vermell per a praedestinatio, meritum, liberum arbitrium i scientia. 
Color negre per a privatio, culpa, defectus, ignorantia i poena. 
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Abans cTentrar en possibles interpretacions de la distribucid dels conceptes 
en aquesta figura, calia consultar la resta de manuscrits de YArs compendiosa 
inveniendi veritatem. Aprofitant una cstada al Raimundus-Lullus-Institut de la 
Universitat de Freiburg, vaig poder consultar copies en microlilms d'una serie 
de manuscrits que contenen 1'obra, per tal de donar resposta a les preguntes que 
em plantejava Bonner des de Mallorca: algun altre manuscrit reprodueix la tigu-
ra amb quadrangles? En cas afirmatiu, quins manuscrits reprodueixen la primera 
figura, mes senzilla, i quins la segona? Algun manuscrit conte la figura repro-
duida a 1'edicio maguntina? 

Als cinc manuscrits de Palma consultats per Bonner cal ara afegir-ne sis 
mes: tres conservats a Munic (CLM 10502, 10511 i 10514), un a Florencia 
(Ricc. 1001), un al Vatica (lat. 5112) i un a Barcelona (BC 1 18). Tres mes con-
tenen el text de YArs compendiosa inveniendi veritatem, pero sense reproduir 
les figures (Lyon, Fonds gen. 258, Stuttgart, Landesbibl. Q 31 i Napols, BN 
VIII.D. 18), per la qual cosa no calia tenir-los en compte per a la nostra recerca. 
De les tres questions suara formulades, comencem per la darrera, ja que es la 
mes rapida de respondre: cap dels sis manuscrits consultats conte la figura 
segons apareix dibuixada per Salzinger a 1'edicio maguntina. 

Aquesta constatacio no deixa de ser inquietant, ja que les representacions 
«canoniques» de les figures de 1'Art lul-liana, reproduVdes per tots els estudis, 
son les fornides per 1'edicio maguntina. Tot i aixo, tampoc no seria exactament 
correcte afirmar que Salzinger «s'inventa» la tigura X, ja que el que fa es, sim-
plement, agafar la figura circular dels manuscrits i reproduir-la amb una distri-
bucio diferent dels conceptes, amb els termes oposats un al costat de 1'altre, en 
lloc de posar-los separats. Ara be: si cap dels manuscrits reprodueix la figura de 
Salzinger, quina figura (o figurcs) s'hi poden trobar? La figura que conte els dos 
quadrangles inscrits al cercle apareix de nou, o es exclusiva dcls manuscrits de 
Palma estudiats per Bonner? 

Els sis manuscrits ofereixen diverses solucions a 1'hora de representar grafi-
cament la iigura X. La tigura circular localitzada per Bonner als manuscrits de 
St. Francesc i de la Sapiencia apareix de nou en tres mes: Munic. CLM 10514 
(f. 118v.), Florencia. Ricc. 1001 (f. 98v.) i Vatica, lat. 5112 (f. 7v.). Un altre 
manuscrit, Munic, CLM 10502, reprodueix, al foli 9v., la figura amb quadran-
gles, la mateixa que Bonner descobn als testimonis conservats a la Biblioteca 
Publica de Palma i al manuscrit del Palau Vivot. Els dos manuscrits restants 
(Munic, CLM 10511 i Barcelona, Bibl. Cat. 118) ofereixen una solucio mixta: 
contenen les dues figures alhora. Perd amb matisos forca interessants, i quc 
requereixen una descripcio mes detallada. Comencem pel manuscrit de Munic. 
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Munic, CLM 10511. 
El foli 6v. conte la mateixa figura que apareix a Palma, St. Francesc 7 i 

Sapiencia. Ara be: sota la lletra X al centre de la figura, una ma posterior, en lle-
tra humanista, ha afegit el mot praedestinatio. Tambe hi ha afegides lletres al 
costat de cada concepte (no podria assegurar que per obra de la mateixa ma), 
d 'acord amb aquesta curiosa distribucio, forca diferent de la introduida per 
Salzinger, ja que aci es redueix 1'alfabet de la figura a vuit Iletres, de la B a Ia I, 
alternant majCiscules i mintiscules (les lletres que precedeixen els conceptes sdn 
les de Ia figura de Salzinger; les que segueixen son les escrites a la figura del 
manuscrit de Munic): 

B. Sapientia . . . .B K. Justitia . . . . . .F 
C. Praedestin . . . .b L. Liber. arbitr. . i 
D. Perfectio . . . .C M. Defectus . . . .G 
E. Meritum c N. Culpa a 

• •& 

F. Potestas . . . . .D 0 . Voluntas . . . H 
G. Gloria . . . . d P. Poena h 
H. 
I. 

Esse E Q. Privatio I H. 
I. Scientia e R. Ignorantia . . . .i 

Al foli 7r. el copista ha dibuixat les cent vint cambres binaries de la figura X 
i, a continuacio, la figura amb els quadrangles inscrits; pero amb un parell de 
variacions respecte a com apareix dibuixada als altres manuscrits: 

a) Si a la figura circular del foli anterior hom havia afegit el mot praedesti-
natio, a aquesta la mateixa ma afegeix, sota la lletra X central, els mots liberum 
arbitrium. Encara, hom ha afegit tambe, acompanyant a cada concepte, les 
mateixes lletres majuscules i mimiscules presents a la figura anterior. 

b) Si Ies variacions anteriors son atribuTbles a un glossador posterior, aquesta 
deriva directament de 1'accio del copista del manuscrit: un dels dos quadrangles 
(el format pels vertexs culpa-praedestinatio-meritum-privatio) ha «girat» 90° en 
el sentit de les agulles del rellotge. I, a mes, en el seu «trasllat» cada vertex ha 
arrossegat el concepte que tenia al davall, de manera que ctdpa i poena aparei-
xen tots dos no a 1'esquerra de sapientia i d'esse, sino a la dreta; i, per tant, es 
produeix un corriment de la resta de conceptes del quadrangle: praedestinatio i 
liberum arbitrium son en lloc de meritum i scientia, etc. 

Tot plegat, aquesta es la representacio que assoleix la figura al manuscrit: 
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Barcelona, Bibl. Cat. 118. 
Aquest manuscrit tambe reprodueix la figura X en les dues presentacions 

possibles, pero ho fa d 'una manera peculiar. Al foli 8v. podem trobar-les inte-
grades totes dues en una unica figura, de manera que la figura dels quadrangles 
es troba circumscrita a 1'interior de 1'altra figura, l 'estrictament circular, com si 
es tractara de dos cercles concentrics, el mes interior del qual conte els quadrats. 
En aquest cas, no trobem els afegitons de les lletres ni de les denominacions de 
les figures, presents a! manuscrit anterior. Per altra banda, els conceptes de la 
figura circular es troben units els uns amb els altres mitjancant lfnies transver-
sals, de la mateixa manera que a la figura de Salzinger, indicant els dos grups de 
conceptes que la formen: vuit per una banda, vuit per una altra. Aquestes lfnies 
es veuen interrompudes en arribar a la circumferencia que, a 1'interior, delimita 
1'espai de la figura amb quadrats. 

Pero aquesta presentacio encara conte una altra peculiaritat molt destacable. 
Partint de la mateixa distribucio dels conceptes als quadrangles que el manuscrit 
anterior (per tant, amb el quadrat horitzontal girat 90° cap a la dreta respecte a la 
figura present als manuscrits de Palma i al 10502 de Munic), quatre dels con-
ceptes del quadrat horitzontal canvien de lloc: praedestinatio i liberum arbi-
trium intercanvien posicio amb meritum i scientia. Es a dir, els conceptes dels 
dos cantons inferiors del quadrat d'acord amb la ligura representada anterior-
ment. El resultat es el segiient: 
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El segtient quadre, elaborat per Anthony Bonner arran de les meties indaga-
cions a Freibtirg, recull de manera clara els resultats de la consulta dels on/c 
manuscrits de VArs compendiosa inveniendi veriiatem, tot indicant els que tenen 
un 0 altre tipus de figura X (figura amb quadrats o tigura estrictament circular): 

quadrats circular 

Barcelona, BC 118 x ( D x 
Palma, St. Francesc X 

Munic, CLM 10502 X 

Munic, CLM 10511 x (2 ) X 

Munic, CLM 10514 X 

Palma, BP 1031 X 

Palma, BP 1053 X 

Florencia, Ricc. 1001 X 

Palma, Sapiencia X 

Palma, Palau Vivot X 

Vatica, lat. 5112 X 

(1) Amb el quadrat horitzontal girat 90° en el sentit de Ies agulles del rellotge. 
(2) Com (1), pero amb els conceptes dels dos cantons inferiors intercanviats. 
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Com es pot comprovar a 1'esquema, totes dues formes de la figura X tenen 
una presencia gairebe equivalent als manuscrits; aixi, en principi, tant de dret 
tindra la versio amb quadrats com l 'estrictament circular per a esdevenir la 
representant de la ligura. Nomes en dos casos coincideixen totes dues en un 
mateix manuscrit ; curiosament, en tots dos la figura amb quadrats presenta 
variants respecte a la forma que adopla en els altres quatre manuscrits en que 
apareix tota sola. Les primeres conclusions a que hom pot arribar, a la vista de 
la situacio, indiquen doncs que les dues formes poden ser autentiques i que la 
forma amb quadrats que caldra tenir en compte serii la mes regularitzada (pre-
sent a quatre manuscrits), essent les altres dues simples variants d'aquesta. 

A partir d'aquest punt sorgeixen dues noves qiiestions: per que dues repre-
sentacions de la mateixa ligura? I, relacionada amb aquesta, quin signilicat tc la 
figura amb quadrangles? El fet que en dos testimonis apareguen totes dues for-
mes alhora podria indicar que la doble representacio preten il-lustrar diferents 
aspectes relacionals de la ligura. La ma del manuscrit de Munic que atorga un 
nom diferent a cada figura ens pot donar una pista. Possiblement aquell lector, 
en trobar-se dues figures, sentira la mateixa necessitat d'explicar aquesta doble 
presencia, i considera que la circular corresponia a la iigura de la predestinacio, 
i la dels quadrats a la del lliure albir. 

De fet, la figura X «funciona» en VArs compendiosa inveniendi veritatem 
per donar solucio a un problema logic com es el de les contradiccions aparents, i 
ho fa tot plantejant quatre moments o passos - q u e Llull anomena "figures", 
terme que no emprarem en aquest sentit, per tal cfevitar confusions amb les 
figures grafiques- que ha de donar 1'anima racional cap a la resolucio dcl con-
flicte. Aquestes quatre passes de X suposen, en primer lloc, Pafirmacio clc la 
predestinacio (i consegiient negacio del lliure albir); en segon lloc, la inversio de 
l'anterior, o siga, I'afirmaci6 del lliure albir i la negacio de la predestinacio; 
com a conseqiiencia dels dos anteriors. el tercer moment es el del dubte de 1'ani-
ma, que accepta com a vertaderes dues afirmacions que (aixf li ho sembla) son 
contradictories; finalment, le quart moment es el resolutiu, mitjancant el qual 
1'anima considcra la X des d'una perspcctiva superior amb 1'ajuda de la ligura 
A o les dignitats divines i resol la contracliccio aparent." 1 

"' A VArs compendiosa invcnicmli verilalem hoin pol uobar una detallada explieacib dels quaire 
momcnis o figures de la X a la parl dcdicada a 1'aplicacid de la X a la S (parl segona de la primera disiin-
cib: MOG I. vii. 9-10 (441-442)). Tambe als sclze modcs dc la scgona dislineib hom fa esment de les qua-
tre figures de X: precisaincnl cl darrcr d'aqucsls modcs univcrsals hi cs dedicat (Dc modo XVI. Quanior 
Figurantm X. MOG. vii. 17 (449)). En aquesl cas, perb, lcs qualrc ligurcs de X servcixen per a donar rcs-
posia a allrcs qiicstions, en una prova que la noslra figura pol servir per a afrontar tcmes no eircumscrils 
exclusivament al terreny de 1'eseatologia. Encara. a VArs universalis cs torna a iractar clc les quatrc figu-
rcs, ja quc configuren la cinquena especie dc X (MOG 1, viii. 15-17 (497-499)). Vcg. tamhc Ca I, p. 3 8 1 , 
on s'idenlifiquen les quatre figurcs amh sengles «momcnts dialcetics», cn terminologia moderna, i J.H. 
Ruhio, Les bascs dcl pcnsaincnl dc Rainoii Uull (Barcelona-Valcncia, 1997). pp. 1 8 5 - 1 9 3 . 
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Els dos conceptes axials de la figura sdn, doncs, els de «predestinacid» i 
«lliure albir». Dos conceptes que entren en una dialectica que avanca des de l 'o-
posicid contrastant cap a una sintesi harmonica. No es d'estranyar que, davant la 
presencia de dues representacions visuals per a la figura X, aquella ma anonima 
atribuira a cada una un dels dos conceptes en litigi. El que no sabem encara es si 
hi ha motius suficients en la mateixa configuracio de les figures per a fer aques-
ta atribucid. Representen, doncs, la tesi i 1'antftesi de la figura X, els dos pri-
mers dels quatre moments? O es un altre el sentit de la doble representacid de la 
X? Per a respondre, cal ftxar-se ja amb detall en la figura amb quadrangles, i 
comencar a enunciar hipdtesis per a la seua explicacid. 

2. Per a que una «figura amb quadrats»? 
Primeres hipotesis des d'un acostament extern" 

La figura circular no sembla tenir cap complicacid estructurai: senzillament, 
presenta els setze conceptes de la X. La construccid de 1'altra figura, la dels 
quadrats, ja sembla mes complexa. El seu sentit no es evident a primera vista. 
Podem comencar, per exemple, per la «pista» oferida per la variant que conte la 
llegenda liberum arbitriitm i, a partir d'acf, enunciar hipotesis pas a pas, per 
veure si arribem a alguna explicacid. 1 2 

L'afirmacid del lliure albir correspon, com hem vist, a la segona figura o 
«moment dialectic» de X (que implica, consegiientment, la negacid de la pre-
destinacid; per aixo es anomenada figura negationis). I aquesta afirmacid del 
lliure albir es consequencia de la formacid de la cambra [perfectio justitia], de 
la mateixa manera que la consideracid per part de la S (es a dir, de 1 'anima 
racional) de la cambra [perfectio sapientia] conduTa, a la primera figura, a 1'afir-
macid de la predestinacid: 

Secunda figura X. est contraria primae in S.; quia in continenti, 
quando E. intrat in A. per [perfectam Justitiam], B. memorat, & C. 
intelligit liberum arbitrium; quia sine libero arbitrio non posset B. 
memorare, nec C. intelligere, nec D. amare cameram [perfectae 
Justitiae]. 1 3 

" Tol i que seria mes cdmode parlar dc «primcra figura dc X» i dc «scgona ligura de X» per referir-
nos a les dues rcpresentacions propics tlels manuscrits, no ho farcm per tal d'cvitar confusions amh lcs 
dues primeres dc les «qualre figures de X» que represcnlcn cls qualre «moments dialectics» de la figura 
(vcgcu la nota anterior). Aixi, parlarcm de «figura (estrictament) circular» i de «figura amb quadrats». 

| ; Cal no oblidar, pcro, que aquest cs un afegild poslerior i que no es Iroba a cap altre manuscrit; cal 
no liar-s'hi massa i agafar la dada com un punl de parlenca per a enunciar hipdlcsis mcs que no pas com 
una hipdtesi de partenca. 

11MOGI, vii, 9 (441). 
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Si anem cap a la figura, trobem que els dos conceptes, justitia i perfectio, 
apareixen junts al segon vertex del quadrat vertical. Cosa que ens obliga a fer 
una ullada a Ia resta de «parelles» de conceptes presents tant als tres vertexs res-
tants d'aquest quadrangle com als quatre vertexs de 1'altre quadrat. Els resultats 
no sdn massa significatius, pel que fa a la possibilitat d'adscripcid d'aquesta 
representacid grafica al segon moment (LIull en diu «figura») de X; de fet, al 
mateix quadrat, trobem sapientia acompanyada d'esse, quan el mes logic, d'a-
cord amb aquesta interpretacid, seria trobar junts, per exemple, liberum cirbi-
trium i esse. No queda clar, en cap cas, el perque de la resta d'emparellaments a 
la llum de la consideracid de la «perfecta justicia»." 

Hem partit de la base que els conceptes que es troben junts en un mateix ver-
tex formen parella. Deixem de costat, momentaniament, aquesta base, per tal 
d'enunciar una hipotesi: si la presencia de dues representacions grafiques de la 
figura X respon, efectivament, a la consideracid de diversos aspectes relacionals 
de la figura, i aquests no sdn els derivats de l'afirmacid de la predestinacid per 
una banda i del lliure albir per una altra, ens queda la possibilitat que reflectesca 
la diferencia entre les contrarietats (o les concordances) mediate i immediate 
dels setze conceptes constitutius. UArs universalis hi fa esment a la primera dis-
tincid, de dispositione septem flgurarum. En les pagines dedicades a la tigura X, 
es fa la presentacid de les sis «especies» que la formen: 

Haec figura continet in se sex species: prima est concordantiarum, 
secunda contrarietatum, tertia de mediate, quarta de immediate, quin-
ta figurarum, sexta membrorum. 1 5 

Les especies tercera i quarta fan referencia als dos tipus d'oposicid entre els 
conceptes de la X: els termes poden oposar-se entre si per medium o sine medio. 
Tal volta, cada una de les figures podria representar un d'aquests dos tipus de 
relacid. Aixi, en la figura circular els setze membres s 'oposarien els uns als 
altres immediate, mentre que la figura amb quadrats representaria 1'oposicid per 
medium dels mateixos conceptes. 

A1I6 que em va fer pensar en aquest tipus d'organitzacid fou, simplement, la 
distribucid grafica dels conceptes a la figura amb quadrats. Si, en efecte, ens 
oblidem per un moment de les «parelles» formades als vertexs i llegim la figura 
des de 1'altra ordenacid geometrica possible, llavors tenim que, per exemple, a la 
figura 3 (Vid.), esse no acompanya a sapientia (tot i trobar-se davall aquest con-
cepte), sind que es el mitjancer entre citlpa i praedestinatio, ja que ocupa el cos-

" El matcix passa amb 1'adscripcirj als conceples de llelres majtiscules i miiuisculcs, obra possible-
ment de la mateixa ma: la presencia dc lcs llclres cn aqucsta tigura deriva direclamcnl dc la circular. 

"MOGl, viii, 13(495). 
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tat que uneix aquells vertexs. Pero, llegida aixf, la figura sembla complicar-se 
mes: caldria explicar per que els conceptes interiors (que serien els «mitjancers») 
uneixen, precisament, els seus corresponents als vertexs, i la relacio no sembla 
gens clara. El text de VArs Universalis tampoc no fa cap llum al respecte. 

De qualsevol manera, aquest camf no promet conduir cnlloc per una rao ben 
senzilla: sembla clar que els conceptes col-locats a la part exterior i interior de 
cada vertex sf formen parella. Aixf ho palesa el fet que, a les variants dels dos 
manuscrits en que el quadrat horitzontal s'ha mogut, el moviment dels concep-
tes exteriors ha arrossegat els seus corresponents «acompanyants» interiors. 
Sembla, doncs, que la lectura correcta es la que te en compte la unio dels con-
ceptes exteriors amb els seus corresponents interiors que hi ha al davall (lectura, 
com veurem tot seguit, que encara es veura corroborada per un altre detall: la 
tendencia dels conceptes que comparteixen vertex a compartir tambe un mateix 
color). 

Pero potser la interpretacio de la tigura com a representant de les relacions 
mediates de la tercera especie de X es podria reformular d 'una altra manera. El 
problema es sempre el mateix: com explicar la distribucio dels conceptes en els 
quadrats satisfactoriament i de manera coherent amb la hipotesi. Arribats a 
aquest punt, una certa «associacio dMdees» nVobliga a detenir-me en la presen-
cia dels quadrats inscrits al cercle. No deixa de ser inquietant, aquesta presencia. 
Com tambe ho era la presencia de quatre quadrats a la tigura S, fms al punt que 
la seua explicacio va fer Ilum sobre un dels aspectes cabdals del funcionament 
de les primeres arts lul-lianes: Panalogia elemental. 

En efecte: Pestructura de la tigura S era igualment estranya i inquietant fins 
que Robert Pring-Mill va desvelar-ne el misteri."' La teoria de Pring-Mill, que 
cxplica 1'estructura de la figura S en clau d 'analogia elemental , es trobava 
implfcita en la lectura de VArs feta per Salzinger: la genial intuicio del mestrc 
britanic va saber desenvolupar els apunts de la «revelacio» de Peditor alemany 
fins arribar a una interpretacio global de les primeres formulacions de 1'Art. I 
cap altra figura, excepte la S (i, es clar, la figura elcmcntal), conte quadrangles 
en la seua estructura. Cap altra, fins que ha aparegut aquesta.. . 

De manera que haurem de girar els ulls cap a la Revelatio secretorum Artis 
de Salzinger, per vcure si irobcm alguna altra «inspiracio» sobrc la ligura X. El 
«secret» d'aquesta tigura es «revelat» al segon capftol, despres de fer el maleix 
amb la resta de tigures principals." Ledi tor maguntf parla d'un secundus qita-
drangulus figurae X... pero que no te cap correspondencia visual amb els qua-

'" R.D.F. Pring-Mill. «Ramon Llull i les ires polencies de 1'anima», listudis snbrc Riinioii l.liiil 
(Barcelona-Momserrai, 1991), pp. 211-240. L'cxplicaci6 dc Pring-Mill, i la polcmica amh cl P. Plal/.cck 
en la qual s'emmarca, son ja bcn conegudes. Vegeu-ne un resum a Ruhio, op. cit., pp, 126-131. 

" MOG I. vi.41 i ss. (293 i ss.). 
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drats de la nostra figura. I H Salzinger parteix de la parella esse-privatio, la qual 
considera axial per al funcionament de la figura X, ja que representa 1'oposicio 
entre generacio i corrupcio, conceptes naturals que son els que, al capdavall, li 
interessen. Comencant per cites del Liber Chaos i acabant per apocrifs alquf-
mics, Salzinger sembla que no identifica aquesta figura amb la qiiestio de la pre-
destinacio i del lliure albir, sino amb qiiestions naturals. Perfectio, defectus, cssc 
et privatio son els conceptes centrals de la revelacio de Salzinger, que acaba per 
viaranys ben poc teologics i que no tenen res a veure amb 1'autentic contingut 
de la figura X segons el text lullia. '" 

El text de 1'editor de VArs compendiosa inveniendi veritateni ens permet, 
pero, explicar el perque del canvi operat en la distribucio dels conceptes en la 
figura circular segons apareix en 1'edicio impresa. A 1'inici mateix de la revela-
cio del seu secret apareix presentada exclusivament com unafigura d'oposits, o 
de termes concordants i contraris. Una figura de contingut logic, mes que no pas 
teologic. LMnteres de Salzinger pels oposits de la figura X n'esborra el contingut 
escatologic. Encara mes. Si anem a la pagina 78 de la Reveiatio (MOG I, vi, 78 
(330)), en el capftol dedicat a la revelacio del secret de la logica, trobarem un 
quadrat forca interessant: el de les concordances i contrarietats logiques, en el 
qual els conceptes tambe concorden o s'oposen inediate o inunediate. Com els 
de la figura X. De fet, Salzinger fa esment de nou, en aquest punt. al quaternari 
esse-privatio-perfectio-defecius. 

Si per a Salzinger aquesta es, sobretot, la figura dels oposits, li interessara 
remarcar-ho col-locant en la figura els conceptes oposats I'un al costat de 1'altrc 
(posicio mes adient, en aquest cas, que 1'original dels manuscrits). Ara be: la 
semblanca entre la figura amb quadrats i el quadrat de les relacions logiques, 
ens du de nou a pensar en les relacions mediates i immediates eslablerles entre 
els conceptes de la X segons les especies tercera i quarta de la figura. En aquest 

" MOG I, vi, 43 (295). 
" Els quatrc conceptcs cn els quals focalitza Salzingcr la seua interpretacio de la figura X juguen, 

cfectivament, un paper important en el seu funcionament, com lindrem ocasiii de comprovar mcs enda-
vant; conslitucixcn la tcrccra de les sis cspecies cn que Llull divideix la figura. perd lenen un valor mes 
aviat adjccliu respecle al conceptcs dc prcdcstinacio-IIiure albir i saviesa-juslfcia. autentics nuclis suhs-
lanlius dc la figura, i que configurcn lcs ducs primeres especies. El malcix quartct dc conceples te un 
paper imporlant als Comencaments dc mcdicina (vegeu OS II, 410 i 414); potser es d'alla que Salzinger 
va agalar els seus aspceles naturals. Per allra banda, la interpretacib de Salzingcr. que carrega lcs tinles 
cn cls aspectes naturals i en 1'aplieabililal de VAr.s a aqueslcs questions, cal entendre-la en el conlext dc 
la polcmica divuitesca a propbsil de l'autcnticitat de les obrcs alqufmiqucs, a 1'esclat de la qual conlrihuf 
precisamcnl cl projcclc d'edicib magunlina. Salzinger fou un fcrm dcfensor dc I'atribuci6 al Doclor 
l l luminal dc 1'auloria dels escrils apbcrifs, pcr la qual cosa el seu projecte fou conlestat pcls pares 
Custurer i Sollier. Els esforcos dc 1'cdilor pcr demoslrar la relacib cnlrc VAr.s i la blosofia nalural con-
ducix a inierpreiacions lan intercssanls com la quc fa dc la figura S. perb lambe a d'allres que s'allunyen 
mcs de 1'autentic cspcril dc l'obra luliiana. Per a una presentacib pormenoritzada dels aspectcs d'aqucsla 
polemica, vcg. A. Gottron, Vedicid maguntina de Ramon Lull (Barcelona, 1915). 
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cas, la hipotesi es podria formular d'aquesta manera: i si la representacid qua-
drangular de la figura X intentara transmetre les relacions de concordanca i de 
contrarietat mediates i immediates (i, per tant, no exclusivament les mediates) 
de les especies tercera i quarta? 

De nou la disposicid dels conceptes als quadrangles no sembla afavorir gens 
la confirmacid d'aquesta hipotesi. 2" Per continuar avancant, caldra prendre un 
altre camf: el de la consideracid de la figura i de la seua estructura per se. Una 
consideracid mes intrfnseca, estructural, que establesca noves hipotesis a partir 
de la configuracid mateixa de la figura i que nomes en un segon moment acu-
desca als textos per corroborar les conclusions. 

Aixf, el nostre objectiu sera, a partir d'ara, esbrinar de quina manera ha estat 
construida la figura; es a dir, explicar la seua estructura per tal de poder apuntar, 
en conseqtiencia, alguna hipotesi relativa al seu significat. En definitiva: com es 
la figura i que vol dir.-' 

3. El sentit estructural de la figura 

Comencarem per allo mes general i avancarem a poc a poc cap als detalls 
particulars d'aquesta estructura. Es a dir: partint d'una visid mes global de la 
construccid i del sentit dels dos quadrats, mirarem de filar cada cop mes prim 
fins a explicar la ftgura en el seu mfnim detall (si aixo es possible...). El resultat 
d'aquesta recerca esperem que puga il-luminar un significat global de la figura, 
encara que hipotetic. 

3.1. La construccid dels dos quadrats 

Una mirada a la disposicid dels termes en els quadrats revela aspectes inte-
ressants. Agafem el vertical, que conte en el vertex exterior el primer concepte 

:" Al llarg de la comunicacid epislolar que ha donal lloc a aquesl cscrit, Bonner apuntava la possihili-
tat que els quadrals giraren; aixd ens pcrmetria buscar novcs ordenacions dels conceptes (de fet, a les 
figurcs 4 i 5, un quadrat s'ha mogut, amb la conscgiicnt rcordenacid dcls lcrmes). Les provalurcs pcr 
aquest camf tampoc no van conduir enlloc. De fet, a VArs luHiana, no Irobem una figura dolada de movi-
ment fins a la «figura demostrativa» de VArs demonstrativa. Lcs figures principals sdn cstatiqiics, no sdn 
pas «rodes giraldries», cncara quc ho pugucn scmblar, sind mes aviat «fotografies» o, ducnl cl sfmil 
encara mcs lluny. «fotogrames» quc congelcn cn una sola imatge els conccples que, cn cfcctc, sdn dina-
mics en cl lcxt. Pcr aixo, les figures lcncn un valor basicamcnl mncmolccnic i pcr elles solcs no cxpli-
quen la complcxa trama dc relacions que VArs luHiana cslablcix enlre els conceptes. 

: ' Per aqucsla analisi cns fixarem en la figura amb quadrals en la versid mes estcsa als manuscrils, i 
quc hem represenlai a la Ilgura 3. El leclor fara bc de tenir-la davanl els ulls en tot momcnt, a partir d'ara. 
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de la figura circular, sapientia. Si prescindim per un moment dels vertexs inte-
riors, tenim un quadrangle format pels conceptes sapientia-justitia-potestas-
voluntas. Quatre termes estretament relacionats entre si i determinants per al 
funcionament de la figura. 

La centralitat dels dos primers es indubtable, ja que condueixen cap a 1'afir-
macio de cada un dels dos termes en litigi (predestinacio i lliure albir). Aixi, 
formen la primera de les vuit oposicions representades a la figura. Pel que fa als 
altres dos conceptes, tenen una relacio estreta amb sapientia, ja que tots tres for-
men un bloc de virtuts divines importants per a la construccid d 'arguments 
demostratius. 

Nombrosos textos del Llibre de contemplacio mostren ja la importancia de la 
terna sapientia-potestas-voluntas, i Ia seua unio amb justitia, conformant aixf un 
bloc de virtuts divines nuclears en el bastiment de 1 'estructura de la figura A. 
Aquestes virtuts, com es pot comprovar, passen a formar part tambe de la figura 
X, ja que la resolucio de les contradiccions aparents plantejades en aquesta figu-
ra passa per la consideracio de les virtuts divines (cosa que mostra, encara Pes-
treta relacio entre les dues figures de que parlavem abans). 2 2 

Tenim, doncs, que els conceptes demostratius fonamentals de la figura for-
men el que podriem considerar «primer quadrat» de la X: sapientia, justitia, 
potestas i voluntas. Tots quatre comparteixen, a mes, el color blau. A partir 
d'acf, destaca la voluntat del creador de la figura de col-locar la resta de concep-
tes blaus en els vertexs interiors d'aquest mateix quadrat, confirmant aixf la teo-
ria que els conceptes que comparteixen vertex mantenen algun tipus de relacio. 
Pero nomes resten tres conceptes blaus (esse, perfectio i gloria), per la qual cosa 
el darrer concepte exterior blau, voluntas, ha d'anar acompanyat d 'un concepte 
negre, ignorantia. Sembla com si el quadrat hagues estat construit d'aquesla 
manera: primer, ubicacio als vertexs exteriors dels quatre conceptes blaus fona-
mentals (sapientia, justitia, potestas, voluntas)2* i, en un segon moment, ubica-
cio de la resta de conceptes blaus als vertexs interiors (esse, perfectio, gloria). 
Lespai que manca per emplenar (vertex interior de voluntas) es completat amb 
un concepte d'un altre color. Aquest -ignorantia- resulta ser el darrer dels setze 
segons 1 'ordre en que apareixen en la figura circular. 

Anem al «segon quadrat». La seua construccio tambe sembla clara. En 
aqucst cas, el primer terme coHocat seria praedestinatio. Atenent a la distribu-
cio dels colors, en ser un terme roig, el quadrat continuara construint-se amb 

•" Sobrc lu importancia dc lcs virtuls potestas, sapientia, voluntas, i llur unib amb justitia cn la cons-
iruccib de la Figura A, veg. Rubio. op. eit., pp. 116-123, on s'adduei.\en texlos dcl Uibre de contemplacio 
a propbsit dcl papcr d'aquestes virluts. Pcl que fa a la presencia cn la figura X, veg. ibid., pp. 178 i ss. 

-'' Insistim: fonamentals perquc sbn els dos primers conceptes oposats i perquc dcrivcn dcl que hem ano-
mcnal el ternari nuclear de virtuts divines de la llg A. molt importam en el seu funcionameni demostraliu. 



64 JOSEP E. RUBIO 

termes del mateix color; nomes que, en aquest cas, a diferencia del quadrat pri-
mer, sembla que el segiient terme collocat siga el corresponent al vertex interior 
{liberum arbitrium); despres vindrien meritum i scientia (per aquest ordre), per 
a completar els rojos. La segona meitat del quadrat correspondria als termes 
negres, col-locats segons aquest ordre: privatio, defectus, culpa, poena. 

El resultat de tot plegat, segons la versid mes estesa de la figura (i que 
podem considerar, per tant, 1'autentica), es una representacid grafica amb una 
forta regularitat pel que fa a la distribucid dels colors atribuits als conceptes: si 
comencem per sapientia i avancem pels vertexs exteriors en sentit de les agulles 
del rellotge, trobem Ia segiient seqiiencia: blau-roig-blau-roig/blau-negre-blau-
negre. Seqiiencia que gairebe es repeteix en els vertexs interiors, comentjant per 
esse i avancant en el mateix sentit: en aquest cas blau-roig-blau-roig/blau negre-
negre-negre. La presencia d'ignorantia (negre) acompanyant voluntas (blau) 
trenca la regularitat nomes en aquest punt final de la figura. Tot i aixd. amb 
aquesta disposicid dels colors la ligura ha assolit la maxima regularitat possible, 
ja que no pot haver una total equivalencia numerica dos a dos entre 7 conceptes 
blaus i 5 de negres, en ser nombres senars. Almenys una parella ha de ser 
«hfbrida», i aquesta es «voluntas ignorantia».2' 

3.2. El sentit dels dos quadrats 

La distribucid dels setze conceptes prdpia d'aquesta figtira opera, doncs, una 
divisid en dos blocs, corresponenls als dos quadrats, en els qtials cs van ubicant 
els tres colors de manera regular (amb la intencid clara de construir un «primer 
quadrat blau» i un «segon quadrat roig i negre», intencid que no es pot veure 
reeixida al cent per cent en el primer cas). Aquesta distribucid en dos blocs sem-
bla tenir alguna funcionalitat; pero, quina? 

Un indici interessant, i que suposa una nova mostra dc rcgularitat: els con-
ceptes dels vertexs interiors troben el seu corresponent opdsit al quadrangle 
contrari en el qual es troben. Tots, excepte un: liberum arbitrium, que compar-
teix el mateix vertex amb el seu opdsit. praedestinatio. De nou la regularitat es 
trenca en un sol punt, i aquests trencaments hauran de ser explicats. 1 1 Encara. si 

; 4 Podem remarcar un allre indici de rcgularital cn la conslruccid de la figura (rcgularitat, de momenl. 
«visual»): en aquesta variant. lots els ncgrcs cs concentren cn la parl csqucrra dc la figura.; cls rojos, a la 
dreta; i cls blaus, mes distribuTts. Dcstaca aixi, tambc, una conslruccid diferent pcr a cada quadrat: cl pri-
mer, amb prcdomini dc color blau, eslen aquest color pels qualre costats dc la figura; cl scgon. amb dos 
colors, els ordena en llocs diferents. Podcm parlar llavors, a parlir d'ara, d'un «quadrat blau» i d'un 
«quadral roig i negre». 

H En aqucst cas, si cns fixcm cn cls colors. la regularilat scmbla perfecta, enunciada aixi: lois els 
conceptes interiors quc lcncn un opdsit negre cl lenen al quadrat conlrari. Liberum arbitrium cs l'unie 
quc s'oposa a un conccple que no sols no es negre, sind quc cs dcl scu malcix color. 
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ens fixem be, en aquesta versid cle la figura les parelles d'oposits als vertexs 
interiors es troben separades amb una certa regularitat: a tres «posicions» de 
distancia. Comencem per perfectio. Avancant tres llocs en sentit de les agulles 
del rellotge (sempre pels conceptes interiors) arribem a defectus. El mateix 
espai separa scientia d'ignorantia i gloria de poena. I de nou trobem una petita 
desviacid: esse troba el seu oposat (privatio) al quadrangle contrari, i tambe a 
tres posicions de distancia.. . pero no al vertex interior, sind exterior. 

Sembla, doncs, que 1'existencia de dos quadrats te la finalitat de marcar les 
oposicions entre els termes de la figura (almenys pel que fa als conceptes dels 
vertexs interiors). O, si mes no, esta relacionada d'alguna manera amb aquestes 
oposicions (tal volta aixo explicaria la tendencia a col-locar els conceptes negres 
cn el segon quadrat). A mes, si en e! «quadrat blau» els conceptes primers. 
sapientia-justitia, es troben en vertexs diferents (tots dos exteriors), en el segon, 
els corresponents praedestinatio-liberam arbitrium comparteixen un mateix 
vertex. La construccid de tots dos quadrats segueix criteris diferents, cosa que 
remarca una certa oposicid entre ells. 

La figura va prenent una certa forma segons s'acumulen els indicis de regu-
laritat en la seua construccid. Indicis que no sdn complets al cent per cent, i que 
encara requereixen moltes explicacions. Fins ara, hem pogut escatir una estruc-
tura basada en la interseccid de dos eixos constructius: per una banda, els dos 
quadrats i, per 1'altra, les dues posicions als vertexs (exterior i interior). Arribats 
a aquest punt, sMmposen dues preguntes relacionades entre si per tal de conti-
nuar avancant: 

1) Amb quin criteri, mes enlla de tenir el mateix color, s'emparellen els con-
ceptes de cada vertex? Cal buscar si hi ha alguna motivacid per a que esse 
(per exemple), i no perfectio o gloria (que tambe sdn blaus), acompanye a 
sapientia. 

2) Amb quin criteri s'adjudiquen els colors als conceptes? 

Intentarem respondre la primera pregunta, tot fixant-nos per separat en ca-
dascun dels quadrangles. 

3.3. Configuracid del quadrat blau 

En el primer quadrat tentem quatre conceptes ocupant cls vertexs exteriors 
(sapientia-justitia-potestas-voluntas). Restaven altres tres conceptes blaus (esse, 
peifectio, gioria) per a emplenar els quatre buits dels vertexs interiors. Esse i 
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perfeclio mantenen una estreta relacio amb sopientia i justitia en la dinamica de 
la figura, ja que comparteixen protagonisme en el proces dialectic cap a la reso-
lucio del problema plantejat per la contradiccio (aparent) entre predestinacio i 
lliure albir. Caldra fixar-se, doncs, en els passos mitjancant els quals avanca 
aquest proces, i que es troben reflectits en 1 'aplicacio de la figura X a la S de 
YArs compendiosa inveniendi veritateni i en la disposicio de la figura X de YArs 
universalis.26 

Uaplicacio de fa figura desgrana les quatre «figures» o moments dialectics 
de la X: afirmacio, negacio, dubte i resolucio. En el primer («primera tigura»), 
la S entra en la cambra [perfectio sapientia] i forma, en conseqtiencia, la cambra 
[perfectio praedestinatio];21 la R, en conseqiiencia, rep la falsa significacio de 
[liberum arbitrium privatio].2" Lespecie N de la S (corresponent. en aquest cas, 
a la voluntat que estima sense recordar ni entendre) estima en aquesta figura el 
lliure albir sense entendre'1; pero les especies E i I tenen mes forca, i l 'anima 
acaba negant el lliure albir. El resultat es Fatribucio de la cambra [esse per-
fectio] a praedestinatio, i de la cambra [esse defectus] a liberum arbitriuin.2'' La 
segona figura sera contraria a la primera, i tindra exactament el mateix valor, 
nomes que canviant els termes: on la primera diu sapientia, ara caldra col-locar 
justitia, i on aquella deia praedestinatio, aquesta dira liberum arbitrium. En 
definitiva, una mena de reflex especular."' 

Esse i perfectio (amb els seus contraris, privatio i defectus) son, doncs, els 
conceptes que, aplicats als que constitueixen el nucli «tematic» de la figura 
(sapientia-justitia, praedestinatio-liberuni arbitriuin), determinen el contingut 
dels dos primers moments epistemologics en el camf cap a la resolucio del pro-
blema. En aquest sentit, son una mena de conceptes «auxiliars» amb valor 
adjectiu (front al valor substantiu dels anteriors). 

Anem ara al text de YArs universalis. En la dispositio de la figura X. Llull 
presenta sis «especies»: la primera es la de concordanca; la segona, de contra-
rietat; la tercera, de concordanca i de contrarietat per niediunv, la quarta, de con-
cordanca i de contrarietat sine niedio; la cinquena, dels quatre "moments", i la 

;" Respectivamenl, part scgona de la primera dislincio a la primcra obra: MOG I. vii,9-10 (441-442), 
i primera distincio a la scgona obra: MOG I, viii, 13-18 (495-500). 

: ' S. in E.I.N.R. cum T. in X. inirai cameram [perfectae Sapientiae], ut formet cameram [perfectae 
Praedestinationis|. MOG I, vii, 9 (441). 

-'" Unde, cum E. memorat & inlclligit in A. pcrfectam sapicntiam, R. falso modo in prima figura sig-
nificat camcram [Liberi Arbilrii & Privationis]. Ibitl. 

:" Undc , quando E.I. sunl conlra N., lune formanl ad p raedes t ina l ionem cameram [Esse . 
Perfectionis). & ad liberum arbitrium cameram [Essc, DefectQs]. Ibid. 

*' Undc ista seeunda figura polesl inlelligi per contrarium scnsum primac; & non oportet aliud muta-
ri, nisi qubd dicatur [perfecta Justitial, sicut in prima diclum cst [pcrlecta Sapientia]: quoniam sicul prop-
lcr perlcctam Sapientiam formatur in E. perfecta pracdeslinalio, sic proplcr perfcclam Justitiam formalur 
in E. perfectum liberum arbitrium. Ibid. 
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sisena, formada per sis membres (vid. supra, nota 15). Les dues primeres tenen 
un paper mes aviat introductori, i es a partir de la tercera que s'estudia les con-
cordances i les contrarietats entre els conceptes de la X de cara a la resolucid de 
les contradiccions. Si ens fixem en la tercera especie, en el seu primer apartat. 
de concordantia, 1 'autor segueix un ordre en la presentacid de les concordances 
mediates: 

Praedestinatio & esse per sapientiam & perfectionem mediate concor-
dant. 

Liberum arbilrium & esse mediate conveniunt, quia justitia ipsius A. 
& perfectio concordant. 

Esse & privatio per perfectionem & defectum mediate concordant, 
Meritum & gloriam mediate per justitiam & liberum arbitrium con-

cordant (...) Idem sequitur de culpa & poena... 
Potestas, voluntas, scientia, mediate cum esse unum per aliud concor-

dant. 
Potestas, voluntas & ignorantia cum privatione conveniunt." 

El mateix ordre d 'apar ic id dels conceptes trobarem en les contrarietats 
mediates, ja que, en definitiva, Llull esta analitzant les concordances o les con-
trarietats en el si dels sis membres que componen la sexta especie de X. Aquests 
membres es formen per la unid de determinades cambres dc la X (quatre cn 
cada cas), i sdn els segiients: 3 3 

Primer membre: sapientia, perfectio, praedestinatio, esse. 
Segon membre: justitia, pcrfectio, liberum arbitrium, esse. 
Tercer membre: esse, perfectio, privatio, defectus. 
Quart membre: gloria, meritum, poena, culpa. 
Cinque membre: potestas, voluntas, esse, scientia. 
Sise membre: potestas, voluntas, ignorantia, privatio. 

Com es pot comprovar facilment, els conceptes constitutius dels tres primers 
membres sdn els que corresponen a 1'inici del proces epistemologic de la X. 
Sdn els conceptes fonamentals per al plantejament de la relacid cntre predesti-
nacid i lliure albir i, per tant, els que formen part dels dos primers "moments" 
dc la figura X: el de 1'afirmacid i el de la negacid. I no sols dels dos primers 
moments: de fet, el quart o resolutiu suposa 1 'harmonitzacid de sapientia-justi-
tia/praedestinatio-liberum arbitrium amb 1'atribucid a totes quatre d'esse i per-

" MOG I. viii. 13-14 (495-496). 
"MOG I .viii , 17-IS (499-500). 
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fectio, harmonitzacio que s'aconsegueix amb 1'ajut de la consideracio d'altres 
virtuts divines com potestas i voluntas. 

Aixi doncs, queda bastant clar que els conceptes distribuits al llarg dels tres 
primers vertexs de la figura el sentit de la qual intentem esbrinar sdn els que for-
men els tres primers membres de la sexta especie de X; o siga, els conceptes 
principals per al significat de Ia figura. Sapientia, esse, praedestinatio, liberum 
arbitrium, justitia i perfectio. Dos blaus, dos rojos i de nou dos blaus. Privatio i 
defectus, que formen part del tercer membre amb els seus contraris, esse i per-
fectio, apareixen en un altre lloc de la figura, en la part destinada als conceptes 
de color negre. 

Sembla que ens acostem a un cert sentit grafic en la figura amb quadrangles. 
Quatre conceptes blaus ocupen els dos primers vertexs del mateix quadrat; a la 
part exterior, els principals (sapientia-justitia), protagonistes dels dos primers 
membres de la sexta especie; a la part interior, els que podrfem anomenar «auxi-
liars» (esse-perfectio), presents com a tals en els dos primers membres pero pro-
tagonistes del tercer. I els dos conceptes rojos derivats de 1'afirmacid o negacio 
dels dos blaus principals ocupen el vertex intermedi entre els dos anteriors 
(praedestinatio-liberuni arbitriuni), protagonistes tambe dels dos primers mem-
bres de la sexta especie. 

L'ordre d'aparicio dels conceptes a la figura amb quadrangles sembla que 
depen, en gran mesura, de 1'ordre que segueixen els mateixos conceptes a la 
presentacio dels sis membres de la sexta especie de X (presentacio, per altra 
banda, motivada pel proces epistemologic operat per la figura). Aquest fet es 
confirma quan ens fixem en els tres membres restants. Al quart, tenim gtoria i 
meritum (acompanyats dels seus corresponents oposits, poena i culpa); termes 
relacionats i que ocupen lloc en els dos segiients vertexs (sempre avancant pcr la 
figura en el sentit de les agulles del rellotge). Potestas i voluntas, amb scientia i 
esse (i els oposits, ignorantia i privatio), formen el cos dels darrers dos mem-
bres, completant aixf el vertex de meritum amb un altre terme roig i el de gloria 
amb un altre de blau, i avancant encara cap a 1'extrem esquerre de la figura. 

Tornant a la configuracio del primer quadrat, queda clar que hi ha una volun-
tat d'ordenar-hi els conceptes blaus comencant pels vertexs exteriors i conti-
nuant pels interiors. Sapientia-justitia-potestas-voluntas configuren la part exte-
rior; esse i perfectio acompanyen els dos primers a la part interior, igual que els 
acompanyen als dos primers membres de la sexta especie (i a les dues primeres 
de les quatre figures de X), i protagonitzen el tcrcer membre. EI darrer terme 
blau que resta, gloria (que nomes apareix en el quart membre) , ocupara el 
segiient espai que queda per comple tar el quadrangle (vertex interior de 
potestas). 
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Per completar 1'explicacid de 1 'estructura d'aquest quadrat, queden un parell 
de qfiestions per resoldre. La primera: per que 1 'espai corresponent al vertex 
interior de voluntas 1 'ocupa ignorantial La segona: per que es.se acompanya a 
sapientia i perfectio a justitia, i no a 1 'inreves? (igualment explicable seria en 
principi, cfacord amb el que hem exposat fins ara, trobar els vertexs sapientia-
perfectio i jitstitia-esse). 

Respecte a la primera pregunta, de moment nomes podem indicar que el 
terme elegit per a completar el que sembla ser el punt fluix del quadrat es el 
darrer dels setze que apareixen a la llisla fornida per la iigura circular. Tambe fa 
acte de presencia en el darrer dels sis membres de la sisena especie. Sembla 
com si, per a la construccid del sentit del primer quadrat, hi hagues suficient 
amb els set conceptes blaus, de manera que 1 'autor no sabes quin concepte ubi-
car en el vertex interior de voluntas. Aquest quedaria sense cap concepte assig-
nat ftns que, despres de construir el segon quadrat, hom coHoca per compleiar 
la ligura el darrer concepte sobrant, ignorantia. 

Pel que fa a la segona questid, hi havia la possibilitat que la figura repre-
sentes la «perfecta justfcia», com sembla haver interpretat el glossador del 
manuscrit de Munic CLM 1 0 5 1 1 . Sapientia i esse formarien llavors una cambra 
binaria (en concret, la niimero sis de les cent vint analitzades a VArs univer.sa-
lis)" Aquesta possibilitat no sembla aportar gran cosa a la interpretacid de la 
figura. Fins ara, resulta molt mes productiu fixar-nos en les cambres formades 
pels sis membres de la sisena especie que en les cambres binaries, ja que la dis-
tribucid dels termes en aquesta iigtira s'acosta al que seria la presentacid dels 
moments dialectics cap a la resolucid del problema de la predestinacid front al 
lliure albir; de tot el proces, i no sols d 'un moment (com seria si representes la 
perfecta justfcia o afirmacid del lliure albir). 

Aixf, caldra fixar-se de nou en 1'ordre expositiu de les especies, especialment 
la tercera i la sisena. Recordem que les concordances per mediuin de la tercera 
especie presenten aixf els tres primers membres de la sisena especie: 

Praedestinatio & esse per sapientiam & perfectionem mediate concor-
dant. 

Liberum arbitrium & essc mediate conveniunt, quia justitia ipsius A. 
& perfectio concordant. 

Esse & privatio per perfectionem & defectum mediate concordant." 

Es a dir: esse concorda amb praedestinatio en el primer cas i amb liberum 
arbitriuin en el segon; mitjancant la perfecta sapientia i la perfecta justitia, rcs-

0 MOCI, viii, 104(586). 
" Veg. n. 31 mes amunl. 

http://es.se
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pectivament. Si ens atenim a aquest ordre expositiu, d'acord amb el qual es des-
taca en primer lloc el litigi entre praedestinatio i liberum arbitrium, esse anira al 
davant de perfectio, com es palesa en el tercer membre: es.se-perfectio-privatio-
defectus. Ordre que es veu reflectit, encara, en la culminacio de 1'explicacio de 
la primera flgura o moment dialectic de X, en la qual. recordem-ho, E i I for-
mant ad praedestinationein canierain [Esse, PerfectionisJ. Fixem-nos be: esse 
perfectio, i no perfectio esse, que estaria mes d'acord amb 1'ordre d'aparicio 
dels conceptes a la flgura circular i que dona Uoc a la cambra segons apareix a 
les cent vint combinacions binaries: [perfectio esse] es la cambra trenta-tres de 
la part dedicada a les condicions de la figura X a VAr.s Universalis.35 Encara, al 
mateix text de VArs compendiosa inveniendi veritatem, 1'ordre dels quatre con-
ceptes del que sera el tercer membre de la sisena especie apareix a la primera 
part de la distincio segona, la dedicada als setze modes universals; en concret, al 
mode nove, majoritatis et minoritatis, en el qual s'afirma que iste modus forma-
tur de e.s.se & de perfectione, quae concordant cuin majoritate, & de privatione 
et defectu, qui concordant citm minoritate.36 

El mes que podem dir sobre aquest punt es que 1'ordre d'aparicio dels con-
ceptes al primer quadrangle, amb es.se al davant de perfectio, es contradictori 
amb 1'ordre propi de la figura circular (en la qual perfectio va al davant d'esse), 
pero sembla respondre al paper que els conceptes juguen en el proces dialectic 
de la figura explicat al text tant de VAr.s compendiosa inveniendi veritatem com 
de VAr.s universalis. Si mes no, 1'aparicio al text d'esse al davant de perfectio 
pot haver influit en 1'ordre d'aparicio en la figura. Aco ajudaria a explicar la 
presencia de dues figures, una mes «estatica» (la circular), i una altra mes 
«dinamica» (la dels quadrangles): Ia segona ordenaria els conceptes d 'acord 
amb llur importancia en el proces, mentre que la primera es limitaria a una pre-
sentacio dels mateixos." 

" MOG\, viii, 109(591). 
»MOG I ,vi i , 14(446). 
" Encara, lenim una altra dada molt intcressant C|tie pot ajudar a cxplicar la prceminencia d'esse en la 

nostra figura. Hcm fet csmcnt dc passada, mes amunt, als canvis soferls per la figura X en el transit de 
VArs Compendiosa inveniendi veritatem a VArs demonstrativa (vcgeu la nota 6). Doncs bc: sapieniia i 
justilia dcsapareixen de la ligura X cn la segona obra, i praedestinatio passa aixf a ocupar el primer lloc 
cn la llista de setze conceptcs. El scgon 1'ocupara esse. Praedestinatio i esse cncapcalcn, doncs, la nova 
llista, passant aixf aquest darrer conceptc a ocupar un lloc dcstacat, front a la posicib «cndarrerida» quc 
tcnia a la figura de VArs coinpendiosa inveniendi vcritalein. Aquesla nova posicib, com veiem, s'adiu 
mes amb el paper que, cfectivament, juga en el proces epistemolbgic de la figura, dc manera que a 1'obra 
quc obri el segon ciele de l'Art quaternaria la congrucncia es major entrc allb exposat cn cl text i 1'orde-
nacib dels conccples a la ligura. Aixf. d'acord amb la noslra interprelacib de la figura amb quaclrals, 
podrfcm considerar que, en ccrla mesura, avanca cls canvis quc s'esdevindran cn VArs dcinonslraliva 
(almenys pel que fa a la posicib d'un conccple com esse i, scgons veurem lot scguil, dcl seu corresponent 
opbsit privalio); rccordem la lendencia conslant de 1'obra lulliana a prefigurar-se a si mateixa cn una 
mena dc cadcna que arrenca de les obres dc 1'ctapa preart, i que fa que siga impossiblc 1'csludi atomitzal. 

http://es.se
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3.4. Configuracid del quadrat roig i negre 

Passem ara al segon quadrat. Si al primer hem vist que s'ordenaven els con-
ceptes de color blau, en aquest la intencid sembla ser fer el mateix amb els con-
ceptes rojos i negres. Comencant pels mes importants: praedestinatio i liberum 
arbitrium. En aquest cas, els dos conceptes comparteixen vertex, en lloc de tro-
bar-se en vertexs consecutius (com era el cas de sapientia i justitia al quadran-
gle anterior). Si s 'adoptara 1'estructura de 1'anterior, trobariem liberum arbi-
trium en el lloc de meritum; pero aquesta distribucid no es correspondria amb la 
intencid manifesta de concentrar en els tres primers vertexs de la figura els con-
ceptes mes importants. Aixf, tant praedestinatio com liberum arbitrium es tro-
ben entre sapientia-justitia i esse-perfectio, ubicacid que s'adiu perfectament 
amb llur posicid respecte als conceptes blaus en el mecanisme de funcionament 
de la figura. 

Uordre de coHocacid dels dos conceptes es el mateix que el que mantenen 
cn la ligura circular: primer praedestinatio (al vertex exterior), i a continuacid 
liberum arbitrium (a 1'interior). ParaHel, per tant, a 1'ordre d'aparicid dels con-
ceptes blaus corresponents (tot i que aquests en vertex diferents): sapientia pri-
mer, despres justitia. Els altres dos conceptes rojos ocuparan el vertex segtient 
d'aquest segon quadrat. A 1'exterior, meritum, i a 1'interior scientia, mantenint 
aixi el mateix ordre d'aparicid que es ddna en la figura circular. 3 8 

Resten els conceptes negres, els quals fan llur aparicid seguint el mateix 
ordre exterior-interior: privatio-defectus, cuipa-poena. En aquest cas, s 'intro-
dueix una petita variacid respecte a 1'ordre d'aparicid en la figura circular, ja 
que en aquella defectus va al davant de privatio. Aquesta inversid de la posicid 
esperable dels dos conceptes te una explicacio coherent amb 1'estructura que 
esta prenent la figura: si ens fixem en la posicid dels seus oposits al quadrangle 
contrari , esse es coHocava primer que perfectio (preeminencia que ja hem 
expl ica t ) , de manera que es ldgic que privatio passe tambe al davant de 
dcfectus."" 

Aixi, un cop coHocats privatio i defectus, els segiients conceptes negres 
seguint 1'ordre d'aparicid a la figura circular sdn culpa i poena, que ocupen res-

'" A mes, en ocupar cl vertex interior, seientia troba el seu oposit en un vertex interior del quadrat 
contrari: ignorantia. En aqucst cas, la prescncia del conceple negrc al quadrat bluu scmbla juslificada, pcl 
que fa a la seua posicid relaliva a l'oposit scientia. 

" Recordem tambe 1'ordre dels conceptes al terccr mcmbre de la sisena especic: esse-perfectio-pri-
vatio-defecttis. El maleix qtic a la figura, la qual sembla que va prencnl forma de manera progrcssiva i 
ordcnada. Aixf, de nou trobem ara un indici de construccid «complemenlaria» dels dos quadrats: al pri-
mer, els conccplcs rclacionals enlre si ocupcn vcnexs difcrenls: sapientia-jiistitia; esse-pcrfeclio; al 
segon, els corresponenls ocupcn cl maleix vertex: praedestinatio-liberum arbitrium, privatio-defectus. 
Cal remarcar, dc nou, la posicid A'esse i de privatio a la figura X de VArs demonstrativa, en la qual dcsa-
pareixen els conceples dc perfeclio i defeclits {vid. supra, nola 37). 
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pectivament la posicid exterior i interior del darrer vertex del segon quadrat. 4" 
Resta ignorantia, darrer concepte negre i darrer, tambe, dels setze conceptes de 
la figura circular. La seua ubicacid amb voluntas sembla doncs respondre a una 
qtiestid merament «de farcit», per emplenar el buit deixat per la darrera de les 
vuit posicions d'un quadrangle que havia de ser construit amb set conceptes 
blaus. De qualsevol manera, amb aquesta ubicacid la figura no perd massa la 
sensacid general d '«harmonia cromatica» que transmet el fet de 1 'alternanca 
ordenada dels colors i de la concentracid dels negres a la banda esquerra. 

3.5. El significat ciels colors 

I en els colors haurem de centrar-nos fmalment. Perque tota aquesta cons-
truccid descansa sobre l'atribucid de colors als conceptes, de manera que, si no 
la justifiquem, no haurem explicat rcs. 

3.5.7. El color negre 
A primera vista, i sense fer massa esforc, allo mes evident es la presencia del 

color negre en conceptes de cariicter diriem «negatiu». Sdn conceptes que s'o-
posen clarament a d'altres contraris (privatio a esse, defectus a perfectio, igno-
rantia a scientia...). Perd dir que «s'oposen clarament» es fer tis d 'una termino-
logia no massa precisa; cal escatir quin es el tipus exacte d'oposicid que s'hi 
estableix. Perque no es el mateix la contrarietat existent entre esse i privatio que 
1'existent entre sapientia i justitia. 

De nou el text de les obres artfstiques del primer cicle d'aquesta etapa de la 
produccid luHiana ens pot ajudar. Recordem que entre les sis especies de la X, 
la tercera i la quarta es referien a les concordances i a les contrarietats entre els 
termes, respectivament, mediate i immediate. Paga la pena reproduir la part 
dedicada a la contrarietat en la quarta especie (contrarietat immediatc o sine 
medio): 

Praedestinatio & liberum arbitrium secundum comparationcm 
majoris & minoris contrarietatis in C. sine medio sunt adversae; 
sapientia vero, perfectio, justitia, poteslas, voluntas, scientia ignoran-
tiae, defectui, privationi, culpae atque poenae sine medio simul 

™ Aquests dos conceptes mantenen enlre si una estreta relacid, com es palcsa ja cn molis lextos dcl 
Llibre ile contemplacid, referiis a la diferencia cnlrc «mal dc cuipa» i «mal de pena». Veg. J.E. Ruhio. 
Literatura i doctrina al Liibre tle contemplacid de Kamon Llttll (Valencia, 1995), pp. S3 i ss. La camhra 
112 de les condicions de la figura X en \'Ars universalis es dedicada a aquesla parella: veg. MOG I, viii, 
122 (604). 
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repugnant: similiter meritum & culpa, gloria & poena, esse & privatio 
sibi invicem opponuntur; haec enim contrarietas unius camerae ad 
aliam simpliciter accipitur absque eo, quod una camera juvet aliam 
alteri repugnare. 4 1 

Llevat de la parella praedestinatio-liberum arbitrium (que, tot i mantenir una 
contrarietat immediata, te un aspecte diferent a la que mantenen els altres con-
ceptes, ja que es una contrarietat que es dona en 1'enteniment -/'// C.-, no en la 
realitat), resulta pales en aquest text que els conceptes subratllats son el segon 
terme (o «terme negatiu») de la contrarietas sine medio. I aquests cinc concep-
tes son els que adopten el color negre en la nostra figura. A mes, perque quede 
mes clara 1'estreta relacio entre els cinc conceptes que comparteixen color 
negre, mantenen entre si una concordanca immediata, segons s'alirma a Papar-
tat anterior de la mateixa quarta especie: privatio & defectus, poena, cnlpa & 
ignorantia conveniunt.42 

Aquesta contrarietat immediata, com explica 1'autor a continuacio del text 
reproduVt, es caracteritza perque oposa els conceptes dos a dos sense necessitat 
de cap mitjancer, per la qual cosa dona lloc a cambres binaries (el mateix passa 
amb la concordanca immcdiata) . Aixi, el caracter «negatiu» dels conceptes 
negres ressalta mes en formar part d 'una contrarietat mes absoluta que la contra-
rietat mediata, en la qual els termes oposats ho son per obra d'un altre, i no de 
manera immediata o per se. 

Encara, cal destacar que aquesta contrarietat sine meciio es correspon amb 
una certa distribucid grafica dels conceptes en Ia figura. com hem tingut ocasio 
de comprovar, ja que, llevat de la parella meritum-ciilpa, els termes oposats es 
troben en quadrangles diferents (i a tres verte.xs de distancia). De fet, 1'excep-
cionalitat de la parella meritiim-culpa es podria atribuir al fet que meritum cs 
Piinic dels primers termes d'aquestes cinc oposicions que ocupa un vertex exte-
rior. front a esse, perfectio, scientia i gloria, que, en ocupar vertexs interiors, sf 
mantenen una posicio regular respecte als seus contraris sine meclio (privatio, 
defectas, ignorantia i poena), en el quadrangle contrari i a tres posicions dc 
distancia/ 0 

3.5.2. Elcolorblau 
Passem ara als conceptes de color blau. La relacio entre sapientia, justitia, 

potestas i volitntas es suficientment clara com per a justiticar !a coincidencia de 

41 MOG 1. viii. 15 (497). El subrulllal cs nosirc. 
" Ibiil. 
" Polser no scriu sobrcr indicur que en YArs demonstrativa els conceptes mediale i immediate passen 

a formar part dc la figura X. Vegeu el que hem exposat a la noia 37. 
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color. Ja hem vist com esse i perfectio juguen, amb sapientia i justitia, un paper 
important en el proces d'afirmacio o de negacio de la predestinacid i del lliure 
albir (en un enfrontament que es dirimeix fmalment amb 1'ajut de potestcis i dc 
voluntas). I glorial Quina relacid te amb els anteriors? De nou la quarta especie 
de X ens forneix un text interessant, pero que, en aquest cas, provoca sorpresa. 
Ara som en 1'apartat de la concordantia sine meclio: 

Dicimus igitur, quod sapientia, justitia, perfectio, esse, potestas, 
voluntas & scientia in A. sine medio concordent, cum in esse unum & 
idem existant. 

I mes endavant: 

Perfectio & esse, meritum & gloria concordant. 4 J 

Es a dir: si ens guiarem per aquest text, haurfem d'esperar que scientia i glo-
ria intercanviaren color, ja que la primera apareix en una mateixa llista amb la 
resta de blaus excepte gloria, i aquesta es diu que concorda amb meritum, dc 
color roig. 

Caldrii buscar el criteri per un altre lloc. Si ens fixem de nou en els conceptes 
blaus de la tigura, hi ha un element en comii que els unifica i que no compartei-
xen amb cap altre dels termes: els set expressen qualitats que poden ser atribui-
des en grau summe a la majoritat mes gran. De fet, excepte esse, es corresponen 
amb virtuts divines presents a la figura A de la mateixa Ars coinpendiosa inve-
niendi veritatem. En aquest cas, la inclusid de gloria amb la resta de conceptes 
blaus sf que esta plenament justificada. La que caldria justificar ara, si de cas, 
sera la d'esse. Per si la seua relacid amb perfectio, sapientia i justitia, exposada 
mes amunt, no fos suficient, podrfem afegir que, si no forma part explfcitament 
de la figura A, es perque no li cal. Deu es, per a la teologia luHiana (deutora, en 
bona mesura, de Panselmiana), abans de tot, esser. L'esser mes gran i mes per-
fecte. 4 5 

Aquest esser es fonamentalment dinamic: un esser estatic, per a Llull, equi-
valdria a una contradiccid en els termes, ja que 1'estatisme concorda amb la pri-
vacid i amb la imperfeccid. El dinamisme de les dignitats divines (base de Ia 

44 MOGI, viii, 15 (497). 
4 5 La importancia del concepte d'esser en la metaffsica lulliana ha cstat remarcada per diversos 

aulors, entre els quals destaca W. Artus; vcg. «Esse and thc autor of thc Liber contemplationis in Deo», 
EL2\ (1977), pp. 145-171. i «Ramon Llull. thc metaphysician», Anlonianum, 56 (1981). pp. 715-749. Es 
el concepte al qual dedica Llull 1'inici de la seua gran obra primcrenea, el Llibre cle contemplacid i, d'a-
cord amb la imporlancia quc tambe adquireix en cl funcionamcnt dc la figura X. oeupara un lloc deslacal 
en la reformulacib d'aquesta figura a VArs demonslraliva. 
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demostracid de la trinitat, especialment remarcat com a argument demostratiti 
en 1 'etapa seguent, amb el desenvolupament definitiu de la teoria dels correla-
lius) s'assenta en el concepte d'esse, i es conseqtiencia dirccta de 1 'existencia de 
Deu: aqtiest no pot existir sense actuar."' 

3.5.3. El color roig 
Dc manera que els termes blaus semblen referir-se a conceptes atribuibles a 

1 'essencia divina. Aquest criteri marcara la diferencia amb cls conceptes que 
resten, els quatre de color roig, representants mes aviat de qualitats humanes o 
de significats presents a 1 'anima racional. Potser el cas mes evident es, precisa-
ment, el de scientia, resultat de 1 'activitat intel-lectual humana (i, pcr tant. 
potencialment convertible en el seu contrari, ignorantia), oposada a la perfecta 
sapientia divina. Es interessant el que s'afirma a la cambra setena de les condi-
cions de la iigura X a la tercera distincid de YArs Universalis (cambra [sapien-
tia, scientia]): 

F. G. H. scientiam pro objeclo accipiunt, & B. C. D. sapientiam; 
& ideo distincta est & concordans operatio ipsorum E. I.; nam H. odit, 
quod scientia, in qua potentialiter est L., existat in A., D. vero diligil 
perfectionem sapientiae ipsius A.: cum autem H. odit subjectum prop-
ter L„ & D. amat subjectum, quia est creatura sapientiae ipsius A., 
tunc est distincta & contraria operatio ipsorum E. I." 

Que la ciencia es el resultat d 'una activitat humana (en concret, de 1'intel-
lecte), front a la saviesa divina, es veu en Ia definicid dels principis de la tigura 
X. La polaritat ciencia-ignorancia no es pot establir amb el terme de «saviesa» 
(hom ha afirmat a dalt que en la ciencia es troba potencialment Ia L, es a dir. 
1 'enteniment ignorant): Sapientia est illa Dignitas, per quam Deus perfecte inte-
lligit sine aliqiia ignorantia.w Comparem amb la definicid de ciencia, que, en 
ser un habit de 1'intel-lecte (operacid humana, per tant), pot derivar en ignoran-
cia: Scientia est Habitus Intellecttis, in quo intellectus per intelligere est sanits, 
& per ignorantiam est in labore.49 

'" «La philosophic hilliennc est ainsi faile, qtfelle ne peut concevoir ni 1'existence ni 1'etre dc ce qui 
n'agit pas» (L. Sala-Molins, La philosophie de Vamour chez Raymontl Liillc, Parfs, 1974, p. 41). 
L'exislencia de Dcu, Vcs.ser dc Ddti, garanteix cl dinamismc dc lcs dignilals tlivincs; aixf. 1'esser i les 
dignilats sdn una matcixa cosa en 1'activital dc Deu: «ces digniles cc sonl aussi dcs agentia, cl si leurs 
noms suggcrcnt statismc ct relalion, elles ne peuvenl avoir qu'un aulrc sens, dans une vision dynamique 
el ptiremcnt dynamique du monde» (ibid., p. 80). 

" MOG I, viii, 104-105 (586-587). 
4" MOG\, vii, 74 (479). 
"' Ibid, La maleixa definicid d'ignorancia la presenla lambe com un habil de 1'inlel-lccle: Ignorantia 

est Habitus privativus scientiae. 
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Fixem-nos ara en mehtum. Igual que scientia, sembla ser un terme relacionat 
amb 1'activitat de les potencies anfmiques de 1'esser huma. Es tambe un concep-
te destacat en la resolucio del problema que planteja la figura X, ja des de l'a-
costament assajat al Llibre de contemplacid. A la distincio XXXVIII d'aquesta 
obra, dedicada a la predestinacio, Llull opera l '«encercament» amb 1'ajut de 
quatre qualitats divines i de quatre humanes; entre les darreres, es troba «merit», 
mentre que les primeres son el quadrat format pels vertexs exteriors blaus de la 
nostra tigura: 

Glorios Deus, qui en lo perillos e greu encercament de predestina-
cio vol entrar, cove que encerc en son encercament ab quatre de vos-
tres qualitats, les quals son: vostra saviea, e vostra volentat, e vostre 
poder e vostra dretura; e cove que hom encerc ab altres quatre quali-
tats, co es, ab franca volentat, e ab poder qui no sia forcat ni constret, 
e ab obligacio e ab merit.5 0 

Encara, altres passatges de la maleixa obra relacionen el merit amb la franca 
voluntat, ja que tots dos provenen de 1'accio de la potencia racional: 

Car enaixi com es de natura de merit que no sia sino en la potencia 
racional, enaixf es de nalura tle franca volentat humana que no eslia 
sino en potencia racional (...). Car tan gran es 1'ajustament e-1 coveni-
ment qui es enfre franc voler e enfre merit de gloria o merit de pena, 
que la un no pot esser menys de 1'autre en est mon, e lla on es la un, e 
lla es 1'autre; e aco es per 50 car franc voler es en esser, per tal que 
merit caia en home; e merit cau e home, per 50 car en home ha franc 
voler.5' 

En definitiva, tant el merit guanyat com el Iliure albir suposen en 1'esser 
huma una actuacio de l 'anima racional; i el mateix passa amb la ciencia, resultat 
d 'aquesta mateixa activitat. I la predestinacio? L'atribuci6 del color roig a 
aquest concepte sembla que es correspon amb el manteniment del que podrfem 
anomenar una «equivalencia cromatica» amb «lliure albir», conceptes estreta-
ment lligats l'un a 1'altre. Ara be: fins a quin punt, duent la nostra hipotesi fins 
al final. podem considerar praedestinatio com un concepte relacionable amb 
1'activitat racional humana, com els altres tres conceptes de color roig, i oposat, 
en aquest sentit, als conceptes blaus, propis de 1'activitat de 1'essencia divina? 

" Uibre de conlemplacid en Dcu, 2.16, 2 (OEII, p. 80.5). 
»lbid.,Sl, l l - 1 2 ( 0 £ I I , p . 208). 
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Sf podrfem fer-ho en un sentit: el que considera la figura X de YArs compen-
diosa inveniendi veritatem es Ia concepcid de predestinacid i de lliure albir inhe-
rcnt a I ' inteHecte huma. No sdn pas qualitats divines, com els conceptes blaus, 
sind conceptes presents a 1'enteniment huma, que aquest jutja com a contradic-
toris, i que YArs s'encarrega de mostrar que no ho sdn. Tot el proces dialectic 
establert pel funcionamenl de la figura, amb les quatre etapes, s'assenta en la 
diferencia entre «rad» i «realitat», o entre la «potencia» i l'«objecte», i intenta 
mostrar que les limitacions de la potencia racional no afecten la constitucid de 
la realitat. 5 2 

El punt de partida per a la figura X es, doncs, la predestinacid i el lliure albir 
com a conceptes presents en la potencia racional; YArs no mostra el que real-
ment sdn, sind que obri l 'enteniment a la consideracid de la seua prdpia limita-
cid per a que es puga transcendir a si mateix i arribe a 1'acceptacid racional de la 
possibilitat (i consegtient necessitat) de la coexistencia en la realitat de la pre-
destinacid i del lliure albir. 5 1 

Aquest es el nostre intent d'explicacid de la presencia de tres grups de con-
ceptes amb diferent color a la figura X. Els conceptes negres semblen els mes 
evidents; els blaus, encara, fan sentit com a qualitats atribufbles a Deu o resultat 
dc 1'activitat divina; els rojos, una mica «per eliminacid», semblen referir-se a 
conceptes derivats de 1'activitat de la potencia racional humana. A partir d'a-
quests tres grups, la figura s'estructura ordenadament en una distribucid equili-
brada. Seria bo recapitular i resumir el camf que hem seguit en aquest intent 
d'explicacid encara obert i amb interrogants. 

4. Recapitulacid, amb una hipotesi sobre el sentit de la figura 

En alguns manuscrits de YArs compendiosa inveniendi veritatem la figtira X 
adopta una representacid que correspondria als segiients parametres: 

5 : La importancia d'aqucsts qualrc conccples cn cl funcionanienl de Ia figura es lal, quc Llull cls 
incloura cn la ndniina dcls selze conceples de la X en YArs demonslraliva. Tal volla som davanl un allrc 
indici de «prefiguracid» d'aqucsls canvis en la noslra figura «misieriosa»: que praedestinatio i liberum 
arbilrium tinguen acf color roig indica que eslan conlemplals des del coslal de la polcncia racional. Aixf 
els consideren, cn cfeclc, els tres primcrs momcnts o figurcs de la X. En la quarla figura, pero, la contra-
diccid s'esvacix cn considerar la realilat objectiva. Represcnta llavors la figura anib quadrals les dues (o 
lcs tres) primcrcs figures de la X, el proccs dialcclic abans de la resolucid? 

5 1 D'acf la utilitzacid, al Llibre de contcmplacio. de sfmils rcfcrils a 1'alses significacions inlcllcctuals 
dcrivades de dades scnsuals en Iraclar aqucsla qtiestid, com ara la inversid dels llocs del globus lerraqtli 
als capftols 175 i 332; vcg. Rubio, Lcs bascs del pensamenl de Ramon Llull, pp. 178-185. 
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- Els setze conceptes de la figura sdn agrupats en tres blocs, a cadascun dels 
quals s'atribueix un color diferent: 

a) El blau als set que es refereixen a atributs divins, incloent-hi, a mes, esse; 
sdn els conceptes sobre els quals, en la mecanica de la figura, descansa la cons-
truccid dels arguments. 

b) El roig, als quatre que fan referencia a 1'activitat dc la potencia racional. 
Praedestinatio i liberum arbitriuin com a conceptes considerats per 1 'anima 
racional, relacionats amb scientia i amb inerituin (fruits ambdds dels esforcos de 
l 'enteniment i de la voluntat). 

c) El negre, als cinc que representen el segon terme de les contradiccions 
sense mitja, conceptes de caracter negatiu que s'oposen de manera immediata 
als seus contraris en la mateixa tigura. 

- La figura pren la forma de dos quadrats interseccionats, amb vuit conceptes en 
cada un d'ells. El primer, col-locat de forma vertical, acull els set conceptes 
blaus mes un de negre. El segon, horitzontal, pren els quatre rojos i els quatre 
negres restants. 

- La distribucid dels conceptes blaus al primer qtiadrat segtieix la segiient pauta: 
primerament, hom col-loca als vertexs exteriors els quatre conceptes principals, 
els dos centrals de la figura (sapientia-justitia) i els altres dos que s'hi relacio-
nen estretament en la figura A (potestas-voluntas). Els tres conceptes restants es 
col-loquen en els vertexs interiors, d'acord amb llur importancia en el proces 
dialectic descrit en el text artfstic: esse-perfectio-gloria. El darrer vertex interior 
es completat amb el darrer concepte negre, ignorantia. 

- El segon quadrat es construeix col-locant en un mateix vertex praedestinatio i 
liberinn arbitrium (en posicid exterior i interior, respectivament). i cn cl vertex 
segiient meritum i scientia. S'ubiquen, aixi, els quatre conceptes rojos, segons 
1'ordre d'importancia i d'aparicid en la figura circtilar. Lal t ra meitat del qua-
drangle es ocupada pels conceptes negres que resten, tambe segons Pordre d'a-
paricid en la figura circular, amb alguna matisacid: privatio ocupa posicid exte-
rior i defectus interior per seguir 1'ordre d'aparicid dels seus corresponents con-
traris al quadrat anterior (esse abans de perfectio); culpa i poena completen el 
darrer vertex, atorgant aixf a la figura una clara regularitat en Paparicid dels 
colors, de manera que, si a partir de sapientia seguim el sentit de lcs agulles 
d'un rellotge, alternen blau i roig dues vegades i blau i negre altres dues. 

- La figura aixi construida encara proporciona altres indicis de rcgularitat, com 
es cl fet que tots els conceptes negres, exccpte culpa, trobcn cl seu contrari cn cl 
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quadrangle contrari i a tres posicions de distancia. A mes, trobem que els sis 
conceptes amb els quals s"inicia el proces argumentatiu de la figura i que prota-
gonitzen els dos primers «moments dialectics» ocupen clarament els tres pri-
mcrs vertexs (sempre comencant per sapientia-esse i avancant cap a la dreta). 

- Tal volta el significat de la figura ens 1'indica la propia estructura, la distribu-
cio dels conceptes en dos quadrats, la quaf preten reflectir la diferencia entre el 
que es (blau) i el que percebein intellectualment com a existent de manera con-
tradictoria (roig) i que ens aboca als conceptes negres. Contradiccions que son 
aparents, percebudes per la rao pero no reals, i que es resolen amb el quadranglc 
blau. Aixf, els conceptes de potentia-objectuin i ratio-realitas formaran part. 
amb esse, de Ia figura X de VArs denionstrativa, tal volta prefigurada per aques-
ta, si la interpretem com a representacio de la resolucio del problema de les con-
tradiccions aparents: el que es, Vesse, dcl primer quadrat, forma part de la reali-
tat, percebuda com a contradictoria per 1 'anima humana, en la qual es troba el 
segon quadrat, en concret els conceptes rojos. Aquestos poden conduir cap als 
negres, o cap als blaus si 1"intelTecte es transcendeix amb ajuda de la figura. 

Aixf, el merit pot ser de pena (negre) o de gloria (blau); i la ciencia pot esde-
vcnir ignorancia si no es basa en les virtuts divines. Predestinacio i lliure albir 
nomes poden deixar de ser dos conceptes contradictoris cn 1'intcl-lecte si els 
acceptem com a existents en la realitat (com a itn linic esse) a traves de la con-
templacid conjunta dels conceptes blaus sapientia-justitia-potestas-voluntas. 

5. Epfleg obert 

El lector que haja tingut Ia paciencia d'arribar iins acf potser es plantejara un 
munt de preguntes encara sense respondre. Comencant per la que encapcala 
aquest escrit, Pobjectiu principal del qual es pot dir que es, precisament, obrir 
un dubte: podem considerar «autentica» la representacio grafica de la figura X 
de VArs compendiosa inveniendi veritatein que coneixfem fins ara, reproduida a 
1'edicio maguntina? Sembla que no. Quina es, doncs, 1 'autentica? La dels qua-
drats? Si es aixf, per que no apareix en tots els manuscrits, encara que siga junt a 
Paltra figura, la circular? Pe rque el text de VArs compendiosa inveniendi verita-
tem no fa cap esment a 1 'estructura d'aquesta figura? 

Potser Pautor (admetem que la figura es obra de Llull mateix) no queda con-
tent amb aquesta estructura. I es que no es totalment perfecta: la presencia d'/g-
norantia al vertex interior de voluntas. explicable des de la nostra hipotesi com 
a simple farcit, es una taca impossible de netejar que trenca 1 'harmonia del con-
junt. Tal volta la figura era massa complexa, el seu sentit no gaire clar a primcr 
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cop cfull, i tambe per aixd va ser descartada. A VArs demonstrativa ja no apa-
rcix a cap manuscrit: per la rad que fos, Llull opta per la simplificacid, per l'eli-
minacid d'aquesta provatura, d'aquest assaig de condensacid grafica d'una de 
les figures mes complexes del primer cicle de VArs. Tal volta la figura de VArs 
demonstrativa expressa de manera mes senzilla el que la nostra figura s'esforca 
per comunicar de forma complicada. Potser per aixo tambe 1 'elimina Salzinger i 
no la reprodueix a la seua edicio. O perque treballava amb manuscrits que no 
contenien la tigura. 

Hipotesis i mes hipotesis encara obertes, i que haurien de condtiir, si mes no, 
cap a un esdeveniment altament esperat: una edicid cntica de VArs compendiosa 
inveniendi veritatem. Hi veurem impresa aquesta nova figura X? 

Josep E. Rubio 
Universitat de Valencia. 

RESUM 

The Figure X of the Ars compendiosa inveniendi veritatem was reproduced 
by Ivo Salzinger in the Mainz edition, in a form different from that transmitted 
by the manuscripts in which the work is preserved. These offer two different 
versions of the figure: one a circular representation similar to that of the eigh-
teenth-century edition, but with a differcnt order of terms; and another which 
distributcs the sixteen terms in pairs at the vertices of two squares inscribed in a 
circle. This study is an attempt to organize the information offered by the 
manuscripts so as to establish the possible original structure of Figure X, while 
at the same time proposing an interpretation of this structure, in which one can 
glimpse changes later to be introduced in the Ars demonstrativa. 




