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leza de las percepciones, los sentidos comunes (pre)establecidos son implícito
en todo el proceso de adquisición y transmisión de conocimiento.
s
Por eso, la buena retórica enlaza con e~egancia el instrumento del decir, que
es la palabra, con las cosas de las que dec1mos algo. En ausencia de una buena
retórica, acabamos por perder el sentido de las realidades o lo que decimos se
hace cada vez mas opaco.
En el caso de la educación española, la noción antiretórica dificulta -y al
límite, imposibilita- la conexión con las disciplinas. Volver a las viejas nociones
de artes y artificio de nuestra tradición frente a las visiones naturalistas de la cultura nos sera de gran utilidad.
3. Las ideas (retóricas) de Mayans no conectan con la continuada ausencia de
pensamiento de la España actual. Y es precisamente en este contexto tan hostil a
las ideas, a los valores de dignidad humana, al sentido propio y la consciencia
libre; en esta degradación del discurso de la responsabilidad y de la humanidad
como comunidad, como colaboración social, en este contexto de alienación y
despersonalización que tiene mas sentido el uso de la retórica porque es mas
necesario construir sentidos humanos (sociales) no existentes o en un proceso
acelerado de desintegración. Ahora, la nueva retórica no ha de mirar tanto hacia
los planteamientos historicistas, como, al indagar los nuevos motivos y cuestiones relevantes de las sociedades europeas, encontrar caminos de comunicación
adecuados con nuestros conciudadanos. Una de las grandes cuestiones de nuestro
tiempo es indagar las pistas del discurso individualista, del cual se derivan graves
efectos perniciosos: la despersonalización y la vigencia de ideologías mitómanas
como los nacionalismos étnicos. Las falacias de la retóricas anticomunitarias que
se han instalado en ciertos discursos "progresistas" deben de ser entendidas y
denunciadas.
Las practicas retóricas pueden ser mínimas, apenas inexistentes o prolijas,
puede haber buena o mala retórica, la retórica servira para el engaño o la verdad,
pero siempre tropezamos con ella. La ausencia de una buena retórica en la educación española contribuïra aún mas -si cabe- a la pérdida de facultades de España
como nación semi-europea, incrementando los intentos fallidos de los mejores
talentos españoles para que contribuyamos con nuestro esfuerzo a las cosas de la
humanidad, reforzara todavía mas la alienación y despersonalización. Por el contrario, el uso de la retórica -según la conciben Mayans y la mejor tradición latina
y angloamericana- puede contribuir a dar sentido a una actividad importante para
la nación, a pensar y sentir los valores como fundamento y fin último de la personas, brevemente: a humanizarnos.
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INTRODUCCIÓ
A presència en els De oratione li~ri septem ~Basile~, l 55~) de~ ma~lorquí
Antoni Llull, i concretament al cap1tol 38 del lhbre pnmer, duna ampha descripció dels vicis o defectes d'una bona mostra, si no exhaustiva, de pobles d'Europa, i també, per a compensar, però en segon lloc, de les seues "lloa!1ces", ~s a
dir dels seus mèrits dignes de lloança, constitueix, potser, una de les smgulantats
més cridaneres de tot aquest tractat. En tot cas i abans d'indagar quina és la funció i sentit en el conjunt del tractat d' aquesta àmplia descripció i d'exposar ni que
siga breument els seus continguts, voldria cridar l'atenció sobre dos fets relacionats; en primer lloc, sobre l'interés que pot tenir per a una història de l'etnografia
i del caràcter (o "ètica" en el sentit de "manera de ser") dels europeus, i en segon,
sobre la persistència d'algunes idees o tòpics que caracteritzen els difere~ts
pobles i que són, en molts casos, àmpliament compartits i que continuen om~lmt
molts fulls de paper, sobretot d'actualitat periodística i, que no obstant, gaude1x~n
d'una llarga tradició. Per tant entraríem en la història de la autorrepresentac1ó
dels europeus, vistos els uns pels altres, podríem afegir, i europeus en concret,
amb tota la seua diversitat, com pertany a qui mira les coses de prop i des de
dins. 1

L

* Aquest treball s'enrnarca en el projecte d'investigació "Estudios de textos latinos hurnanísticos
de autores valencianos de los s. xv1 al xvm. Relevancia de los mismos en el contexto europeo" (PB
97-1389 Ministerio de Educación y Cultura).
1
No he trobat una història sistemàtica del que podria anomenar-se "els europeus vistos els uns
pels altres". En certa manera eixe ha estat el tema de llibres com E. Temprano, La selva de los tópicos, Madrid, Mondadori, 1988 i E. Temprano, La caverna racial europea, Madrid, Càtedra, 1990,
que tot i que recull una àmplia gamma de testimonis, no deixen de tenir un caràcter massa dispers.
També cal tenir en compte R. García Càrcel, La ley enda negra: historia y opinión, Madrid, Alianza,
1998 que forneix dades interessants i pistes bibliogràfiques (agraesc a A. García Pinilla la referència
d'aquest llibre). En un altre sentit, un exemple de literatura "ètica" el constitueix l' obra de H. M .
Enzensberger, ¡Europa, Europa!: comentarios en torno a siete países con un epílogo del año 2006,
Barcelona, Anagrama, 1989.
la Universitat de València i /'Humanisme: Studia Humanitaris i renovació cultural a Europa i al Nou M ón, pp. 611-627.

612

Ferran Grau Codina

L'ETHOS EN LA RETÒRICA

La inclusió i el tractament del caràcter o ethos en la retòrica li 'l devem pr· •
. , ·¡ , e l qua11·I concedeix una importància cabdal en la persu tnc1palment a Ar1stoh
·,
. l
d·b·1 · d l'
asio
pmx a _cre 1 1 1tat e or~~o_r es fonam~?ta ~a_nt en les seues característiques per~
sonals I la seua presentac10 1 construcc10 m1tJançant el discurs com en la i
cabilitat i perfecció lògica dels arguments . L'orador, almenys , ha de pare1xer
~pe~?ra~~ent accepta~le. No obstant això, Aristòtil desenvolupa en el llibre segon la
quest10 de les passions, d'una manera general, que afecten o poden afectar l
persones. Però no tracta de manera específica el caràcter de les col·lectivitats e~
que p~dríem anomenar l'ethos col·lectiu, tot i que està sobreentés i es fa explí~i~
2
al·l~s10 en algu~s- passat~es. T~mb~ cal t~ni~ en compte una tradició sobre el
caracter a la Poetzca, tot I la maJor 1mportancia atribuïda a l'acció que desp ,
·
da en compte per Horaci a I'Ars. 3
,
res
sera' tam b'e tmgu
Ciceró és qui _adapta, llatinitza l'ethos hel·lènic, en el sentit que els romans no
creue_n_tan~ que s1ga ~1:1ª c~nstr,ucció o característica dels discurs com que té una
esta?~hta~ 1 pe~durab1htat, mclus de generació en generació, dins d'una mateixa
fa~1ha. Es a dir, creuen en l 'herència de l'ethos, però també que és una característi~a inte~a, definitòria _i constitutiva de la _persona. 4 També Quintilià s'ocupa
de l ethos I el pat~os al llibre 6, c~p. 2 relac10nat amb la peroratio ja que és en
aq~esta part del discurs on predomma l'apel·lació a les emocions, tot i que reconeix que tant ethos com pathos estan presents al llarg de tot el discurs. També fa
referència al caràcter de l'auditori, remetent, lògicament, a Aristòtil, en Inst. 3, 7,
23-25, ~n el c~nte~t de la lloança_i el vituperi, és a dir, el tertium genus, i remarcant la 1mportanc1a del ~eu coneixement per a la persuasió. Cal concloure però
que ,enc~ra ~ue es reconeix un ethos col·lectiu, o si es vol, propi de la comunitat 0
de l aud1ton, aquest concepte no està desenvolupat, o massa desenvolupat en la
tradició retòrica antiga.
Al Renaixement, el tractament de l'ethos a la retòrica està òbviament en relació amb la tra~ició ~ ,les tradi~ions retòriques que es prenguen com a base i que
entren en cons1derac10 en els diferents tractats. Per tant, serà la tradició Aristotèlica i els seus comentaris els que dediquen una major atenció al tema. 5
2

Arist. , Rhet. 1367b, 7-8; 14 15b, 30-33 . Les referències estan tretes de Kenneth Burke A Rhetoric of Motives, Berkeley, U. of California Press, 1969, p. 55. També James S. Baumlin ,;Introduction: P_ositioning Ethos in Historical and Contemporary Theory", en James S. BaumÚn - Tita F.
Baumlm, Ethos. New Essays in Rhetorical and Critica/ Theory, Dallas, Southern Methodist Univers1ty Press, 1994, p. xvi , titlla el llibre 2 de la Retòrica d ' Aristòtil de repertori de dramatis personae.
3
Sobretot Hor. Ars. 114-127 i 153-178.
4
Cf. R. L. Enos - K. R. Schnakenberg, "Cícero Latinizes Hellenic Ethos" en James Baumlin Tita French Baumlin (eds.), Ethos: New essays in rhetorical and critica/ the~~ Dallas Southern
Methodist University Press, 1994, pp. 191-209.
'
'
5
Per a aquesta qüestió v. Lawrence D. Green, "Aristotle 's Rhetoric and Renaissance Views ofthe
Emotions", en Peter Mack, Renaissance Rhetoric, New York, St. Martin 's Press, J994, pp. J-26.
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Especial menció mereix però Joan Lluís Vives, ja que tant al De ratione
dicendi, com al De consultatione, dedica una significativa atenció al tema dels
afectes que pot ben bé haver donat la idea a A. Llull per al desenvolupament i
inclusió en el seu tractat dels capítols sobre els costums. 6 El llibre segon del De
ratione dicendi està pràcticament dedicat íntegrament als affectus i mores que són
els termes llatins corresponents als grecs pathos i ethos proposats per Quintilià.
Quant als mores, als quals Vives dedica el capítol X del llibre segon, 7 es redueixen bàsicament a la teoria de les edats de l'home (infantesa, joventut, maduresa i
vellesa). Vives descriu les seues característiques i les contràries. No obstant això,
també s'ocupa dels mores al capítol XI dedicat a la dignitas, la qual rep la denominació dels usuaris del discurs, atenent el seu origen o pertanyença social, de
manera que l' oratio pot ser urbana, peregrina, nobilis, popularis, plebeia, tabernaria, rustica, militaris. AI capítol XIV "De movendis affectibus" considera
imprescindible tant el coneixement propi com el de l' auditori a qui ens adrecem, i
és en eixa concepció que té sentit perfectament l' interessant excurs d'Antoni
Llu!. 8 Però sobretot és al De consultatione on Vives desenvolupa les persones
implicades en una deliberació i també, per tant, la del destinatari (deliberans) o
auditori, i els tòpics que se li associen i, en especial, el del lloc i les paraules que
dedica a la res publica. 9
Vistes les següents dades, no sembla probable, per tant, que A. Llul tinguera a
la vista com a font principal d'aquests capítols cap altre manual de retòrica, però
tampoc que recorreguera únicament a la pròpia experiència o a les opinions
populars. De fet, a la p. 91 dels De oratione ens informa de la diversitat d'obres
que tracten aquest tema i deixa entreveure que no s'ha inspirat únicament en una
d' elles, sinó que ha espigolat i d'una multiplicitat de lectures ha confegit el seu
saber. 10 En tot cas, les obres que major atenció dediquen a aquesta qüestió són els
6
Per a l'obra retòrica de Vives v. E. V George, "Rhetoric in Vives", en A. Mestre (ed.), Juan
Luis Vives, Opera Omnia, I, Valen cia, Alfons el Magnànim, 1992, pp. 113-177.
7
G. Mayans (ed.), Joannis Ludovici Vivis Opera Omnia, vol. 11. Valentiae, 1782-1790, pp. l 51 153. Es poden consultar dues traduccions al castellà en J. L. Vives, El arte retòrica. De ratione
dicendi (Estudio introductorio de Emilio Hidalgo-Serna. Edición, traducción y notas de Ana Isabel
Camacho), Barcelona, Anthropos, 1998, y en J. L. Vives, Del arte de hablar (lntroducción, edición y
traducción de José Manuel Rodríguez Peregrina), Granada, Universidad de Granada, 2000.
8
Ante omnia considerandum, qui nos simus, qui i/li quos agitare volumus, aut sedare, etc. Vivis
Opera Omnia 11, p . 165.
9
in deliberante, et nobis, et ceteris consultoribus, denique in unaquaque persona, haec considerari debent, majores ejus, et veleres omnes, hinc pairia, tum quidquid actum, vel dictum est, quod ad
ipsum possit quoquo modo pertinere, aut ad rem de qua deliberatur, ve/ut exempla ex historia, ex
fabulis, oracula, praedictiones, apophthegmata, sententiae, dicta vulgaria, proverbia; cum ipsa,
quae in animo, quae in corpore, quaeque extra, Vivis Opera Omnia, vol. JJ, p. 239. I més avant, pp.
240-241 llegim: inveniuntur proportione quadam haec in republica, aut civitate, sicut in unoquoque
hominum, nam ante ipsam est ve/ut parens conditor, et majores, qui eam stabilierunt, quique in ea
praeclarum, quid vel animo egerunt, vel corpore, denique antiqui omnes; cum ea sunt intus leges, et
mores tamquam in animo, et vires civium ve/ut in corpore, et robur ipsius in muris et fossis, et elegantia ac species tectorum, et amoenitas agri, aut commoditas.
10
De oratione, p. 91: quocirca de moribus gentium qui uel ex instituta, uel per occasionem aliquid tradidere non erunt hoc loco neglegendi: saltem ut autoritate eorum (s i opus est) sermonem
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tractats de cosmografia, que per raons òbvies, van tindre una gran difusió e
1
s. xvr, i que per raons del gènere inclouen la descripció tant de les terres
les gents que les habiten. Mereix, no obstant, una menció especial la Geogra h.e
1
Universalis. de Sebastian Muenster. 11 I la mereix pel fet que entre les escas'P1,ss1-~
mes menc10ns ~e fonts o person~tges, es troba ~a de_l nostre autor. A la p. 73
comença el cap1tol que porta el titol De duabus znsulzs Balearibus, Maiorica t
Minorica, hodie proprium constituentibus regnum, i a la p. 74, diu:
e

co::;

f;ETHOS ALS DE ORATIONE L/BRI SEPTEM

El llibre primer dels De oratione de Llull està dedicat a la inventio, en realitat tracta dels elements o característiques bàsiques del discurs. Està dividit en
dos parts, una que s'ocupa de la quaestio (cap. 4-36) i una altra que s'ocupa dels
mores (cap. 37-39). Quaestio i mores constitueixen les dues parts de la res, que
juntament amb els uerba conformen la matèria de l'orador. Així, l'aristotèlica
divisió en paraules i coses (uerba et res) esdevé una divisió tripartita, ja que la
res inclou el tema, el contingut, el que entra en discussió i l'auditori, les persones involucrades en atenció a les dos finalitats principals del discurs: docere i
mouere. 13
Llull, al capítol 37, partint d'Aristòtil, comença a tractar dels costums. El
coneixement dels mores fa possible la persuasió, o si es vol, constitueixen la font
de les "raons" emotives, les quals poden ser més efectives que els arguments
racionals per a aconseguir el convenciment o l'adhesió de l'auditori, o moure'l a
l' acció. Així, per a què l' auditori moueatur atque afficiatur, cal conéixer ingenia
auditorum, et propensiones. 14 D'aquí que calga estudiar les parts de l'ànima, les
quals reben el nom de mores. Així, Llull, després de dir que ometrà els continguts
de !"'ètica", es proposa estudiar personae circumstantias atque studia quae proxime post argumenta fidem faciunt et mouent. Diu que estudia, doncs, els mores
només des del punt de vista de la seua efectivitat i funció retòrica, és a dir, de la
seua eficàcia persuasiva. També parla Llull dels afectes o emocions de l'orador.
Més enllà de la funció narrativa, també l'orador pot suplicar, donar ordres, mostrar-se recelós o benèvol. Ací, en l'actitud de l' orador, resideixen els dos tipus
d'afectes: pathos i ethos. Llull dóna una definició com la de Quintilià, però es
planteja com afecten el discurs i es transmeten a l'auditori les distintes emocions
experimentades per l'orador. Fora de la prosopopeia, també pot moure una ampla
et euidens rei expositio, és a dir, també actua sobre els afectes la claredad expositiva i vi vi desa de l'orador.
A més, hi ha una manera d'indicar els afectes o els costums sense estar un
mateix afectat o perturbat. D'aquí resulta que hi ha dos tipus de "costums" i "passions", un in sola expositione, l'altre in orationis contentione.. . el nom del qual és
È1«popa- e/atio o allocutio. Del primer tipus hi ha dues manifestacions: re/atio,
mitjançant testimoni de qui parla i notatio o caracterització indirecta, encara que
la descripció del caràcter o l'afecte diu que és una figura de la prosopopeia. Es
pot referir una emoció o una opinió. Si és pròpia rep el nom de br-íKpiatç;, si és
d'un altre el d'bmcúpwatç;. Així, totes les referències i manifestacions del pensament i de les emocions, en llatí poden dir-se amb una paraula: designatio, en

Habet Mallorca ad orientem insignem ciuitatem, quae et ipsa Mallorca nomina_tur, habetque portum optimum, et est metropolis harum insularum: olim uero
full Palma uocata, decoraturque hodie studio universalis, in quo Raimundus
Lullus magnae est reputationis, quia fuit ibi natus et educatus, et in hodiernum
usque_ fouet~r ibi magna stipendio uir unus doctus, qui Lullianam profiteatur
doctnnam, 1d quod habeo ex ore docti cuiusdam uiri nomine Antonii Lullij, nati
in Mallorca ex família Lulli.

[Té Mallorca, cap a llevant, una ciutat famosa, que també s'anomena Mallorca
i té un port molt bo i és la capital d'aquestes illes; antigament, però, es deia Pal~
ma i avui l'honra un Estudi General en el que Ramon Llull gaudeix d'una gran
reputació pel fet que hi va nàixer i s'hi va criar, i fins al dia d'avui s'afavoreix
~b ~r~ns despeses al doctor que professe els coneixements lul·lians, cosa que
se gracies a un docte home anomenat Antoni Llull, nascut a Mallorca de la
família Llull].

És evident, per tant, que A. Llull i el més influent del cosmògrafs del seu
temps es van conéixer, així com l'interés de Llull per aquestes qüestions, però,
potser, aquestes relacions no van ser massa duradores, tal volta pel fet que
S. Muenster es va convertir aviat en un autor sospitós, si no declaradament protestant. De fet, el mateix Muenster llança una queixa a qui podria ser un dels seus
informadors, A. Llull, puix en descriure la ciutat de Besançon, on va passar bona
part de la seua vida Llull, de la qual diu ben poc, afig: Aliud iam nihil habeo
quod de hac urbe hic scribam, quum ad meam frequentem sollicitationem nihil sit
missum (p. 100). Potser siga una mica arriscat afirmar que Muenster estiga referint-se ací a Llull, però, per una altra banda, no s'esplaia en aquest tipus d'afirmacions ni en l'esment de personatges coetanis: en eixe sentit, la menció d' A.
Llull és bastant extraordinària. 12
confirmes. Els ja citat García Carcel, La leyenda negra ... i E. Temprano, La caverna racial europea i
La selva de los tópicos, contenen un repertori, encara que no sistemàtic, de possibles fonts de Llull.
Per a l'especial relació entre França i Espanya, v. D. Briesemeister, "La lutte de préséance et prééminence entre la France et l 'Espagne", Estudios de Investigación Franco-Española 6 (l 992) 11-3 1.
11
I.:exemplar que he consultat és el que porta la sgta R-33638 de la Biblioteca Nacional de
Madrid: Cosmographiae Vniversalis lib. VI... [Basileae: apud Henricum Petri, 1550).
12
Per a una biografia i visió de conjunt de l'obra d' A. Llull v. L. Martínez-Falero, "Antonio
Llull: retórica, política, ética", en M. C. Bosch - P. J. Quetglas (eds.), Mallorca i el món clàssic (li),
Palma de Mallorca, Estudi General Lul·lià, 2000, pp. 69-103. Per a una visió de conjunt dels De oratione, v. F. Grau, "Antoni Llull i els De oratione libri septem", en Bosch - Quetglas (eds.), Mallorca i
el món clàssic ([J)_ on. 49-68.
-
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13
Sobre la inventio, v. L. Martínez-Falero, "La teoria de la inventio en Antonio Llull", Rhetorica
19/4 (2001) 379-402.

- - - --
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grec XPTJCTTT] ptaaµóç. Altres en diuen ÚrrÓ1<ptaiç, simulatio. En tot cas, designatio i notatio són nocions molt paregudes que es donen sovint unides. 15
V allocutio és una directa oratio que pot ser fictícia o real. De tota manera i a
l 'igual que havia distingit entre designatio i notatio, ara Llull distingeix entre serma i contentio, 16 sent el sermo una oratio quieta et dialectica que té una part teòrica que distingeix entre thesis i panegyris i una part pràctica que distingeix entre
consilium (utilitas) i causa (aequitas). La contentio al seu tom es divideix entre
oratio affecta i allocutio. Allò més interessant és que dedueix formes de discurs
de l'enumeració dels estats anímics a partir de la divisió de l'ànima platònica.
De tota manera, ja al capitol 38, ens avisa Llull, simplificant l'exposició del
capítol anterior, que els mores es basen en tres tipus: allocutio ad mouendum
auditarem, designatio, per a recomanar els costums propis i aliens i la notatio:
adiuncta atque attributa (ajfectuum) ex quibus ingenium et propensio animi
coniicitur.
La notació, per tant, consisteix en prendre nota o fer la descripció dels elements adjunts dels costum o maneres d'ésser d'on es pot conjecturar Iapropensio
animi i I'ingenium. Però és que la sapiència consisteix en el coneixement propi i
el dels altres, cosa que facilita i possibilita la vida en comú. Així Llull considera
de gran importància la doctrina ,morum, la finalitat de la qual és dissuadir-nos,
sense atemorir-nos, dels errors i mostrar les inclinacions i afanys dels hòmens.
Per fer aquesta descripció, Llull diu que s'ha de partir dels llocs de la persona, és a dir, dels bona animi, corporis ifortunae. A aquests llocs cal afegir genus,
educatio i res gestae. Tots són parts de la laudatio. En definitiva es tracta de
posar davant els ulls les coses i per a tal fi són huit els punts a tractar: pàtria, llinatge, edat, estudis o interessos, fortuna, relacions, aspecte i accions. 17
Així doncs, la descripció dels mores gentium, el caràcter i hàbits col·lectius
per part de Llull té la finalitat de donar arguments per a entendre les inclinacions
i el caràcter individual. A més, el coneixement del poble i nació de procedència
ofereix gran quantitat d'arguments tant favorables com desfavorables si volem
exposar o influir en els moviments anímics i els afanys d'algú. Entre les seues
utilitats s'ha de comptar el plaer de l'observació d'eixos mateixos costums. I la
veritat és que el conjunt té l'aparença i la funció d'un excurs.
Per a fonamentar i justificar l'exposició, Llull diu que ira i concupiscència
estan a la base de tots els vicis i, el que és més insòlit, també de les virtuts. La
prova d'aquesta afirmació és la següent: els primers sentiments o sensacions
experimentades pels infants són el plaer i el dolor. El plaer produeix el desig
-cupiditas-, el dolor, la iracúndia. Hi ha un intent i una lluita per superar i rebutjar ambdós. La lluita major recau sobre l'honor que és qui més fa per rebutjar el
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dolor. En principi ens trobem davant dues forces anímiques que cal considerar
vicis, que són la font i origen de tots els costums, tant dels defectes o vicis, com
de les virtuts capaces de moderar-los (uerecundia, aemulatio). Això provoca una
lluita entre virtuts i vicis, que és precisament allò que cal moderar.
Tot seguit, Llull passa a justificar les coses que dirà. Es tracta de conéixer i
observar els afectes i intencions dels hòmens en general i en particular, què els
agrada i què els ofén. Per tant, amb eixa finalitat pràctica ometrà la notació de les
característiques dels pobles antics, com ara els getes, els beocis, els sibarites i
d'altres, 18 i tractarà la dels pobles actuals, tasca dificil però no defugirà per por o
incúria una part tan important de la inuentio, que a més té la propietat d'informar
la opinio prudentiae. No diu les coses per insultar ningú, però com que és prou
més fàcil, per naturalesa, veure els defectes que les virtuts, començarà la seua
relació pels primers, encara que adverteix que al costat dels més grans defectes es
troben les més gran virtuts, com en el cas d'alguns personatges realment grans
com ara Aníbal, César, Alexandre, Aquil·les i Hèrcules. També se centrarà primer,
per la importància de l'exemple, en allò més evident i comú, ja que el que pertany al costum privat és quasi infinit i per tant s'ha d'excloure de I'ars.
Llull es proposa mostrar els vicis peculiars d'algunes nacions no bis notissimis, et in orbe nunc praecellentibus. 19 També diu que ressenyarà els vicis que li
venen a la memòria, i la classificació la fa bé ex natura locorum, bé ex opportunitate. Així, no parla de característiques essencials eternament permanents, sinó
condicionades per les circumtàncies, i aquestes són, bé les "circumstàncies naturals", o bé les "socials".
Llull comença pels uitia dels hispans, concedint-los potser així el lloc d'honor.

Hispans
Els hispans són orgullosos - gloriosi-, propensos a l'amor, moderats en el
menjar, però no en l'ornat del cos, cosa que els fa balafiadors; i no és d'estranyar,
ja que els tancadors del moneder de l'amor són febles i trencadissos com la tija
d'un all porro. 20 !;orgull produeix una simulació de la saviesa i fa que preferesquen robar abans que captar almoina i que no soporten que ningú se'n riga d'ells.
Farien qualsevol cosa abans que ser objecte del riure.

15

Designatio, hoc est, re/atio testimoniumque sensus, et uoluntatis occultae. Altera uero nobis
erit Notatio (Graece r/ 8oÀoyía) qua personae adnexa, et qualitates apertae atque notae describuntur.
16
Cf. Cie. off l, 37, 132; 2, 14, 48; Rhet. Her. 3, 13, 23.
17
De oratione, p. 91.

18
19

20

Cf. Quint. Inst. 3, 7, 24.
Cf. Briesemeister, "La lutte de préséance et prééminence entre la France et l'Espagne", cit.
uincula marsupii i0neris porracea. De oratione, p. 92.
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Gals
Els gals són insolents i jactanciosos, també golafres. En el vestit tot ho imiten. Són cobejosos i molt curiosos, cosa que els fa xarraires i 7rÀEOVÉ1<Tat és a
dir, codibciosos i arrogants.
'
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els catalans, perquè els catalans, encara que procedeixen del Nord, conserven
quelcom de l'antiga lentitud i aspresa -stipticitas-.

Normands i bretons
Els normands i els bretons són molt llestos pel fet que s'han enfrontat als
francs; més tard, els francesos els han tingut per gent de poc fiar i sospitosa.

Italians
Els italians són afectats, amanerats -putidiusculi-, hipòcrites i incrèduls, tot i
que són amants de les novetats. En el menjar són més sumptuosos que voraços. I
el seu gran defecte: la gelosia.

Alemanys
Els alemanys, com al parer de Llull habiten el millor troç d'Europa, la felicitat els converteix en abdòmens ocupats, és a dir, golafres i soberbis, i per això
bel· licosos i audaços. L'abundància produeix seguretat i la seguretat audàcia, atreviment. Per contra l'escassetat produeix desig i avarícia i el rebuig ira i indignació.
Tot seguit passa Llull a descriure més detalladament els diferents pobles.
Entre els francesos n'esmenta els següent:

Belgues i flamencs
Els belgues i els flamencs competeixen entre ells i això el fa cultes i philotechnoi. Parcs en el menjar quotidià però esplèndits en els convits. Són capaços
de passar-se les nits bevent, sent uns negociadors ebris. Així en el beure són gent
amistosa, però en els negocis no coneixen ningú. 21

Lorena
Els habitants de la Lorena són francesos del tot quant als costums, tal volta
semblen un poc més seriosos.
Llull precisa que tots els pobles que ha situat a la Gàl·lia (o França), els
envolten els Alps, els Pirineus, el Rin i ambdós mars, i que també Cèsar els va
ubicar a la Gàl·lia.
Entre els italians Llull esmenta els següents pobles:

Borgonyons
Els borgonyons, que viuen entre França i Alemanya són suculents en el menjar, degut a l'abundància d'aliments.

Ligurs
Els lígurs són flexibles, àgils i astuts -uersuti.

Al·lòbroges subalpins o sabaudii
Milanesos
Els habitants de Ginebra i els de la Saboia, com que es troben a l'entrada
d'Itàlia són astuts per la seua pobresa, demanadors i eloqüents per a la persuasió.
En la guerra imiten el mateix Mart.

Els milanesos són simples i untuosos -uncti: perfumats i rics.

Narbonesos i provençals
Els narbonesos i els provençals s'acosten als costums dels catalans, ja que van
estar sota el seu domini com la resta d'aquitans, però són més lleus i dolosos que

21
Cosa que, segons Llull (p. 93), Menandre diu dels bizantins, probablement Menandre "Protector", que va viure a la segona meitat del s. v1 i que va escriure història contemporània.

Ferran Grau Codina

620

La teoria de l' "ethos " en la retòrica d'Antoni Llull

621

No obstant això també esmenta les seues respectives virtuts.
Els valencians són humans i hospitalaris, els aragonesos sincers i forts, els
catalans assenyats i constants.
La teoria és que quan més greus són els defectes això dóna major matèria per
a desenvolupar les corresponents virtuts relacionades, si es cultiven.

Campans

Els campans són soberbis.

A continuació a partir d'una teoria sobre la influència del clima i el sòl en el
caràcter i la manera d'ésser, qualifica els septentrionals, en general, de voraços
sanguinis i animosos, forts i guerrers; els meridionals, en canvi, són sobris, exan~
gües, meticulosos i per això més hàbils, subtils i ambigus, però posseeixen major
pietat i clemència.
Els qui habiten les illes de l'oceà glacial: danesos, noruecs, suecs i finesos,
són feréstecs, cruels i voraços, enemics de les lletres i de la humanitat. No són
millors els sàrmates, però els prusians, lituans, russos, moscovites i polonesos
que habiten en Sarmàcia, han estat considerats cruents i cruels, tot i que al nostre
temps han aparegut talents cultivats per les lletres i la humanitat.

Els dels Abruzzi, Alexander ab Alexandro va dir que eren lladres. 22

Regini

Els calabresos són porucs.

Tarentins
Saxons

Els de Taranto, molls.
Entre els espanyols Llull distingeix entre tarraconenses, més sobris i els
bètics, més llestos, astuts i desperts -callidiores. Entre els tarraconenses compta
a valencians, aragonesos i catalans.

Els saxons són inflats però un poc més cultes. També són bel·licosos.

Pomerans

Els pomerans són més negociadors.

Valencians

Els valencians són considerats delicats i molls.
Grecs

Els grecs són un poc fraudulents, bevedors i voluptuosos, i en la literatura han
estat sempre considerats uns mentiders.

Aragonesos

Els aragonesos obstinats.
Siris
Catalans

Els siris són sòrdids.

Austers i difícils.
Egipcis
Alexander ab Alexandro, jurisconsult napolità que va publicar al 1535 els Genialium Dieru~
/ibri sex Cf. P. Bayle Dictionaire historique et critique, Amsterdam, 1740, vol. l, PP· 157- 16 (Edih
·
'
, . formt• pel ARTFL (P roJect
· fior Am encan
·
on
ció consultada
en format
electromc
an d French
.
. ResearcYLFi
22

º·

the Treasury of the French Language: www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/proJects/dicos/BA
#Editions)

Els egipcis fraudulents.
Els africans en general abans eren hàbils i subtils, ara errants i fal·laços, en
tant que àrabs, amants del joc -ludibundi- i canviants - EUTpCXJTEÀOt.
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Hongaresos i bohemis
Els hongaresos i els bohemis són incultes, intranquils, encara que el veí hostil
els ha fet tant els genets més forts com els pirates més nobles de tota Germània.

Anglesos
Els anglesos són arrogants per naturalesa, inhòspits, sediciosos i com tots els
insulars, intranquils. Són però molt rics i sumptuosos i més elegants que els escocesos. No obstant, no hi ha ningú més modest i humà que els escocesos fora de la
seua illa.

Sicilians, sards i corsos
Els sicilians sempre han estat sicilians, és a dir, astuts i mordaços, com els
sards i els corsos. Són bàrbars, ja que mai han estat assimilats profundament per
cap colonització i com els balears i d'altres pobles, han estat separats dels veïns.

Turcs
Els turcs retenen la lentitud i missantropia del seu origen, es mostren ferotges
per la majestat de l'imperi i de la força militar, esclaus del plaer abjecte i insaciables en la venjança contra els enemics.
' pero' 1. en el N ou M'on.? 23
Tot això és el que ocorre en la nostra part del mon,
Els indis americans són presentats com a bèsties subhumanes, degut tal volt~ ª. la
influència del clima, j a que els conquistadors, també s'han trans~ori:nat en be,stles
en arribar allà, bé per l'exemple, bé pel clima, com pensen els md1genes, b,e per
l'avarícia provocada per l'abundància d'or i plata, bé pel pes de les des~rac1es.
Entre els conquistadors del temps de l'emperador Carles V, esmenta Cortes, Valboa i Pizarro.
Finalment, quant a les característiques orogràfiques, els qui habiten les ~~
tanyes (com els atenesos) són més enginyosos que els qui viuen en terra fertil
23 Cf. A. Sancho Royo, "Referencias al descubrimiento en el De oratione del humanista españ~l
Antonio Lulio", en J. Gil - J. Mª Macstre (eds.), Humanismo latino y descubrimiento, Sevilla, Umj
versidad de Cadiz - Universidad de Sevilla, 1992, pp. 233-241, on exposa I estudia detalladamen~ e
contingut del passatge. Per una altra banda, V. Pineda, "La retórica epidíctica de Menandre Y_ ~s
cuestionarios para las Relacfones Geograficas .~e (ndias" ;, ~~;torica l ~;2 ,(20~0) 1_47-173, es:::n~
relació amb la retòrica dels diferents tipus de cromques I relacions d Ind1es, 1 aporta un
dant bibliografia sobre el tema.
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(com els tebans). Així, els grecs, com tots els insulars, tenen diversos tarannàs.
Però els enginys fructifiquen allà on hi ha menor riquesa i destaquen en tota classe de disciplines. Els més savis i prínceps de les arts són els v~aopm, i posa
exemples de filòsofs i artistes antics. Tanmateix, els habitants de les illes occidentals, com ara gaditans i balears, són simples i un poc més durs d'enteniment
-stoliduli-, al seu parer, i això ho fa la seguretat de viure en la glòria i la influència del zèfir, el vent dolç que respiren. El mateix els passa als lusitans.
De tota manera, el que Llull anomena locorum opportunitates, com ara els
ports o les relacions comercials, és a dir, els condicionaments històrics i socials,
els pròpiament humans, poden modificar la natura de la terra i la influència del
clima. Per tant, el clima, el temps, la terra i les condicions històrico-socials,
muden la natura de les persones; no són trets invariables ni característiques inmutables en absolut, els que Llull esmenta.
Així els italians, en haver estat obligats a obeir i sotmetre's, després d'haver
dominat el món, tots els consideren hostils i deslleals, i en això pareix que els
imiten els alemanys, la fidelitat dels quals abans era íntegra.
Els gals abans eren temibles, encara que per la naturalesa de la terra no és
insòlit que foren els primers en abandonar els atacs forasenyats, i ara són més
molls que els perses. I els portuguesos, que eren segurs i tranquils, les navegacions els han tomat molt avars i molt curiosos, com els flamencs .
Per tant, no sols les condicions climàtiques i naturals influeixen sobre el caràcter, sinó també l'oportunitat, els reptes nous que posen a prova i tempren el
caràcter. En el costum és possible reconéixer més el que és coherent als costums
de cada lloc que allò honest i just en sí. Finalment defineix la noció de "bàrbar"
com aquells que ens són desconeguts, que es regeixen per lleis i religió diferents,
que es comporten amb contumàcia, rusticitat, sense respecte ni reverència i, a
més, fan mostra d'arrogància-cxu0a5rnx.
No obstant, com que ha descrit a partir dels defectes naturals els costums dels
pobles, seria injust no esmentar-ne també les virtuts, veïnes dels vicis i també per
si ha ofés algú el vituperi, la lloança el reconcilie amb ell. Llull es justifica com a
conseller, no com acusador, i fa la reflexió que les lleis d'un lloc deriven dels
costums de la gent i els costums obeeixen les seues lleis.
En tot cas, sembla útil el que ha fet, perquè serveix a l'oracle d'Apol·lo: nosce te ipsum; conéixer els propis defectes ens hauria d'ajudar a corregir-los. Així,
in gratiam uirtutis es proposa lloar algunes nacions, però sense perjudici del seu
propòsit i a desgrat, ja que les reprehensions són més útils i més efectives per a
adquirir alguna prudència.
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després mai no han estat igualades pels seus descendents m la felicitat de la
victòria ni la modèstia del comandament.

Hispans
Gals
Glòria comuna dels hispans, que han merescut sota el regnat de l'emperador
Carles V, és la de ser bellacissimi. Guerrers tant en la defensa com en l'atac.
Esmenta els exemples d'Afrodísia i Tunis i la presa de Morini i Hedinum (sic) a
Bèlgica. 24 També recorda la presa de Dura entre els menapis (belgues), i a Itàlia
Roma, Gènova i Milà. Omet, però, les proeses dutes a terme en Alemanya sota el
mateix rei. No hi ha res que un exèrcit d'espanyols i alemanys no puga fer, ¡que
llance Cèsar els seus romans contra ells, si vol! Els espanyols utilitzen els alemanys com un mur de contenció, inamovible.
Però tots els pobles mereixen algun reconeixement bèl·lic, encara que el que
ha fet Espanya en Amèrica no admet comparació. Ha enriquit Europa amb el seu
or, ha realitzat una gran conquesta amb pocs soldats. Ni Hèrcules ni Alexandre
van arribar a tant. Llull diu que l'audàcia dels espanyols volaria a la lluna o al sol
mateix, si n'hi haguera cap esperança de trobar-hi tresors. Tampoc dubta que els
espanyols seran els primers a solcar l'aire amb màquines alades. 25 Esmenta, també, les gestes de Magallanes, qui ha travessat sis vegades la zona tòrrida, ha donat
la volta al món i ha estat a punt de naufragar. Els hispans, en resum, són audaços,
industriosos, incansables, hàbils i desitjosos de coses grans, i entre tots els
pobles, admiradors i estudiosos de la filosofia moral.

Alemanys
Mostren gravetat en les paraules i són decorosos en el gest. Estan per davant
de les altres nacions, de manera que es podria dir que entre els mortals, són els
únics hòmens; tenen, per tant, fortalesa i un esperit regi. Van conquistar en el passat tot l'occident. Dels alemanys provenen els gods, alans, llombards, vàndals,
huns, francs, saboians i borgonyesos.

Mostren noblesa d'esperit, és el cor generós d'Europa, tenen grandesa d'ànim
i enginy, interés, fe i obediència per defensar i augmentar la grandesa del regne.
No-res supera la humanitas francesa: són de bon consell però de judici lent. A la
vista de la pròpia sang que vessa de les nafres, enfureixen com els óssos que
abunden a la Borgonya superior. Sota els seus reis es va eixamplar molt l'imperi,
i els seus generals feren créixer molt les riqueses i els recursos.

Belgues
Destaquen en la pietat, religiositat i culte a Déu. Són magnífics en l'aparat
militar, intrèpids en el combat, sobretot contra els francesos.

Anglesos
Són bons guerrers, generosos i de gran esperit.

Lorena
Les victòries sobre Jerusalem celebren els de la Lorena.

Saboians
Les expedicions pel Roine, els saboians.

Italians
Només esmenta les gestes antigues dels romans. Encara que van cedir davant
Roma els imperis dels medes, dels perses, dels macedonis i dels cartaginesos,

Genovesos, venecians i catalans
Les batalles navals celebren genovesos, venecians i catalans.

24

Casse! i Hesdin al Pas-de-Calais en França.
Nec dubito quin faturum aliquando sit, ut alarum artificio, et uectium atque rotarum, primi
coelum inuadent, et quid supra nubium regionem fiat inuestigabunt. Annon liberior aer est, quam
mare? De oratione, p. 97. Pareix una predicció del futur, que no obstant, ha equivocat els seus protagonistes.
25

Lusitans
El comerç i les expedicions cap a l'Est, els portuguesos.
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En tots ells es troba l'apetit de glòria i una igual fortalesa d'ànim, tot i ometent els regnes antics dels sicilians i els imperis grecs, els generals d'Aquitània i
d'altres.
Tanmateix, tots aquests trets pareixen seguir més la fortuna que els costums.
Els costums segueixen la fortuna, per ella es fa que els belgues confien més en
les defenses que en les seues forces, en canvi, els venecians, ligurs i florentins
confien en la seua habilitat, i així aconsegueixen bons resultats en el comerç gràcies al seu eng~ny. Els venecians i els ligurs, si no hagueren estat desplaçats pel
comerç de les Indies, encara mantindrien el seu poder, el qual ha passat a espanyols i portuguesos, i d'ells, als flamencs. Els recursos i riqueses creixen amb el
comerç i els negocis.
A. Llull reconeix la naturalesa canviant de la humanitat i les seues manifestacions concretes en pobles o nacions, resultat de determinades maneres d'organitzar-se i viure en comunitat. També les arts, és a dir, allò inventat, instituït i conservat per una determinada comunitat forma part dels mores, els configura i
afaiçona, ja que forma part de les característiques pròpies i notables d'un poble. I
entre les causes que possibiliten la troballa, cultiu, desenvolupament i conservació de les arts es compten la necessitat, la casualitat i la utilitat, però també les
condicions geogràfiques, el que Llull anomena /oci commoditas.
Comença la notatio o descripció de les característiques dels pobles segons les
seues aportacions inventives, pels balears, i aprofita per fer un excurs en què relata una anècdota de la seua infantesa on recorda els dies en què jugava a fer barca
amb els xiquets veïns de la badia de Palma. Són precisament les característiques
de la badia les que faciliten la invenció de la fona.
Els helvecis la necessitat els va dur a inventar la llança llarga i les alabardes,
com escriu Langeius, 26 per les seues guerres contra els alemanys, més rics i
millor armats.
Els alemanys van inventar la bombarda o canó, un monstre perillós, per casualitat, no per necessitat i tots se n'aprofiten de la invenció, que atribueix a un
monachus alchymicus.
Els cartaginesos inventaren les trirremes, però portuguesos i venecians un
altre tipus de naus, caravel·les i galeres respectivament.
Els maguncis es vanten de la invenció de la impremta.
A tot el món li agrada escoltar les coses fetes en la guerra i la fidelitat guardada a la pàtria i als prínceps. També es conscient Llull que les coses poden anar
a millor, però també, més sovint, a pitjor.
En darrer lloc s'ocupa Llull dels costums del discurs, ja que per la forma d'expressar-se també es pot conéixer la natura de qui parle. Així distingeix primer el
genus artificum, el que podríem dir els professionals o els especialistes, i diu que
és pràcticament incomprensible per als profans, ja que només entenen i atenen a
la seua especialitat, i si alguna vegada parlen d'altres qüestions discuteixen i pre-

26

Langeius = Du Bellay, Instructions sur lefaict de la guerre, Paris, 1548.
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gunten segons la manera dels dialèctics. Els llauradors, pel contrari, divaguen i
no paren esment en el treball que els ocupa. Els advocats enrogirien si parlaren
sense citar lleis i els gramàtics sense els versos dels poetes. Així, fent referència
als costums de pobles concrets, diu que els hispans altercari, els anglesos disserere, els italians amplificare, els grecs chrias habent in ore, els flamencs narratiunculas, els gals praecipiunt, els alemanys semper aliquid uidentur exordiri. No
hi ha res més inepte que un alemany discutint. Els hispans, quan fan un discurs,
utilitzen una dicció ampulosa i àrida, inflada perquè utilitza pensaments i paraules afectats, encara que clars, presos com d'un rebost, rancis i poc suaus.
Finalment acaba dient que, entre amics, a l'alemany li agrada ser considerat
fort, a l'italià prudent, a l'anglés elegant, a l'espanyol noble, al francés pulcre, al
flamenc ric, al grec enginyós, al turc magnànim.
Si l'orador atén al que Llull acaba de dir, trobarà les vetes més segures de l'odi i la benvolença. De fet, no hi ha res tan perillós com acusar algú i mostrar-se
davant d'ell, ja que la sobèrbia és tan innata en els humans que ningú tolera equànimement cap rebuig, i el teu consell no serà acceptat pel fet que siga millor:
Quia nemo uult uideri stultus etiam si nihil sapiat. 27

27 Encara tracta al capítol següent, el 39, els costums en general segons altres tòpics com els
aetatum mores, vitae studia, fortunae mores, re/atio personarum i la voluntas, propis del gènere
demostratiu.

