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Ramon Llull en una miniatura de ‘Vida coetània’. SP

El xoc, el joc,
el foc (1)

Parlem-ne

Milers de vegades hem llegit
aquell principi pedagògic antic,
ludendo docere, ‘ensenyar di-
vertint’, o ludendo discere,

‘aprendre divertint-se’. El joc és la primera
experiència “cognitiva” que tenim del món.
Malgrat tot, els jocs lingüístics han sigut llar-
gament objectes de debat al si de les ciències
“serioses” com ara la lingüística, la literatu-
ra o la retòrica. Quan Jakobson va esmentar
el famós eslògan polític d’Eisenhower, I like
Ike (llegiu ai laik aik ‘m’agrada Ike’), a la
vora de la poesia de Keats, més d’un acadè-
mic es va escandalitzar de la irreverència.
Però l’anàlisi que el gran savi poliglot va fer
de l’eslògan és tota una lliçó de lingüística.

Avui el debat torna a propòsit del llen-
guatge dels joves per internet o pels mòbils.
Tant se val: la història de la literatura (amb
la retòrica) i de la publicitat, la història de
l’escriptura mateix, i fins la del llenguatge,
conté un percentatge enorme de joc lingüís-
tic; i cada cop més: des de les inscripcions
antiquíssimes fins a les endevinalles de tots
els pobles i els cal·ligrames moderns; des de
les decoracions del metro de Nova York, i
ara ja de totes les parets del món, fins als ac-
tuals BCNeta, FCBotiga o IECen-
tanys19072007 (separin les parts amb co-
lors), passant pels infinits Wash ‘n’ dry que
ja no “xoquen” a ningú i arribant fins a la
passió pels mots encreuats. ¿Qui no ha que-
dat enganxat repetint molt de pressa bossa
o camí, que esdevenen sabó i mica? ¿o no
ha convertit mar de fons en ma-par de-pe
fo-pons repetint les síl·labes amb una p? Si I
like Ike va ser positiu, és fàcil imaginar-se
quin efecte devia tenir la “publicitat” que El
Be Negre va fer al candidat Pociello Forrade-
llas amb una simple “errata” del caixista,
que trastocava F/V: “El nostre candidat és
Pociello Vorradellas. Foteu-lo!”

Repassi, lector, si vol tenir una idea
d’aquesta immensitat que dic, l’admirable
enciclopèdia Verbàlia (Empúries, 2000), de
Màrius Serra (MS), d’on trec la major part
del material. Quedarà bocabadat de la infor-
mació sistemàtica que hi trobarà de cinc
llengües (anglès, castellà, francès, italià i ca-
talà) i dels exemples de moltes altres (llatí,
grec, hebreu, rus...), i no serà dels qui dub-
ten que el joc lingüístic o ludolingüística
forma part indestriable de la literatura i de
la lingüística. MS ha escrit altres llibres, de
teoria de la ludolingüística i de creació lite-
rària, que no podré comentar.

I, a més a més, MS ha obert nombrosos
camins d’estímul en aquest terreny: col·la-
borant assíduament a la premsa, creant pà-
gines a internet (verbalia.com), intervenint
en els mitjans d’informació audiovisuals i
generant “còmplices”. En definitiva, fent
agafar gust i passió per la llengua i per
aquesta llengua en concret, sempre amb
una dignitat màxima, inqüestionable, i amb
una traça i una frescor sorprenents; cosa
que demostra fins a quin punt tenim capa-
citat de creació i de reacció contra els
símptomes pessimistes, si els polítics s’ho
proposessin de debò.

Joan Solà

Quan Ramon Llull defi-
neix què és una idea,
diu exactament això:
“Idea en Déu és Déu,
mas idea en creació

és creatura”. La frase té molt
de sentit, perquè recorda quin
és l’objectiu últim de l’il·lustre
beat en tota la seva producció:
fer que la gent honori, entengui
i estimi Déu, la qual cosa impli-
cava, òbviament, convertir
jueus i musulmans al cristia-
nisme. Les criatures de Llull
són les dues-centes seixanta
obres que va escriure, ja sigui
en català, en llatí o en àrab,
sempre en funció del públic a
qui s’adreçava.

La criatura que presenten
aquestes ratlles és el fruit
d’una idea magnífica, conce-
buda a Santa Coloma de Que-
ralt per l’editorial Obrador
Edèndum, en col·laboració
amb Brepols Publishers, que
té una finalitat bella i ordena-
da, com diu Llull que han de
ser les paraules i els discursos.
La idea –i la materialització de
la idea en el primer volum de
la col·lecció Traducció de
l’Obra Llatina de Ramon
Llull– és traduir al català mo-
dern les obres llatines de Llull,
adaptant-les en la mesura del
possible al vocabulari medie-
val lul·lià, per fer-les assequi-
bles a un públic cultivat i exi-
gent però no especialista. Es
mantenen les versions llati-
nes, preses de les Raimundi
Lulli Opera Latina, revisades
si escau, i s’inclouen notes cul-
turals a les traduccions cata-
lanes que ajuden a compren-
dre el text des d’un punt de
vista ampli. Els promotors de
la col·lecció, doncs, es propo-
sen fer alta divulgació amb
l’obra de Llull, fita que el ma-
llorquí hauria aplaudit del tot
i que des d’aquí saludem amb
entusiasme vist el resultat
d’aquest primer volum.

Ramon Llull és un personat-
ge extraordinari, però que pa-
teix una esquizofrènia cultural
aguda, com explica el savi
Anthony Bonner en la presen-
tació de la Retòrica nova. En
definitiva, hi ha dos Llulls que
constitueixen dos mons pràc-
ticament separats. D’una
banda, la figura literària i mís-
tica que escriu en llengua vul-
gar, que al segle XIX va ser
presa com un model per la Re-
naixença catalana i que és la
que s’estudia als departaments

Ell sí que anirà
a Frankfurt!

Nova edició de ‘Retòrica nova’, de Ramon Llull

Antònia Carré

de filologia catalana de les nos-
tres universitats. De l’altra, el
teòleg i el filòsof, l’inventor de
l’art que escriu en llatí, que va
intrigar intel·lectuals com Gi-
ordano Bruno i Leibniz, que va
ser editat a la ciutat alemanya
de Magúncia al segle XVIII i
que s’estudia en cursos de filo-
sofia medieval a les universi-
tats d’aquest país.

Els especialistes fa molt de temps
que saben que Llull no es pot di-
vidir en dues meitats, perquè la
seva intenció era unitària, ex-
pressada de manera més plane-
ra o més docta segons qui tenia
al davant, segons si parlava al
poble menut o als teòlegs de la
Universitat de París, posem per
cas. Com bé escriu Bonner, si
volem resoldre la situació de fi-
gura migpartida i tornar a sol-
dar les dues parts de Ramon
Llull, no hi ha remei millor per al

públic català que poder llegir la
seva obra llatina traduïda. Afor-
tunadament, gràcies a Obrador
Edèndum i Brepols Publishers
ara ho podrem fer.

A més de l’obra de Llull i de la
presentació de Bonner, el pri-
mer volum de la col·lecció conté
una actualització d’un text fo-
namental de Robert Pring-Mill
sobre l’Art de trobar veritat,
amb il·lustracions i figures que
ajuden a comprendre el com-
plicat mètode de pensament de
Llull que el separa sempre de
l’escolàstica. Així mateix, la in-
troducció a la Retòrica nova,
signada pels tres editors, J. Ba-
talla, Ll. Cabré i M. Ortín, expo-
sa de manera rigorosa i ente-
nedora els aspectes fonamen-
tals per entendre i
contextualitzar aquesta obra
que Llull va escriure en català
l’any 1301, però que se’ns ha
conservat només en la versió

llatina datada dos anys més
tard. Així és que, per primera
vegada, i gràcies a la traducció,
el públic català té accés a una
obra de l’insigne Ramon Llull
que fins ara havia quedat confi-
nada a les lleixes de les bibliote-
ques dels especialistes. Enho-
rabona entusiasta als promo-
tors de la iniciativa, que hauria
de ser imitada per empreses
editorials semblants i de relleu
internacional com són les Ar-
naldi de Villanova Opera Medi-
ca Omnia. Amb els segells de la
Universitat de Barcelona i de la
Fundació Noguera, aquesta
altra col·lecció publica l’obra
mèdica llatina de l’altre gran
personatge català medieval,
sense incloure, però, la versió
catalana del text, opció que
n’allunya un sector ampli de
públic. Des de Santa Coloma
de Queralt se’l sabran gua-
nyar, segur.


