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Criteri de Condorcet
Benvolgut senyor,

A la meva edat ja no escric gaires cartes al director, però quan vaig llegir l’article de Crespo Cuaresma “Point
Splitting and Condorcet Criteria” al número d’estiu de 2011 de la seva prestigiosa revista (p. 23‐26), vaig posar
ﬁl a l’agulla, en tant que les circumstàncies ho permetien.
En primer lloc, em va agradar veure el nom del meu distingit col∙lega Condorcet de nou als titulars.1
Per descomptat, el sistema de votació que porta el seu nom en realitat és meu. De fet, quan, centenars d’anys
després de mi, al meu sistema li varen posar el seu nom, allò només anticipava el que postularia, uns centenars
d’anys després, Stigler2 a la seva Llei de l’eponomia. Aquesta llei estableix, com bé sabem vostè i jo, que una
manera educada d’indicar que un resultat cientíﬁc no és teu és posar‐li el teu nom. L’únic problema és que el
món no sap que és meu. Aquest és el motiu pel qual estic tan agraït als senyors Ian McLean i John London3 i
d’altres que es detallen a “Llull's writings on electoral systems”,4 que recentment s’han esforçat a posar les
coses a lloc. Tot i que varen passar per alt el meu primer treball sobre el tema,5 van reconèixer els meus èxits en
els fonaments dels dos articles posteriors.6, 7 Aquest primer article va ser enterrat al fons de les catacumbes de
la Biblioteca del Vaticà i no va tornar a veure la llum ﬁns a l’octubre del 2000. La qual cosa, de manera acciden‐
tal, ens ensenya una lliçó pràctica: ﬁns i tot quan un article no és llegit al llarg de set‐cents anys, no és tard per‐
què ressorgeixi al llindar del proper mil∙lenni i deixi clara la seva posició. Els seus lectors poden trobar‐ho re‐
confortant.
En termes pràctics, m’adono que hauria d’explicar per què estic escrivint aquesta carta. Ho faig perquè
em va intrigar la solució eminentment pràctica que Crespo Cuaresma té per als seus amics Alan i Charles. Com
que aquests dos companys no saben què fer amb els seus diners, els distribueixen en punts divisibles inﬁnita‐
ment. Aprecio, particularment, l’enginyosa matematicalització d’aquests contratemps monetaris mundans
perquè, com a ﬁlòsof, m’entusiasmen les implicacions ﬁlosòﬁques que se’n desprenen. Quan estava en actiu,
ens preocupàvem molt per la contemplació d’un univers inﬁnit i expansible, però era impensable la idea d’un
punt divisible de manera inﬁnita. Un punt era un punt. Una unitat indivisible. O tal com vaig dir: unus punctus.5
Demano disculpes per canviar de registre, és només que no entenc per què vosaltres, avui dia, en dieu píxel?, i
la cosa provoca que se m’escapi el riure per sota el nas, perquè quan has escrit tantes publicacions com jo, prop
de tres‐centes, pots acabar essent el pare intel∙lectual de pràcticament qualsevol cosa. Alguns, ﬁns i tot, m’han
pres per un dels pares de la informàtica, i també m’assenyalen com “un dels bojos més inspiradors que hi hagi
hagut mai sobre la terra”, la qual cosa no em fa justícia. Durant tota la meva vida, una de les meves preocupa‐
cions va ser la comunicació, i si aquesta s’ha vist afavorida, no només per les meves ajudes combinatòries,
sinó també per la informàtica, aleshores la reclamaré fermament i la inclouré immediatament en el meu art.
Com a primera temptativa, poso a la seva disposició uns prototips dels meus tres treballs electorals a través de:
www.uni‐augsburg.de/llull, per tal d’ajudar els seus contemporanis a atribuir‐se correctament les meves idees.
Cordialment,
Ramon Llull (1232‐1316), cor esquerre de la Capella de Sant Francesc de la catedral de Palma de Mallorca
Regne de Catalunya
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