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RAMON LLULL, d'Armand Lli- 
narès. Pròleg de Joaquim Car-
reras i Artau. Traducció de Mi-
quel Adro ver. Edicions 62. Barce-
lona 1968.

Aquesta obra, en l'edició fran-
cesa, que és l'original, du el tí-
tol Raymond Lulle philosophe de 
l'action. La versió catalana, be-
llament il·lustrada per tal de fa-
cilitar-ne la lectura al públic no 
erudit, ha estat quelcom alleu-
gerida. Les supressions, segons 
el prologuista, afecten «detalls 
de pura erudició que els lectors 
interessats poden trobar ràpida-
ment en altres publicacions ja 
existents i a l'abast» o a «una 
gran quantitat de notes, simple-
ment aclaridores o d'ampliació, 
i a la bibliografia que ha estat 
simplificada al màxim». Tot i 
aixo, l'anotació és encara abun-
dosa i no hi ha detall que no 
sigui documentat amb la corres-
ponent nota. La bibliografia sis-
tematitzada del final de l'obra 
a estat reproduïda sencera en 
a traducció, amb algunes cor- 
recelons. En canvi, el catàleg d'o- 
res de Ramon Llull, que al 

ex francès porta brevíssimes 
° es sobre el contingut de cada 
ra i les seves edicions, o, quan

On '[redites, dels' manuscrits que 
n,s fes conserven, a la traduc- 
° catalana ha quedar reduït 
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resp°nents traduccions france-

ses. En comptats casos, però, 
han estat conservades, per dis-
tracció, algunes d'aquestes no-
tes, duplicació innecessària del 
text. Tot això són petits detalls 
fàcils d'esmenar en una segona 
edició, en la qual, si es fa, ens 
plaurà de veure reproduït l'in-
ventari d'obres lul·lianes en la 
mateixa forma de l'original.

Aquestes remarques es refereixen 
a l'edició catalana, no a l'obra. 
Aquesta és una tesi de la Uni-
versitat de París, i tal com és 
habitual en aquestes tesis, el 
tema és tractat amb amplitud. 
Per això l'obra, que és una ex-
posició de la filosofia lul·liana, 
comença amb un primer llibre 
sobre l'època i la figura huma-
na de Llull, en el qual l'autor 
ha intentat exposar en síntesi 
el medi històric i cultural en 
què visqué el seu personatge, la 
seva biografia i les constants del 
seu caràcter. Les pàgines més 
febles del llibre són les relati-
ves al clima intel·lectual de Ca-
talunya a l’època de la joventut 
de Llull, pàgines que es ressen-
ten d'una certa vaguetat. En 
aquesta època, a la fi del reg-
nat de Jaume I, és quan la li-
teratura catalana comença el seu 
desplegament brillant, i és un 
fet ben particular que aquesta 
literatura hagi tingut la seva fi-
gura màxima, Ramon Llull, pre-
cisament als seus començos. Per 
això no em semblen aplicables 
a aquesta època judicis que 
semblen més adients a una èpo-
ca de plenitud, com foren la se-
gona meitat del segle XIV i el 
segle XV. Pel que fa a l'aspecte 
cultural de la cort de Jaume I, 
aquesta ens sembla molt dife-
rent de la d'Alfons el Savi: 
la participació d'un monarca i 
de l'altre a l'activitat cultural

fou molt diferent. Crec que en 
una nova edició convindria aprofi-
tar més aquesta part de l'obra, 
especialment en el que fa refe-
rència a la cultura eclesiàstica 
a Catalunya i a les seves rela-
cions amb la musulmana i la 
jueva. Convindria rectificar tam-
bé algunes opinions. Després dels 
treballs de Joaquim Carreras i 
Artau i el P. Batllori no crec

Llull s’encamina cap a la torre de la falsedat per a destruir-la. El 
carro de guerra és ocupat per guerrers que representen els prin-
cipis amb els quals pot ésser combatut l’error. (Ms. Sanet Peter, 
perg. 92 de Karlsruhe.) Gravat del llibre récensionat.

que hom pugui dubtar de la 
catalanitat d'Arnau de Vilano-
va. L'activitat dels traductors 
científics de l'àrab a Catalunya 
no és a partir de mitjan se-
gle XIII, sinó des del segle X, 
com ha demostrat Josep. M. Mi- 
llàs i Vallicrosa. Alguns lapsus 
són fàcils d'esmenar. El traduc-
tor català de les Consuetudines 
ilerdenses és Guillem Botet (no
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Potet, com apareix a l'obra de 
Llinarès), i el bisbe de València 
a qui Teodoric de Celvia dedicà 
el Tractat de Cirurgia fou An-
dreu d'Albalat (Albalete al text 
francès i Albacete al català). 
«Arma» és forma catalana anti-
ga al costat d'«ànima».
Entrant de pie en el tema del 
llibre, l'autor fa una exposició 
clara de la filosofia i de l'obra 
lul·lianes en llurs diversos caires: 
lògic, metafísic, enciclopèdic, 
moral, social i místic. Crec que 
tots els aspectes del pensament 
de Llull hi queden registrats. 
Llinarès ha assenyalat amb molt 
de relleu el caràcter aplicat de 
la ciència lul·liana. Llull, amb la 
invenció del seu Art, cregué ha-
ver descobert un mètode lògic, 
aplicable a totes les ciències, in-
closa la Teologia, amb el qual 
pensava poder convertir els infi-
dels i instruir-los en la fe cris-
tiana. Llull, durant gran part de 
la seva vida perfeccionà aquesta 
lògica i només l'abandonà un 
moment en la seva gran obra 
Arbre de la ciència, en la qual 
— diu Llinarès— «el simbolisme 
metafísic hi relega al segon pla 
les consideracions pròpiament 
lògiques i la unificació del sa-
ber hi és intentada com a re-
presentació d'una concepció je-
ràrquica de l'univers» (pàg. 149). 
Llull reeixí, a la seva manera, 
en aquesta grandiosa empresa.
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PER A LA FESTA DEL LLIBRE
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Enric Granados, 85 
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«Únicament podem parlar de 
classificació de les ciències 
— afegeix Llinarès unes pàgi-
nes més avall — davant un prin-
cipi clar utilitzat amb lògica. 
Això és el que no podem dir 
a propòsit de les enciclopèdies 
medievals, com ara el Speculum 
majus de Vincent de Beauvais. 
I en canvi se'n pot parlar a 
propòsit de la síntesi doctrinal 
de Ramon Llull.» (Pàg. 153.)
L'obra de Llull té una gran co-
herència interna i un valor des-
igual. L'aplicació de la seva lò-
gica a tota mena de coneixe-
ments li dóna un caràcter for-
malista, defecte, si hom vol, de 
tota la ciència del seu temps, 
però molt accentuat en Llull 
per tal com aquest formalisme 
és a l'arrel mateixa del seu sis-
tema. Aquesta obra, però, ens 
revela una figura gegantina, d'u-
na vitalitat com molt poques en 
pot registrar la història, desbor-
dant d'idealisme i plena de fe 
en una causa que ell conside-
rava sagrada i que en la seva 
època encara era sentida en tant 
que ideal, però no com a empresa 
factible. D'ací el constant pere-
grinar de Ramon Llull per tal 
de convèncer els uns de la ne-
cessitat de la croada, prepara-
tòria de l'obra missional, i els 
altres de la veritat de la fe. 
Aquesta barreja de filosofia i ac-
ció serveix a Llinarès per a com-
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harnon Liuil i Thomas Le Myesier presenten a la reina Joana 
d’Evreux els tres volums de llur diàleg (Ms. Sanet Peter, perg, 
92 de Karlsruhe ) Gravat del llibre recensionat.

pondre la personalitat de Llull 
i determinar-ne el caràcter. El 
professor francès accentua so-
bretot el pragmatisme de l'obra 
lul·liana, causa o motiu d'algunes 
de les seves principals caracterís-
tiques. «A Ramon Llull li man-
ca la concentració. És calorós i 
fins i tot pròdig en la pensa 
i en l'accíó. La seva filosofia... 
està orientada cap al defora, 
cap al món. En ell no hi ha 
res de subjectiu.» (Pàg. 108). 
Llinarès insistirà sobre aquest 
punt en diversos indrets del seu 
llibre. L'extraversió de Llull es 
manifesta en la seva obra, en la 
qual el mateix Llull o els per-
sonatges que inventa cerquen 
Déu en les criatures per tal d'a- 
mar-lo o de fer-lo amar. La psi-
cologia de Llull, però, resta in-
completa si no valorem deguda-
ment obres poètiques com el 
Desconhort i el Cant de Ramon, 
en les quals Llull fa examen 
de consciència. Aquestes obres 
que no tenen caràcter filosò-
fic, tenen un valor marginal en 
l'estudi de Llinarès, però són 
de gran valor caractérologie, i 
davant d'elles, ¿podem parlar 
realment de manca de concen-
tració? El Mestre, sentint-se 
frustrat, fa examen de conscièn-
cia i expressa els seus dubtes 
en vers, però en vers xop d'e-
moció, comparable a les millors 
pàgines de la seva meravellosa 
prosa, abrandades per l'amor di-
ví o per la contemplació de les 
meravelles creades per aquest 
amor.

L'obra de Llinarès ha estat re-
dactada amb calor. L'autor, nal 
a Algèria i d'ascendència ala-
cantina, s'ha sentit atret per la 
figura de Llull, el qual intentà 
convertir i, des del seu punt de 
vista, salvar aquelles terres. Tol 
i el seu caràcter acadèmic, el 
llibre de Llinarès és fàcilment 
llegidor i fortament evocador del 
geni i de la figura de Ramon 
Llull. Aquest sol fet ja en jus-
tifica la traducció. Sense que 
sigui una biografia ni un comen-
tari total a l'obra de Llull, com 
pot fer creure la reducció del 
títol en la traducció catalana, 
l'obra de Llinarès és una excel-
lent introducció a l'estudi de 
la figura i de la filosofia lul- 
lianes. L'amor, en el seu més am-
ple sentit humà, fou el mòbil 
d'aquella vida, que va crear una 
àlgebra dialèctica per a troba 
la veritat, i una prosa merave-
llosa inflamada per una pa--;) 
sense límit. «La filosofia lut' 
liana — diu Llinarès en acabar 
el seu llibre —- no es compá-
sense l'home que tothora li Ç" 
munica força i calor. Filosofia 
de l'acció, és també una » 
sofia de ciència e d'amor" que110
perd mai de vista el servei de 
l'home, i el seu camp d'accio es 
la humanitat sencera, els seus 
fins últims són la felicitat tem-
poral i la salvació eterna des 
"crestians, jueus, sarraïns e 
gans», en un mot, el he • 
tots hòmens".» (Pàg. 294.)
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