
OCELLS I ARBRES EN EL LLIBRE D'AMIC E AMAT

No es pot negar, al men entendre, que l'esperit de 1'Edat mitjana

es desenrotlla culturalment i iiterariament sobre un fons d'intensa depressid

i de radical pessimisme que durara fins al segle xv. N'han estat estudiades

a bastament les causes, d'origen divers, i no cal insistir-hi.' Ara, sobre

el to vehement de la literatura i de la vida medieval sorgeix de tant en

taut el pathos de la tendresa : una tendresa religiosa, viva sempre dins la

consciencia, que amara el pacific treball diari, lluny de la cobejanca, de

la bellicositat, de la injusticia, de la violencia. Aixi floreix, entre cantics

i sospirs , la mistica del segle xii, especialment la de sant Bernat o, sota

una altra intencid, la humil meravella dels Fioretti franciscans. La divi-

nitat sembla aleshores aclaparada per 1'emoci6 sanglotant dels homes; el

cel, atret per la tenacitat d'unes invisibles mans suplicants, baixa fins a

1a terra.

El Llibre d'Amic e Amat de Ramon Llull ha estilitzat dins la segona

meitat del segle xiii, potser mes que cap altra obra coetania, aquesta

expressid de tendresa fins a convertir-la en 1'exemple mes colpidor de la

sensibilitat estetica del sett temps. Ja se sap que el famds opuscle, integrat

com un monobiblos dins el Ilibre cinque del Blanquerna, presenta als

ulls de la critica, malgrat la declaracid de 1'autor sobre 1'aprofitament

que fa dels llibres dels sufis sarrains,2 una absoluta originalitat. Els ara-

bistes no havien pogut donar cap Hum concreta sobre el problema que

planteja 1'explicita confessi6 del mestre ; es creia que el pretes islamisme

de l'obra consistia nomes en certes fdrmules externes , en la manera, en

els aeximplis abreujats e qui donen a home gran devocidu. Recentment,

i. Vegeu, per exemple, J. HUIZINGA, El otono de la Edad Media , trad. esp.

(Madrid, Revista de Occidente, 19452), 45 ss.

2. Pag. 25 de 1'edici6 del Llibre d'Amic e Amat - amb el Llibre d 'Ave Maria -

per Mn. SALVADOR GALMIS (Barcelona 1927 ; ENC, XIV). Cito els textos, tret d'al-

guns details ortografics , segons aquesta edici6.
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d'altra banda, Americo Castro' ha considerat el Llibre d'Ammc e Amal
com un non exeniple de mudejarisme literari i ha establert una serie de
parallels explfcits entre la iirica amorosa de l'opuscle i 1'er6tica de certs
models suffs ; d'aquesta breu analisi caldria arribar a una comparansa
minuciosa i metodica de 1'obra de l'escriptor mallorqui amb la literatura
hispano-drab, a fi de veure confirmades les observacions de M. Asin sobre
alguns aspectes concrets del pensament lullia.

Era, de fet, en la poesia trobadoresca, conreada per Ramon Llull en
la seva joventut, on mes aviat Nicolau d'Ohver' i Montoliu' havien cercat la
clan d'aquesta giiestio de les fonts d'una bona part del contingut liric dci
Ilibre lulli?. Cal, peril, no exagerar la influencia d'aquella poesia ni in
presencia de la ntistica musulmana en l'opuscle del inestre. Si Mull aprofit"I
i assimila una part dels elements trobadorescos i islamics i els depurit
donant-los una nova intencio, un nou esperit i una nova forma, roman
sempre en el Llibre d'Amic e Amat, obra basica per a l'estudi de la
mentalitat lulliana, «un gran continent d'idees mfstiques, teologiques i
filosofiques, d'invencions imaginatives i dades do 1'experiencia personai)e
que no poden esser explicades per aquells corrents poetics.

Ara, la positura mes personal de Ramon Mull en aquesta flairosa
toia de converses espirituals entre l'amic i 1'amat ha consistit potser a
revestir la filosofia, la teologia i la mistica amb els mes exquisits i rutilant-;
tresors de la poesia. Els versicles del Llib re d'Amic e A mat enclouen, sons
dubte, la poesia vies autentica i pregona de tota l'obra del mestre. I aquest
esplet poetic ens ve exornat amb els agensantents formals mes pars del
lirisme trobadoresc ; d'aquest ha pres el llibre el to bucolic, 1'expressivitat
cordial, la malenconia tendra i apassionada. Sobre la depressio de l'esperit
medieval, el Llibre d'Amic e Amat escanlpa una sensaci6 do Hum, do
goig, d'ascensio humana ; representa per al mon veil la claror d'una aiba
nova. 1`s cert que la forsa de l'amor divi, que es vessa en onades de foe
per tota la terra, envolta Pantie d'un lexic fosc i ferestec, molt escaient
a la imatgeria medieval: sospirs, plors, tribulacions, turments, tristeses,
llanguiments ; l'amic to antagres faigons e groga color) (v. 166) ; se'l veu
((pobrantent vestit, nlenyspreat per les gents, descolorit e magre per dejunar
e vetllar)) (v. 143).' Fero 1'amat es ((alegre)) (v. 125), ((reviscolador))

3. A. CASTRO, La realidad historica de Espana (Mexico 19,54), 302 s--
4. L. NICOLAU n'OLwER, Entorn de Ramon Llull, dins Paisatges de la ngstra

ltistoria (Barcelona 1929).
5. M. DU MONTOLIU, Ramon Llull, trob4dor, HARiLI, I (= EUC, XXI) (1936).

Recentment , ha condensat el seu punt de vista dins Ramon Llull i Arnau de Vila-
nova (Barcelona 1958), 95 ss.

6. MoNTOi,IU, Ramon Llull i Arnau de Vilanova, 95•
7. Cf. especialment vv. 124, 135, 141, 143, 166, 215, 275, 278.
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OCELLS I ARBRES EN EL *L. D'AMIC E AMATI 3

(vv. 88, 239), ((sobira b6)) N. 307). D'aquest contrast neix l'idilli del llibre :

un idilli que es torna fresc, llumin6s i facil quan es troba en contacte amb

la terra, quan t6 per fons la natura.

L'escenari, precisament, on sorgeixen tantes paraules d'amor no 6s

un lloc clos, un claustre, un monestir o un temple. Rarament va Famic

per auna ciutat com a foil, cantant de son amat)) (v. 53). 1~s, ans b6, la

natura lliure i salvatge on es desenvolupa l'idilli. L'amic encerca el seu

amat per «carreres llongues, perilloses, poblades de consideracions, de

sospirs e de plors, e inluminades d'amors)) (v. 2); per carreres (dures e

aspres)) (v. 345) ; o per «carreres de vegetaci6 e de sentiment, e d'imagi-

naci6 e d'enteninient, volentab) N. 313) ; per ((moltes carreres)) venia'

1'amic al cor de l'amat ((e es presentava a sos ulls)) (v. 89). Els mots

carrera o via, tan frequents, en sentit real o allegoric, dins el llibre,* ens

menen, de fet, cap al paisatge on Ramon Mull situa el seu breviari d'amor

mistic. Als ulls de 1'amic, atotes coses visibles)) representen l'amal N. 39)

i aquesta natura, tan estimada del foil Ramon, 6s, aixf com la cambra

de 1'amat, plena de llum ; 1'amat n'expelleix les tenebres i l'omple de

plaers, de llangors i de pensaments; la seva sola pres6ncia n'6s la major

resplendor.s D'on el crit de Famic a l'amat : ((Tu qui omples lo sol de res-

plendor, omple mon cor d'amor)) (v. 5) ; aixi com el seu concepte sobre

la creaci6 de la nit:

•Creada ha Deus la nit a cogitar e a vetllar l 'amic en lea noblees

de son amat ; e cuidava ' s 1'amic que l'hagu6s creada a reposar e a dormir

aquells qui son treballats per anior. (v. 146).

Quan hi ha eclipsi al cel i tenebres a la terra, Famic remembra que ((pecat

li havia llongament absentat son amat de son voler)) (v. 205).

Ramon Mull, tan escas d'impressions paisatgfstiques en la seva obra

rimada,10 les vessa, en canvi, a doll, pero sense abus, escrupolosament,

en el Llibre d'Amic e Amat. Se'n serveix, en primer lloc, com era d'es-

perar, per a la creaci6 d'aquell elemental mon allegoric, tan caracteristic

de 1'est6tica medieval. La fantasia tradueix la idea en imatge de la ma-

nera In6s directa ; idea i ilnatge estan sovint tan fntimament encadenades,

que Puna no pot alliberar-se de l'altra. El mateix poeta es converteix en

telnatica de metafores, els factors paisatgfstics se li travessen d'inquietuds

interiors, els objectes s6n sfmbols :

8. Cf. W. 4, 39, 119, 313, 328, 345, 351, 356.
9. Cf. VV. 99, 123.

zo. Vegeu M. D0L, , El sentiment de la nature en l'obra rimada de Ramon LIUU,

ER, IX (1961) [1966], 15 ss.
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.Amor es mar tribulada d'ondes e de vents, qui no ba port ni ribatge.
Pereix l'amic en la mar, e en son peril] pereixen sos turments e neixen
sos compliments. (v. 234) ;

1, encara, d'una manera ins explicita i artificial:

aVestia 1'anrat son amie mantell, cota, gonella ; e capell li faia
d'amor, e camisa de pensaments, e calces do tribulacions, c garlanda de
plorss (v. 132)."

Les comparances tenen , pero, tin encis especial, intpellides eels corrents
d'aigua, per faire i pet sol, que les alliberen de la glacial rigidesa escolas-
tica que deforma tantes produccions de la literature allegorica medieval :

.Cantava e plorava l'amic cants de son amat, e deia que pus ivagosa
cosa es amor en coratge d'amador, que llamp en resplendor , ni tro en
oiment ; e pus viva es aigua en plor que en ondes de mar ; e pus prop
es sospir a amor que neu a blancorn (v. 37) ;

o be :

.Eguals coses son propingiiitat e llunvedat cnfre l'amic e I'aniat.
Car enaixi corn mesclament d'aigua e de vi, se mesclen ]es amors de
1'amic e 1'amat ; e enaixi coin calor e Ilugor, s'encadenen llurs amors
e enaixi coin essencia e esser, se convener e s'acostenn (V. 49)

pero el joiell rtes valu6s d'aquest procediment es troba en tut altre pas-
satge, ric en suggeriments sensitius :

,rEnllumena actor lo nuvolat qui es noes enfre l'amic e 1'amat ; e
feu-lo enaixi llugor6s e resplendent cons es la 11una ell la nit, e l'estel
en 1'alba, e lo sol en lo die, e 1'enteniment en ]a volentat ; e per aquell
nuvolat tan llugor6s se parlen ]'amie e l'amatn (v. 122).

Fora ja de l'ambit allegoric o sinibolic, trobein en el Llibre d'Amic c
Amat un paisatge sobri, fresc, net i sovint niatiner corn a fons de la casta
historic dels amors dels dos protagonistes. In les pagines immediatament
anteriors a les 365 metafores morals que integren el Ilibre, Ramon Mull ja
prepare el delici6s escenari quan ens descriu el pla de vida quotidia, es-
sencialment contemplatiu, de Blanquerna dins la Cella, la capella de la
Santa Trinitat i la contrada de Miramar que l'envolta.'2 L'ermita Blan-
querna, l'amic, «se llevava a mija nuit e obria les finestres de la Cella per
So que veges to eel e les estelles, e comensava sa oraci6 coin pus devotament

11. Cf. altres exemples en els W. 41, 44, 57, 70, 85, 131, 224, 281•
72. Vegeu pigs. 21-23 de 1'esmentada edici6 de GALMIS.
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podia, per tal que tota sa anima fos en Deu e que sos ulls fossen en llagremes

e en plors),. Despres del cant de les matines i d'haver cantat missa, a

al'alba», (do diaca entrava en 1'hort e Ilavorava en alcunes coses, e Blan-

querna eixia de l'esgleia e recreava sa anima del treball que havia sostengut

sa persona ; e guardava los counts e els plans per tal que alcuna recreaci6

hagues)). No deixem d'observar aquesta espontania nota de plaer piet6s

en la visi6 de la muntanya. Seguien hores de contemplaci6, de lectura,

de pregaries ; acabada la refecci6, uestava una Nora e anava's deportant

per 1'hort c a la font, e per aquells Hoes on mills pogues alegrar sa anima

ell anavan. Blanquerna es lliurava aleshores al descans i, en llevar-se,

deia amb el diaca les ultimes pores canoniques. ((Apres lo sol post, Blan-

querna se'n pujava en lo terrat, que era sobre la cella, e estava en oraci6

tro al prim son, esguardant lo eel e les estelles ab ulls plorosos e ab cor

devot, consir6s en los honraments de Deu e en los falliments que los

hom•ens fan en aquest m6n contra Deu. En tan gran aficament e en tan

gran frevor estava Blanquerna en contemplaci6, del sol post tro al prim

son, que cone s'era col,-,at e dormia, vijares li era que fos ab Deu, segons

clue havia feta sa oraci6)).

Aquests fragments ens ofereixen, en llur patctic afany de contempla-

ci6 de la natura, els elements paisatgistics mes notables que caracteritzen

el clima del Llibre d'Amic e Amnt : la muntanya, el pla, la font. Tot allo

que respira alguna bellesa - l'aigua, 1'arbre, 1'ocell, la flor - pot contri-

buir a crear aquesta forma de la vida anomenada amor. L'amic va per

rr,untanyes i plans, anhelant sortir del career d'amor uqui llongament

havia tengut en pres6 son cos, e sos pensaments, e tots sos desirers e

plaers)) (v. 112) ; encerca udevoci6 en los plans, per veer si era servit son

amat ; e atroba'n defalliment en casefi d'aquests llocs» (v. 33). L'altura

serveix per a exalcar la intelligencia :

oAcompanyaren-se memoria e volentat, e pujaren en to munt de

1'amat, per go que 1'enteniment s'exalsas, e l'amor se doblas ell amar

1'anlat» (V. 102) ;

ens trobem novament sobre la linia de les impressions simboliques ; el

sentit metaforic es mes evident en el procediment de les antitesis morals :

o(Puja-se'n to cor de l'amic en les altees de l'amat, per so que no

fos embargat a amar en 1'abis d'aquest m6n. E com fo a 1'amat , contempla'1

ab dolsor e plaer ; e l'amat baixa'l a aquest m6n , per go que el con-

templas ab tribulacions e ab llanguiments, (v. 55).

No pot mancar dins el paisatge aquella nota que, amb la seva pre-

soncia fugac i incidental, embelleix tants indrets de la prosa lulliana :
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l'ermitA vora una bella font. El motiu es alguna vegada merament des-
criptiu :

•Dementre que ]'amic anava enaixi treballat, atroba un ermita qui
dormia pres d'una bella font. Desperta l'amie l'ermita, client si havia
vist, en somniant, son amat. Respos 1'ermita e dix que egualment eren
encarcerats sos pensaments en lo carcre d'amor, en vetllant e en dorment.
Molt plac a ]'amic cone havia trobat company6 en pres6 ; e ploraren
abd6s, car l'amat no havia molts d'aitals amadors» (v. 113) ;

pero mes sovint la font es la font de damor de l'amat :

«Bevia ]'amic amor en la font de son amat, en la qual l'amat llava
los peus a son amic, qui molter vegades ha oblidats e menyspreats sos
lionraments ; per que lo m6n es en defalliment. (v. 282) ;

o, encara, un be coma, amb el qual s'acreix damor de ]'amic :

aVenc ]'amic beure a la font on born qui no ama s'enamora com beu
en la font, e doblaren sos llanguiments. E vent l'amat beure a ]a font,
per so que sobre doblament doblas a son amic ses amors, en les quals ]i
doblas Ilangorsb (v. 21).

La menci6 de 1'aigua es tambe frequent dins el llibret lullia ; Pero no
flueix cap corrent viu per alegrar aquest paisatge, real o intellectual. El
liquid element hi es present per a emfasitzar comparances o per a significar
1'aigua del plor amor6s.13 L'expressi6 tfpicament lulliana, dins aquesta
noci6, es el upelag d'amora, que es repeteix en el fambs Cant de Raman :
uVull morir en pelag d'amora.14 El mestre ha desenvolupat aixf aquest
sentiment dins el Llibre d'Amic e Amat :

«Perillava ]'amic en lo gran pelag d'amor, e confiava's en son amat,
qui li acorria ab tribulacions, pensaments, llagremes e plors, sospirs e
llanguiments, per so car lo pelag era d'amors e d'honrar ses honors:
(v. 302).

Is evident, nogensmenys, que els trets paisatgfstics que mes colpeixen
avui la nostra sensibilitat a traves del moviment bucolic del Llibrc d'Amic
c A mat son els ocells, els arbres, les Hors, els vergers, els horts, els bos-
catges. Cal veure, sens dubte, en aquestes mencions la fidelitat mes directa
de Mull al lirisme de la pastorella trobadoresca, la qual, malgrat el sea
origen erudit i el seu to aristocratic, ha seguit perdurant en la poesia tra-

13. Cf. W. 4, 37, 49, 129, 171, 172.
14. RAMON LULL , Poestes. Text, introduccio , notes i glossari de RAMON n'AL6s-

b1oNER (Barceloga 1928' ; ENC, 3), 32.
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dicional.'1 Ramon Llull no concreta, al llarg de les seves metafores morals,

cap nom d'ocell, de for o de planta : li basta la simple allusi6 als 6ssers

voladors o vegetals per a suscitar una lleugeresa vibrant, graciosa i hu-

ntana en els seus deliquis i ardors mistics.

Les pres6ncies arbories tenen tamb6 aqui, en algunes ocasions, un

valor allegoric. L'amat declara a 1'ainic, en una metafora, que uamor es

1'arbre e amar 6s lo fruit, e els treballs e els llanguiments s6n les Hors e

les fullesn (v. 85). L'amor corn a fruit que neix, fulls i floreix 6s explicat

en tin passatge una mica obert a l'enigma :

%Sembrava l'amat diverses sements en to cor de son amic, d'on neixia,

e fullava, e floria un fruit, tan solament. E es questi6 si d'aquell fruit

poden n6ixer diverses sementss (v. 256) ;

pero l'asc6tica cristiana envaeix igualment els simbols vegetals : d'on

l'amargor que ofereixen les possessions terrenes i temporals i els records

de «pudors en ric, avar, e en luxuribso que inspira a Famic el perfum

de les Hors (v. 337). No es estrany, per tant, que, si anava consirbs un

dia Famic per les carreres de l'amat i ensopega i caigu6 entre espines,

aquestes uli foren semblants que fossen flors, e que son llit fos Warriors))

N. 35). L'amor, en fi, 6s un arbre, pero el mateix arbre de la Creu, del

qual arrenca 1'amat les vergues per ferir d'amor els seus seguidors :

.Feria l'amat lo cor de son amic amb vergues d'amor, per so que

Ii fe6s amar l'arbre d'on l'amat colli les vergues ab qu6 f6r sos amadors ;

en to qual arbre soferi mort e llangors e deshonors per restaurar a amor

los amadors que perduts havias (v. 216).

Mbs sovint l'arbre o la vegetaci6 tenen un significat real que esmalta

la contemplaci6 de la natura lulliana. No ens podem sorprendre, dins

aquesta estilitzaci6, de trobar Famic tot sol, b6 que uen companyia de son

amatu, ((sots 1'ombra d'un bell arbre» N. 46). El recer de 1'arbreda es

favorable als secrets collotges mistics. D'on la nota del verger : (Amor

e desamor s'encontraren en un verger on parlaven secretament Famic c

l'amat» (v. 162) ; o la nota del boscatge : ((En un gran boscatge era l'amic,

qui anava cercar son amat ; e atroba veritat e falsetat qui es contrastaven

de son amat ; car veritat lo Iloava e falsetat lo blasmava)) (v. 191).

Quan l'arbre lullia esdev6, peril, m6s afectiu, sonor i palpitant 6s

giian s'hf troba docell. Ens trobem aleshores amb els esbossos paisatgistics

m6s reeixits del Llibre d'Amic e Amat. Rarament docell s'acontenta can-

tant (do plaent esguardamento que 1'amic, amb ulls sospirants i plorosos,

15. Vegen J. M. CASAS HOMS, Persistlncia de la pastorefa en la poesia popular

catalana , BRABLB, XX (1947), 171-196.
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dirigeix a l'amat (v. 40). La simple pinzellada descriptiva es converteix en
aquella sintesi magistral que cap art de poeta , creiem, no podra superar :

•Cantaven los aucells 1'alba, e desperta ' s l'amic, cmi is l'alba ; e los
aucells feniren llur cant, e l'amic mori per l'amat, en l'alban (V. 25).

L'ocell canta gairebe sempre des d'una branca i es, dins un ambient
estrictament francisca , 1'interlocutor de l'amic. L'ocell dona novells pen-
sautents a 1'amador :

•En un rant cantava un aucell, e dela que ell daria tin novell pen-
lament a atnador que li'n donas dos. Dona l'aucell lo novell pensanient
a Pantie, e l'amic dona'n dos a l'aucell, per co que alleujas sos turments
e l'amic senti nntntiplicades ses dolorsn (v. 115) ;

el dialeg entre l'ocell i l'amic es fa, de vegades, directe i angoixos :

«--- Digues, aucell qui canter, test-te ores en guarda de mon autat,
per so que et defena de desamor, e que muntiplic en tit amor ? -.
Respos l'aucell : - t E qui em fa cantar, mas tan solanient lo senyor
d'amor, qui es to a deshonor desamor ? -n (v. 15) ;

o es desdobla, adquirint una altra diutensio, ell conversa ascetica :

a- Digues, aucell qui canter d'amor al nien amat, t per que ent
turmenta ab amor qui m'ha pres a esser son servidor ? -. Respos l'aucell :
- Si no sostenies treballs per amor, t ab que amaries ton amat ? -n (v. 34).

Les metafores, abans alludides, tornen a colpir-nos en un passatge
finament resolt, on l'ocell, les fulles, les Hors, el vent i la flaire formen
sens dubte el millor quadret Millie del ilibre lullia :

.Cantava l'aucell en un ram de fulles e de flors, e lo vent menava
les fulles e aportava odor de les Hors. Demanava l'amic a l'aucell qui
significava lo moviment de les fulles ni Fodor de les Hors. Respos :
-Les fulles signifiquen, en llur moviment, obediencia ; e Fodor, sofrir
e malananca. --n (v. 57) ;

ens trobent de ple dins ]a humanitzacio de la natura. Pero Ramon Llull
va encara mes lluny, fins a ateuyer el vertex magic de la creacio poetica,
el seu punt inefable. El cant de l'ocell s'identifica amb 1'amat ; l'ocell es
una criatura divina. Si l'home i l'ocell no s'entenen per llenguatge, que
s'entenguin almenys per amor :

aCantava l'aucell ell lo verger de 1'amat, e venc Pantie, qui dix a
l'aucell : - Si no ens entenem per llenguatge, entenam-nos per amor ;
car en lo tell cant se representa a mos tills mon amat.n (v. 26).
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Aquesta analisi d'una petita obra de Ramon Mull ens demostra fins

a quin punt algunes parcelles de la literatura medieval ja semblen ama-

rades del pensament i de la sensibilitat renaixentista. Ramon Mull, aquella

«figura immensa, ferida, no eclipsadao, aapostol, savi, martir, poeta, santo

- segons la definicib de Miquel Costa i Llobera16 -, tingu6 el sentit de

]a bellesa natural i la capacitat d'expressar-la. Es tracta, certament,

de minficies, d'espurnes, d'un mon abreujat, pur, a penes descobert; pero

aquest m6n porta en la seva entranya la forca audac i impetuosa de la

creaci6. Ramon Mull ha sabut operar el seu miracle gracies a la afusi6u,

corn deia Montoliu," ((de les m6s altes elucubracions mentals i expansions

cordials de l'amor mistic amb tota la simfonica opulencia dels motius i

tomes del lirisme dels antics trobadorso. Tot se'ns aclareix i se'ns illumina

davant la delicada imatgeria amb quo Llull ha revestit una poesia que no

t6 semblanca, sin6 molt remota, amb cap altra obra de la literatura mistica

medieval.
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16. M. COSTA I L40I RA, Obres Completes (Barcelona 1947 ; 4KBiblioteca Peren-

nep, 2), 27.
17. Ramon Llull i Arnau de Vilanova, 105.

71


