
NOTES SOBRE LA TRADICIO MANUSCRITA

I IMPRESA DEL LLIBRE D'AMIC E AMAT

I. LEs INCOGNITES DEI, «LI,IBRE D'AMIC E AMAT». - La petita obra

niestra de la mistica lulliana, el Llibre d'Amic e Ama.t, tan difosa i comen-

tada des dels sous origens fins als nostres dies, serva encara el secret

filtim de les seves fonts, de la data i la rao intima de la seva composiciol i

de la seva duplicitat de textos a partir de les primeres versions impreses.

Moltes son les aproximacions obtingudes sobre els dos primers punts,

pero, corn ja fa anys indicava Jordi Rubio en un article fecund i transcen-

dent,' horn podra dificilment fer una critica constructiva sobre un text

lullia si abans no ha estat suficientment estudiada, depurada i fixada la

seva transmissio fins a nosaltres. 11s a l'esclariment d'aquest punt, estre-

tament relacionat amb la tercera incognita que assenyalavem suara per

I. Sobre els topics de l'expressi6 mistica lulliana i el Llibre d'Anzic e Amat

en relaci6 amb les altres obres de Mull que aexposen miticament la teoria de l'amor

de D6ua, vegeu JORDI RuB16, L'expressio literaria en l'obrg de Ramon Llull, aObres

I?ssencials de Ramon Mull)), I (Barcelona 1957), 103-ro5, i Introducci6 a Arbre de

Filosofia d'Amor, aObres Essencials de Ramon Llulh, II (Barcelona 1g6o), 13 ss. -

S6n diverses les fonts que han estat fins ara assenyalades al Llibre d'Amic e Amat :

la mistica suff, la imatgeria trobadoresca, les reminisc6ncies de les Escriptures, la

mistica medieval de tradicio augustiniana. Tot aquest conjunt 6s exposat, pero, d'una

manera singular dins l'opus luIiia, subjecte sempre a una rigida estructura logica

determinada per les regles de 1'Art. Recordem l'Arbre de Filosofia d'AmQr, l'Art

amativa i les Flors d'Amors. Al Llibre d'Amic e Amat, en canvi, la meditaci6 sobre

1'amor divina no 6s subjecta a cap f6rmula aparent ; sembla indicar-ho el mateix

autor en els capitols 99-roo del Llibre cinque del Blanquerna : aBlanquerna [...] co-

gita que forca d'amor no segueix manera corn 1'amich ama fortment son anlato

(cap. 99), a[...] e mudava en sa oracio novelles rations, per tal que de diversses ma-

neres a de moltes compon6s lo Libre de Amich e Amat e que aquelles manere$ fossen

breus [...]A (cap. Ioo). Aquesta Ilibertat en 1'expressi6 ja 6s prefigurada en el cap. 79
en boca del mateix autor, en la figura de Ramon to foil : a[...] vull Esser foil per

donar d'El honrament e honor, e no vuil aver manera a mes paraules per forca de

gran amor [...]» i en el cap. 8o, on apareixen tamb6 en boca del mateix Ranson

expressions analogues a les del Llibre d'Amic e Amat.

2. JORDI RuBI6 I BALAGUBR, Notes sobre la transmissio mannscrita de l'opus

Ionia, eFranciscalia» (Barcelona 1929), 335-348.
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resoldre encara en el Llibre d'Amic e A mat, que van adrecades aquestes
notes.

s prow coneguda la tradicio del Llibre d'Amic e Anlat coin a obra
independent del i_librc d'Evast e Blanquerna. Si Ramon Mull la tenia ja
escrita i la inclogttc en la gran novella en afegir els llibres IV i V despres
de In reniincia de Celestf V o la desglossa i traduf al llatf posteriorment,
es encara materia opinable.' El fet cs que de molt bona flora foren consi-
derades coin dues obres distintes, i els inventaris d'obres lul-lianes, ja
des dels lees antics, aixi les reporten." Aquesta diversitat es reflecteix en
la tradicio manuscrita i impresa, molt mes copiosa quant al Llibre d'Amic
e Anuat que a la novella completa. Aixo no obstant, en el bred conspectus
que ens proposem de donar dels manuscrits i edicions del tractadet mistic
i de Ilurs relacions de dependencia, considerarem conjuntament els de
i'obra completa i els particulars de la seva cinquena part, per tal d'evitar
possibles repeticions i digressions.

2. TERTOS MANUSCRITS CATAI;ANS. - El ins. hisp. 61o de la Staatsbi-
bliothek de 1Iunic ha estat considerat fins ara coin el text millor i, coin
a tal, prey per base de les tres edicions modernes del Blanquerna.' El
ms. esp. 47S de la Bibliotheque Nationale de Paris, pero, sembla mes
acostat a 1'arquetipus. Tres motius ho fan suposar : i) la millor lectura,s
en general, en casos de discordanca entre 1'un i l'altre, del manuscrit
parisenc ; 2) la coincid^ncia amb la tradici6 manuscrita mes primitiva, taut

3. Sobre aquest tema vegeu Runi(, Introd. Arb. Filos. Amor, n. 22. Afegirent
que un rapid examen dels versicles del Llibre d'Arnic a Amat a la 11un1 dell noes
criteris de dataci6 de les obres lul-lianes revelats pels recents treballs de F. Yates i
R. Pring-Mill sabre l'tis de les figures elementals i el nombre de les dignitats divines,
ens ha afermat en el caracter primitiu en ]'opus lullia del L. d'Anric. E;ntre altres
ell vss. 351 i 352 revelen la preponderancia dels principis oferts per la teoria ele-
mental en ]a recerca i demostraci6 de ]a divinitat :

vs. 351: NTheologia e Phiiosophia, Medicina e Dret encontraren l'amich quids deman r de
novel si havien vist son amat. Thcologia plorava, Philosophia duptava, Medicina
e Dret s'alegraven. E es qucsti6 que signifiquen cascu dels quatre significats a
l'amich qui va cerchar son amat.,.;

vs. 352: rAngox6s e plor6s anava l'amic encerchar son amat per "ics sensuals e per carrcres
entcllectuals. E (s giiesti6 en qual this dos camins enter primerament demcntre
cerchava son amat, ni en qual l'anlat se mostra al amich pus declaradamenta.

4. Vegeu RAMON n'ALos, Los catdlogos ]ulianos (Barcelona 1918), passim. Reurar-
quem especialment el del 1311 : Liber bracllenee, i cinc anotacions toes avail Liber
ainici at amati ; el de Proaza del 1515 : Blanquerna magnus i Liber amici el amati, etc.

5. Per a la descripci6 rnel detallada de nianuscrits i edicions, vegeu Libre
d'Euast e Blanquerna, IV (Barcelona 1954 ; ENC, LXXV), i RAMON Lr,In.1„ cObres
Essencials», I (Barcelona 1957), 119-122.

6. Ni'liauria plagut de poder donar ac, ins exemples del distint gran de trans-
missi6 que nlanifesten, en els diversos manuscrits i edicions primitives, alguns ver-
sicles dels que per Bur estructura reiterativa ofereixen Ines possibilitat de variants
i interpolacions. Ho fare en una altra ocasio.
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en frances coin en llatf, enfront del manuscrit de Munic, clue mes aviat se

n'allunya, per omissio o per amplificacio ;. 3) el fet que el llenguatge

provencalitzant en que es escrit7 pot donar a entendre que fou copiat

directament de l'original lullia a Montpeller, on el mateix Llull declara

haver compost el seu llibre.

La manta d'un estudi coinplet de la dispersio dels fons manuscrits

disposats pel mateix Llull, no ens permet encara de puntualitzar la pro-

cedencia dels textos que suposein mes acostats als arquetipus, corn son

els que acabem de mencionar. Tot i haver de conjecturar sobre una ca-

dena d'anelles no ben closes, tambe per aquesta Banda el manuscrit do

Paris seinbla el mes primitiu d'ambdos : prove de la Biblioteca dell Fran-

ciscans de Palma de Mallorca, de la qual era el volum Io segons el cataleg

publicat per Gottron,$ i deguc sortir-ne potser per la desamortitzacio dell

bens celesiastics del 1835, puix que l'any IS77 es trobava ja a Paris en

poder d'un particular. La procedencia del Blanquerna de Munic, en canvi,

indicada per Salzinger corn de Barcelona - la qual cosa n'explica el

llenguatge catala-barcelonf - fa pensar si seria una copia feta per a us de

1'I'scola Lulliana, al cataleg- de la qual, dels voltants de l'any 1466, apareix

cfectivament sin exemplar del Blanquerna. Aquesta copia hauria pogut

passar, corn tantes d'altres obres, a Maguncia per a l'edicio de Salzinger.

A la mateixa branca del manuscrit provencalitzant del Blanquerna

de Paris pertany el Llibre d'Anlic e Anlat de la Biblioteca Municipal de

Palma de Mallorca, ms. 1025 (olinl RL 40), tant pel seu llenguatge pro-

vensalitzant tambe, coil per les variants. 1?s Tunica versio en catala in-

dependent que coneixem del Llibre d'Amic i es troha ?nclosa dins una

niiscellania d'altres obres de Mull.

3. TFx 'os MANUSCRITS FRANCESOS.'' - La tradicio inanuscrita de les

versions franceses del Llibre d'Amic e Arnat, inclose-,, llevat d'una sola,

vii el text del Blanquerna, es facilment rastrejable. Totes deriven en darrer

terire de la versio continguda al ins. franc. 24.402 de la Bibliotheque

Nationale de Paris, procedent del Ilegat de Pierre de Limogcs a la Sorbona.

Horn ha suposat que aquest manuscrit era una versio feta pel mateix Pierre

de Limoges, contemporani de Llull. La traduccio correspon fidelment al

text catala del manuscrit esp. 478 de la mateixa biblioteca, abans esmen-

tat. El Blanquerna frances de la Staatsbibliothek de Berlin, del segle xiv,

i iocedent de la Cartoixa de Vauvert, es una copia d'aquesta versio de

Vegeu Josr, P 'I'ARRIi, Los c6dices lulianos de la Biblioteca National de Paris,

1ST, XIV (r041), i8r.

8. El Catkleg de la blbli teca lulliana dels Francfscgns de Mallorca, BBC, VI

(1920-1922), 16o.

9. Vegeu TARRIl, Los codices, per a Ilur descripcio
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4 ROSALIA OUILLEUAIAS

Pierre de Limoges. Ho son aixi mateix, amb adaptacio al Ilenguatge
de 1'epoca, els manuscrits francesos del Blanquerna de la nlateixa Biblio-
thoque Nationale franc. 763, del segle xiv (amb el franc. 12.555, que n'os
una copia del xv) i el del Llibre d'Amic de la miscellania lulliana del xiv,
ms. lat. 14.713-

4. TEXTOS MANUSCRITS LLATINS. - No coneixem cap versi6 llatina
completa del Blanquerna. A la Biblioteca Marciana de Venecia (codex
exciii, class. 111) n'hi ha una, incompleta, del segle xvi. Arriba sols fins
al llibre II, cap. 49; no conte, per tant, el Llibre d'Amic e Amat. La
tladicio Ilatina d'aquesta obra es inclosa en els segiients codexs iniscellanis,
de contingut analeg :

B. MARCIANA B. AMBROSIANA STAAISBIBL . STAATSBIBL . B. MARCIANA B. UNIVERS.
VENACIA MILA MUNIC MUNIC VEN$CIA PAUUA

Cod. cc, class . vi P. i q8 sup . Lat. 10553 Lat. 10525 Cod. cxvl, class . nl Ms. 1717

Ars demonstrative fci.
(Montpeller 1275)

L. propositionum M. id. id.
secundum artem
demonstrativam

compilatus
(Montpeller 1257 ?)

L. de XIV articulis
catholice fidei

(Montpeller 1275?)

L. super Psal?nuln
Quicumque vult
(Roma 1255 ?)

Liber Amid et
A coati

(Montpeller
1283-1285?)

id.

id. id. id. id.

M. id. id Id. id.

Liber
proverbiorum
(Roma 1296)

L. de quinque
sapientibus
(Napols 1294)

L. Apostrophe
(Roma 1296)

id.

L. de anima
rationali
(Roma 1296)
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LA TRADICI6 DEL L. D'AMIC E AMATs 5

Dels dos grups en quo hom ha classificat els cddexs que contenen

diversos tractats lullians, sembla que aquesta serie de manuscrits per-

tanyen al dels reculls formats amb tractats compostos en dates acostades.'°

Is interessant d'observar, pero, que a mes, les obres dels quatre primers

reculls pertanyen cronolbgicament al cicle de 1'A rs demonstrativa, es

a dir, d'obres encaminades a fer mes prdctica i facil aquesta obra basica,

i que s'esten, segons Carreras i Artau, des del 1277 fins a la composicio

de 1'Ars inventive, acabada a Montpeller el 1289. Es clar que nomes les

dues primeres obres entren directament dins el cicle evolutiu del sistema

lullid, pero si tenim en compte que 1'Ars denionstrativa es principalment

una art de conversio dels infidels, veurem que les dues segiients (L. de

aiticulis i L. super Psalmum Quicumque vult) hi son aixi mateix estreta-

ment relacionades. Tambe els dos reculls anotats en darrer ternie agrupen

obres de composicio proxima en el temps, be que no es tan clara llur

relacio ideologica. A116 que cal remarcar es que en tots els c6dexs, amb

Tunica excepcio del de Padua, el Llibre d'Amic e Amat va a continuacib

del Super Psalmum Quicumque, en el qual la figura de 1'ermita Blanquerna

to una part preponderant, i ambdues obres van unides sense solucib de

continuitat com si Termite Blanquerna de cadascuna fos el mateix per-

sonatge."

Un sol text llati del Llibre d'Amic e Amat no pertany a miscellanies

lullianes : el contingut al ms. 516 (s. xiv) de la Bibliotheque de l'Arsenal

de Paris. Es troba incl6s en un recull de textos mistics procedent de

1'Abadia de Sant Victor de Faris. El text, pero, respon a la mateixa fa-

nlilia dels miscellanis.

Entre els textos llatins es troba un manuscrit que hom pot considerar

fonamentadament procedent del suposat arquetipus. 1s el cod. cc, class. vi

de la Biblioteca Marciana de Venecia, dedicat, sembla que per mA del

mateix Ramon Mull, al dux de Venecia Pietro Gradenigo. La confron-

tacio d'aquest manuscrit del Llibre d'Amic e Ainat amb els continguts en

la resta dels reculls miscellanis abans alludits ens ha permes d'afirmar la

unitat de text de tots ells, salvats els consegiients errors de cbpia. Per

altra banda, coincideix tambe fonamentalment amb el text catalano-pro-

vencal del ins. esp. 478 de la Biblioth6que Nationale de Paris.

5. LES PRIMERES EDICIONS. - El Llibre d'Amic e Amat 6s una de

les obres de Mull amb mes tradicio tipografica, ja des del principi del

io. Vegeu RUB16, Notes sobre la transmissi6, 9 i ss.
ii. Ha estat sovint remarcada la predilecci6 de Llnll per la figura de Termite

Blanquerna. Apareix A Llibre d'Amic e Amat (1276-1278?), al Llibre d'Evast e Blan-

querna (1283-85 ?), al Quicurnque vult ( 1285 ?), i al Llibre de meravelles (1288-89). El

Llibre d'Evast e Blanquerna 6s esmentat en la Doctrina pueril (1278?).
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segle xvi. En aquesta sola centuria apareixen una edicif catalana (Blan-
quern-a), tres de llatines i una de francesa ( Ll. d'Amic). Cap altra obra
lulliana no pot presentar al final del xvi un elenc semblant de traduccions
i edicions.

Les trey edicions essencials del segle xvi sobre les goals ban estat
reproduides totes les segiients , tart de la novella sencera coin de la seva
cinquena part , fins a 1'edici6 de les ((Obres Originals )) del 1914, son : les
del Llibre d 'Amic c Alna. t, en llati, de Paris 1505, preparada per Jacques
Lefevre d ' Etaples, i d ' Alcala de Henares 1517, per ordre del cardenal
Cisneros , i la del Blanquerna , en catala, de Valencia 152 1, duta a ternle
per Joan Bonllavi.

En un altre hoc i una altra ocasit>'= vaig exposar corn 1'edici6 del 1505
era feta dancunt d'un text que no respon a cap dell manuscrits coneguts
dels segles xiii -xiv, Iii catalans in ]latins. Sobrc aquesta edicio parisenca
fuu data a terme fonanlentaltuent la d'Alcala de Henares . Conn ja vaig
advertir , pero, els editors d'Alcala, que pertanyien seguranlent al nucli
lullista aplegat entorn del cardenal Cisneros , amb l'escut del qual va en
capcalada l'obra, tingueren a Ilur disposicio altres nanuscrits mitjan4ant
els quals perfeccionaren en alguns indrets cl text de Lefevre . Quan el
rocaforti Joan Bonllavi, professor a l'Lscola Lulliana de Barcelona, cnc-
prengue , per connissio del canonge de Mallorca Gregori Genovart , 1'edicih
primera del Blanquerna on catala, aplega a Valencia , on la catedra lul-
liana de 1'Estudi General es trobava on plena florida des del 1505 per obra
de Jaume Janer i Alfonso de Proaza , ben relacionats anlb cls nuclis lul-
listes de Paris i d'Alcala, tin bon noulbre de inanuscrits , segons es despren
d'algunes advertencies disperses per tota l'obra ," i tambe evidentnlent
les dues edicions del Llibre d 'Amic e Amat del 1505 i del 1517, sobre les
quals prepara fonanlentaltuent 1'edici6 del Ilibre V del Blunquerna.14

12. RAMON LLULL , Lire de Evasf c Blanquerna, IV ( Barcelona 1954 ; ENC,
LXXV), Apendix : I'ersicles apocrifs del eLibre d '.-lnnic e Annat ,,, pags. 129-152.

13. A la portada , al capitol De la passio, fol. cxxvi i, i al colofo del Libre cie
oracums e contcinplacions.

14. Segons diu en una de les advertencies de la nota 13 « Hoe uuum caput De
passione in solo uno compertum est originali de inultis quail habuinmsn. Aquest
unic original os sens dubte el ms . 478 de Paris , Punic en tota la tradicio nlanuscrita
del Blanquerna que el contt . Podein ara refermar -nos en aqucsta sospita, puix que
l'estudi directe del manuscrit ens ha donat gairebe la certesa que fou una peva fona-
mental en la preparacio de l'edicio princeps del Blanquerna . Tots, els bibliJgrafs que
han estudiat o descrit aquest codex ja han advertit l'abundancia d'anotacions manus-
crites en lletra del xv i del xvl. Algunes son simples iitscripcions ocasionals fetes als
marges o a les guardes que no tenen relacio am]) el text. Les anotacions , pero, mes
importants., i tanlbe mes dificils de desxifrar , son les que es troben tot al llarg del
Llibre d'Annic e Annat. Els folis que contenen aquesta part del Blanquerna han estat
visiblement mes manejats que la resta del codex. L'estat del text revela que hone
hi ha fet al dainunt un treball intens de confrontacio aulb un o diversos textos mes.
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6. I,A DUI'UCITAT DE TEXTOS A PARTIR DE LES PRIMERES EDICIONS. -

l:n el treball abans esmentat vaig comengar d'estudiar el problema que

amb 1'aparici6 d'aquestes tres edicions sorgia en el text del Llibre d'Amic

e A mat : el que elles donaven era, sobretot en la seva darrera tercera

part, fonamentalment distint del que donaven els manuscrits trescentistes.

En efecte, quaranta-cinc versicles d'aquests manuscrits (quaranta-un en

les edicions del 1517 i del 1521) son substituits per altres tants versicles

nles un, interpolats, i un cert nombre dels que romanen dell manuscrits

primitius son sotmesos a una amplificacio o parafrasi. L'opinio de bons

coneixedors de 1'obra lulliana 'S que declaraven dificil el judici sobre el

caracter apocrif dels versicles interpolats, alguns dels quals poden esser

evidentment atribuibles al mateix Mull, ens estimula a seguir-ne el rastre

en tots els manuscrits fins avui coneguts del Llibre d'Amic e Amat.1e

Al fol. 74, col. 2 i al Marge superior, en lletra cursiva del xvI, es troba efectivanlent

Ia inscripci6. •Multunl oportet haberi aliud exemplar antiquum.s - YI manuscrit no

porta numeracio original als versicles ; a partir, per6, del 2o, i en lletra del xvi,

conlencen a apareixer algunes xifres., i des del 351 i1'hi ha encara una altra de

suplementaria entre parentesis. La primera correspon a la de l'edici6 d'Alcala, que es

Ia mateixa que la de Valencia ; la segona es ]a de 1'edici6 de Paris del 1505,

Ja he dit que aquest manuscrit, com tots els primitius, no conte els quaranta-sis ver-

sicles tinguts per ap6crifs. Doncs be, llur manca es curosament marcada als marges,

al lloc corresponent amb el mot deest, i, en canvi, els quaranta-sis autentics que els

supleixen porten una indicaci6 consistent en una creu entre parentesis. Per altra

Banda, un bon nonibre de versicles porten afegitons en catala, evidentment tradults

de les edicions de 1505-1517. - Aquesta s.erie de particularitats ens permet de supo-

sar que en 1'edici6 del LLibre d'Ainic e Amat dins el Blanquerna del 1521, Bonllavi

treballa especialment sobre el ms. esp. 478 de Paris. En diversos indrets del seu prdleg

esinenta el Llibre d'Arnic corn una part important del Blanquerna ; es natural que

volgues polir-la i perfeccionar-la tot al possible amb rich stil de paraules corn requir

la majestat de la sentencia qui tractan . Per aquest motiu , i a part els manuscrits,

tinguc en compte les dues edicions ja fetes, de Paris i d'AlcalA, avalades amb el

prestigi de les dues escoles lullistes de que procedien. Comparant el text d'aquestes

dues edicions amb el manuscrit basic s'adona que hi havia una serie de versicles

que sols es trobaven en aquelles i que venien a substituir-ne d'altres tants que pre-

cisament, i en general, li devien semblar massa conceptuosos, i tambe que alguns

dels versicles que es trobaven en manuscrits i edicions eren mes amplificats en

aquestes. Per aquest motiu degue assenyalar curosament els flocs del manuscrit on

calia afegir versicle; i amplificacions trets de les edicions llatines i, despres de tra-

duir-los, els degue intercalar a la seva edici6 suprimint els primitius que no

aparcixien en ]lati. - Aquest treball de mise au point realitzat sobre el ms. esp. 478

de Paris afegeix al seu valor intrfnsec de peca fonanlental en la conservaci6 del

text primigeni del Blanquerna i del Llibre d'Amic e Aniat, el d'esser una prova

rates (le la relaci6 existent entre les escoles lullistes valenciana, mallorquina i cas-

tellana. I esmentenl tambc l'escola de Mallorca perquP, fins no suposant que hagues

pertangut al canonge nlallorqui Gregori Genovart, primer impulsor de 1'edici6 del

Nlanquerna, el codex hi degue en darrer terme pervenir. L'any 1715 figura, corn

hem dit, a l'inventari de la biblioteca del convent de Franciscans de Palma, i fent

costat precisament a 1'edici6 de la mateixa obra per a la qual tant havia servit.

r5. Vegeu Libre de Evast, IV (Barcelona, ENC, 1954), Apendix, nota 2.

16. Aprofitant Ilur examen i establiment de variants per a la preparaci6 de ]a
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Comensant pea venerable manuscrit de la Marciana de Venecia, exami-
narem tots els mes amunt esmentats i poguerem comprovar-ne, a part
la inexistencia dels quaranta-sis versicles interpolats, la identitat fona-
niental del text llati a traves del qual traspua el catala primigeni. Degue
esser una d'aquelles traduccions de que parla Rubio," dictades a mesura
que el traductor la confegia sobre el text catala. La traduccio patina de
les editions 1505-1517 es totalment distinta de la d'aquests manuscrits.
La seva llatinitat respon a 1'estil dels humanistes del xvi, d'hipcrbaton
molt marcat i rica en expressions conceptuoses que algunes vegades tra-
dueixen inexactanlent el primitiu text catala."

lie examinat tanlbc anib resultat negatiu tota la tradicio catalana
coneguda dels manuscrits del Blanquerna i del Llibre d'rimic miss amunt
relacionada. Dins aquest ambit vaig estudiar tambe els versicles o resums
de versicles continguts en les diverses expositions cone-tides del Llibre
d'Amic e Anat." Confesso que on encetar aquest capitol vaig creure
d'esser on bon cami per a trobar el desllorigador del problema dels ver-
sicles interpolats. En efecte, en 1'explicit do 1'exposicid mes antiga que
coneixem, continguda al ins. N. 250 sup. de la Biblioteca Ambrosiana
de Mila figura la segiient llegenda : « Ista expositio excerpta fuit ex magno
volumine in lingua valentina composito per queudanl discipulum Ray.,
illceptuul Valentie mense decenlbris et finitunl mense martii anni 1335.
Laus Deos.`0 Sabem que Valencia pels voltants de 1'any 1335 fou un
fogar d'espiritualisme lullia i hi veieren la alum nn cert nombre d'apd-

tesi doctoral sobre 1'edici6 critica del Llibre d'Amic e Amat que tint en curs depreparacio.
17. Notes sobre la transrnissio , pigs. 3-4.
x8. Vegeu -ne uns exemples :

VS. 23: eMalalte fo l'amic, e pensava 'n l'amat : de merit to pexia e ab amor l'abeurava,en pasci@ncia to colgava, d'umilitat to vestia, ab veritat lo metjava* (ins. 61o Munic);(,Infirmabatur amicus, amatus autem sollicitahatur in eum , cibabat cum meritis,potabat euni amore, cubabat eum in paciencia , induehat eum humilitate, cumveritate medicabat eumn (ms. cod. CC, class. vi, Venecia);
vs. 22 : sEgrotauit amicus et erat in exta,i et excersu , amatus ipso n gratia pascehat, amoripsum potabat , in patientia ipsum iacere faciebat, humilitate ipsum inducbat etveritate ipsum ducebats (Ed. Paris 1505);
vs. 36 : (,Consir6s anava l'amich en les carreres de son amat , e encepegl c catch enfre spines, lesquals Ii foren semblants que fossen flors e que son lit fos d'amors, ( ins. hisp . 61o Munic),eConsiderosus that amicus in uiis amati sui et fortitudo corruens cecidit inter spi-nas que sihi erant similes florihus , einsque lectus videbatur sibi esse amoribust(ms. cod . CC, class . vi, Venecia);
vs. 35 : -Amicus ambulabat per semitas amati sui meditahundus et cespitavit et ceciditinter spinal que sibi vise sunt fuisse flores et quod essent amoris lectus s ( Ed. Paris1505).

x9. Vegeu Llibre de Evast, IV, Bibliografia , pig. tog, n. 4.
to. Veg. Joss TARRB, Un qugdrienni de produccid luldfstica a Palencia (1335-38)(Palma i95i).

So
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crifs. Podia esser possible que aquells versets interpolats que reflection

un espiritualisme alambinat en pervinguessin. A la vegada examinarenl

l'altra exposicio, en catala, aquesta existent a la Biblioteca Municipal de

Palma de Mallorca, pertanyent al llegat de J. Ll. Garau i copiada

1'any 1646 d'un text del 1492. El resultat fou 1'establiment de la identitat

d'ambdues, probablement la catalana traduccib de la llatina,21 i la coni-

provacib que el text dels versicles de l'obra cornentada responia al dels

manuscrits trescentistes.

Tampoc els diversos manuscrits de la versio francesa no ens donaren

cap resultat positiu respecte a la genesi dels versicles interpolats. Haviem

suposat que Lefevre, que coneixia l'existencia de diposits d'obres lullianes

a la Sorbona, al ulonestir de Sant Victor i a la Cartoixa de Vauvert'22 els

utilitza per a les niodificacions del text del Llibre d'Amic e Amat, peru

Ili la traducci6 del Blanquerna al frances per Pierre de Limoges, ]legada

pel seu autor a la Sorbona el 1305, ni la copia d'aquesta traducciu do la

Cartoixa de Vauvert, actualment a la Staatsbibliotl:ek de Berlin '21 Ili

1'altra copia, trescentista tambe, de 1'abadia de Sant Victor, avui aixi

inateix a la Nationale de Paris, no tenen cap relacio amb el text modificat

de 1'edici6 de 1505.

En el petit estudi sobre els versicles interpolats que vaig publicar

cony a apendix al vol. IV del Blanquerna de l'any 1954, ja advertia la

possibilitat que fossin deguts al medi de Lefevre d'l4taples a Paris, al

principi del segle xvi. Avui, despres de 1'examen directe de tota la tra-

dicio manuscrita del Llibre d'Amic e Antat i de la comprovacio de la

no cxistencia de cap manuscrit contenint els versicles interpolats, que apa-

rLixen, doncs, per primera vegada on 1'edici6 preparada per 1'humanista

frances el 1505, penso que podein confirmar aquell criteri, mes quc mes

quail 1'analisi intenla dels textos interpolats que teninl iniciat, ens dbna

tamlk 1'evidencia on el mateix sentit, i que l'advertencia que feia el

mateix Lefevrc al proleg del Tiber de laudibus b. T-'irginis Mariae de

21. N'estic preparamt actualinent l'edici6 i comlentari.

22. aCaeteruui bibliothecae nostrae libris eiuscemodi doctrinae sunt adornatae

praesertim illa insignis domes Sorbonicae quae nobilissimum est in toto terrarum

,)rbe tam noulinatissiuiorum theologorum quam publicorum theologicorum certa-

minunl doinicilium et ea quae ad aedem divi Victoris est. Chartusia insuper quae

haud procul ab urbe Parisia sita est capsulis et arcisque id genus librorum refertis

abundat. Quos sancti illi viri frequenter versant manibus fructum pietatis inde colli-

gentes quos et petentibus suscepto chirographo liberaliter communicant.)) De l'I;-

pistola a 1'arquebisbe Alfons d'Arag6, introducti ria a l'edici6 dels Proverbia Re-

nnindi. Philosophia amoris eiusdent (Paris, Josse Bade i jean Petit, 1516).

23. A la tantes vegades esmentada Bibliografia del vol. IV del Blanquerna

(Barcelona 1954), Io8. suposavem, seguint una informaci6 errdnia, que el llibre cinque

del Blanquerna de Berlin es trobava en llatf. La lectura del microfilm del manuscrit

,ens ha confirmat que es en frances com Is rests del text.

S I
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10 ROSALIA GUILLFJUb1AS

l'any 1499 («Quod minus, hulnile, depressum deiectumque propter stillum
visum est, aliquantulunl erexi, nichil de sententia mutansn) ha d'esser estesa
al Liber de Anlico et Amato de l'any 1505 i presa al peu de la lletra.24

ROSAI,IA GUII LEUINIAS DE RUBIO

Biblioteca Universitaria, Barcelona.
Societat Catalana d'l;studis Histories.

24. Donarein uns brews exemples de versicles interpolats en que es reflecteixen
alguns tames del pensament pre-reformista de Lefevre i els seus deixebles. La crisi
de misticisme que travessava el grup d'humanistes parisenc els inclina vers la sim-
plicitat i la condemnacio de les excessives subtileses en la vida religiosa (vegeu
A. Rf,NAUDET, Prdreforlne et humanisme a Paris pendant les premieres Gucrres d'Ita-
lie (1494-1517) (Paris 1916), x66 ss.). Els prolegs que el mateix Lefevre posy a les
seves edicions lul4ianes no manquen mai en la lloanca a la simplicitat del sew autor
(cNeque item sermonis eius simplicitas vos avertat ; qui enim nimium delicatas aures
habent, presertim in its que pertinent ad vite instituta, timeant ne sint de numero
eoruin de quibus beatissimus Paulus vaticinatus ait : Erit enim tempus quo sanam
doctrinaul non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros. pru-
rientes auribus et a veritate quidem auditum avertent ad fabulas autem convertenturn
Lib. de laudibus, 1499). Vegeu els dos versicles segii.ents sobre el mateix terra :

vs. 335: #De simplicitatc disputabant duo ad invicem. Unus dicebat: "Simplex est qui
nichil scit ". Alter dicebat: "Simplex est qui sine crimine viuit". Supervenit amicus
at dixit: "Vera simplicitas est que magic fidem quam intelli ;entiam ( in its que supra
se sunt ) magnifacit et que vana , superflua , curiosa at nimis subtilia et presum-
ptuosa in its que sunt amati mei summopere deuitat quia illa contraria sunt sim-
plicitati".+

vs. 336: uRursus ambo interrogauerunt eum si ergo scientia simplicium sit magna. Res-
pondit: "Scientia magnorum sapientium ingens est acernus et pauca grana sed
scientia simplicium modicus est aceruus sed grana innumera , nam neque presum-
ptio neque curiositas neque nimia subtilitas addit ad simplicium accruum". "Quid
faciunt presumptio et curiositas ?" Respondit amicus: " Vanitas est mater curiosi-
tatis et superhia et per curiositatem et presumptionem inueniuntur amati mei
hostes sicut per simplicitatem eius acquiruntur amores".e

La condemnacio p6blica de l'astrologia per la Facultat de Teologia de la Sor-
bona el 19 de febrer de 1494, a la sentencia de la qual figurava precisament el text
de sant Pau que Lefcvre addueix al fragment del proleg del L. de laudibus que
hem transcrit mes amunt, to tamb6 el seu reflex en els versicles interpolats :

vs. 347: nnbuiauit amicus cuidaui diuinatorio astrologo at interrogavit quid esset sua astro-
logia . Qui dixit : "Scientia ad sciendum futura ". "Falleris", inquit amicus, "non
est scientia sed scientie fallacia , necromantic et phitomantie velamentum , pseudo
prophetia infamans summi opificis artlficium , semper malorum nuncia , quam ainati
mei reprobat prouidentia loco malorum (que ipsa minatur ) impartiens bona"*;

vs. 3.18 : o1bat amicus clamans : "0 quam vani sunt in mundo multi homines qui curinsi-
tatem sequuntur aut presumptionem nam per curiositatem incidunt in maximam
omnium impietatenx , nominihus Dei abutentes, malos Spiritus tanquam bonos
angelos exorcismis et imprecationibus inuocantes , nomina Dei et bonorum ange-
lorum illls tribuentes et sancta prophanantes per caracteres , per figuras, per ima-
gines . Per presumptionem vero omnes in mundo seminate sunt hereses". Ft plorauit
amicus vehementer propter tantas iniurias quas aduersus amatus committu.nt
ignorantes bomines.*

Un altre tema pre-reformista estretament connectat amb el pensament de Ramon
Mull es el del blasme contra els clergues indignes , la profanacio dels Llocs. ,Sants i de

82
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les ceritnonies liturgiques i la dissipaci5 dels ordes religiosos. Ja vaig indicar en 1'Apen-

dix esutentat mes amunt que les primeres obres lullianes publicades per 1'hunlanista

frances foren, 1'any 1499, juntamer?t amb el Liber de laudibus, el Cferycus, una

mena de catecisme elemental compost per als clergues ignorants, i el Phantasticus,

que enclou una veritable satira contra els clergues niundans. Vegeu un altre reflex

d'aquell pensament en dos dels verricles interpolats.:

vs. 302: ^Jngressus est amicus claustrum religiosorum et interrogaucrunt eunt an esset

religiosus. Respondit: "Sic, religiosus sum annati mei". "Quail regulaut sequeris?"

"Aunati", inquit, "nmi". "Cui vouisti?" Respondit: "Amato mco". "Habes volun-

tatem?" "Non", dixit, "amatus meus habet illam". "Addidisti aliquid ad ainati tui

regulam?" "Nichil addendum esse ad perfect ionem". "Sed, cur", inquit, "vos etiam

cum sitis rclieiosi nomen non portatis ainati, ne cum alterius nonnen portatis anno-

rem uiinuatis ct cum alterius vocem audiatis, amatum non intclligatis?"*

(Aauest versicle es troba repetit dues vegades al text de l'edici6 dcl Llibre d'Aniie

e Amat de 1505, amb els nouns. 302 i 352. La redacci6 del 352 es, en part, en estil

indirecte);

vs. 360: sPctitum est a nuncio amoris unde essent amato tot inutiles scruitores qui niagis

viles sunt, abiccti et contemptibiles quani homines seculares. Respondit nuncius

amoris id vicio Commi:prouenire qui habent summo amato (qui rex regum est)

seruitores prouidere, qui neque scientiam neque vitam neque mores corum ut oportct

exquirunt et quos nollent in stabulo, sinunt tit inagno regi seruiant in palatio et in

sue mense purissimo ministerio. Unde debent duras temere retributiones cum voca-

buntur ah amato ad reddendas rationes.•
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