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Historia de la Filosofia epanola : Filosoffa cristigna de los siglos XIII al XV,

por TOMAS CARRERAS Y tARTAU ['y] JOAQUfN CARRERAS Y ARTAU. Obra lau-

reada por la Asociacibn con el Premio Moret. Tomos I-II. Madrid, Aso-

ciaci6n Espanola para el Progreso de las Ciencias, 1939-1943. xII+664 pAgi-

nes+xIII lams . ; 686 pkgs.

Els llibres no els escriu un mai coin voldria. Les idees que els informen
fan el seu cams dins l'esperit dels autors, s'eixamplen, es combiners tot deli-
mitant-se, i el ponjunt pugna per rebre les Ifnies definitives. Llavors, peril,
interfereixen tot de cores i circumstAncies t6cniques, per no dir-ne prdctiques,
que imposen de fora estant un motllo a la f.ucncia del pensament : unes vega-
des amb avantatge ; d'altres, en canvi, amb una coacci6 innegable, ja sigui
perqu6 obliguen a encarar-se amb un tema mss ample del que 1'autor es pro-
posava, o perque exigeixen de fragmentar-lo.

Aquestes reflexions me les he fetes sovint quan llegia Avidament el gran
llibre dels germans Carreras i Artau. Nasqu6 en la seva forma actual sota
l'estfmul d'un concurs obert per a premiar una obra que fos la continuacib de
la Historic de la filosofia espanola de Bonilla y Sanmartin, la qual s'aturava
al segle xIII. Les diferencies de criteri entre aquest autor i els sens continua-
dors s6n fonamentals i ja per endavant les fan paleses. El que no diuen, i prou
s'endevina, 6s la dificultat que experimenten els autors d'entrar en 1'exposici6
d'una histdria de la filosoffa espanyola havent de donar per ja escrits uns ante-
cedents que s'entronquin amb coher6ncia orgi nica, quant a llur interpretaci6.
amb ]a visi6 que ells tenen del conjunt. No 6s que hom no pugui escriure la
histdria d'una cpoca del pensament, isolant-la dels seus antecedents i conse-
giicncies. Pero llavors entrem en el camp de la monografia, i no es aquest el
to que escau a la idea que ens formem de la histdria de la f'ilosoffia en un pafs
i al titol general que ports 1'obra.

No escric aixb fent-ne cap retret als autors. Ens han donat un llibre d'una
densitat que imposa. Molts s6n els capitols, en cada volum, que resulten tan
nous i tan rics, no sols d'acoblament de dades, sin6 d'interpretaci6 original de
textos i actituds de pensament, que tenen el relleu d'un llibre independent.
Aixd 6s el que admirem en les planes dedicades a Pere Hispa, a Arnau de Vila-
nova, a Ramon Sibiuda i sobretot a Ramon Llull i al lullisme. Un diria que
l'obra fou escrita en funci6 dells.

As dividida en sis parts. La primera, d'introducci6, ss un resum de la
cultura en les corones castellano-lleonesa i catalano-aragonesa , on s'estudia
la histdria de les universitats i de les biblioteques. La part segona -la filo-
sofia en el segle xIII - cont6 un capftol important sobre la vida i I'obra de Pere
HispA, que fou papa amb el nom de Joan XXI, bastit sobre les recerques m6s
recents, perb amb una interpretaci6 que sembla molt personal ; segueix un altre
capftol sobre 1'escolAstica en els tedlegs dominicans, on, parlant de Ramon
Marti, i grAcies a les recerques del ben recordat Dr. Llovera, queda esvanida
la llegenda de la seva originalitat pretomista. A continuacib s6n estudiats els
tedlegs franciscans i, forcant un poc la cronologia, com els mateixos autors
diuen, es fa I 'anAlisi de fra Gonzalo de Valboa, tan poc conegut, i de fra
Alfred Gunter, que professA a Barcelona i ihavia estat deixeble de Duns Scot.
Clou aquesta part un capftol extens sobre Arnau de Vilanova, acompanyat
d'uns ap6ndixs de gran valor. Joaquim Carreras i Artau ja fa anys que s'afer-
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ma en primer rengle en els estudis vilanovians amb contribucions plenes de

sagacitat i comprensio profunda de 1'obra i de l'home. Avui , despres de l'edi-

cio dell textos catalans que ha publicat en eollaboracio amb el P . Batllori en

ENC, la ceva autoritat s'ha fet encara mes magistral . Val a dir , pero, que en

alguns punts de detail biograrfic i bibliografic, el capitol aparegut en 1939 ha

de cedir davant la precisio de leg dades reunides en 1'edici6 que acabo d ' esinentar

i del recent estudi sobre la patria i ]a familia d'Arnau , aparegut en el volum XX

d'AST. Pero aixo no lleva gens de valor a 1'exposici6 pausada i segura que

trobem en l'obra que recensiem i a la seva forsa sintetica . Aixi, per exemple,

quail els actors dinen ( 1, 215 ) que .solo como figura de contraste es lfcito incluir

a Arnaldo en una historia de las doctrinas filosoficas' , o quail mes endavant el

consideren (1, 222) l'introductor a 1'Europa medieval de la medicina neoplatonica

i -,uggercixen discretament el sec parentiu amb Roger Bacon. La tercera part

porta el titol de l'escolasticisme popular i es consagrada a Ramon Llul1 (I,

233-635). La part quarta, que compren leg 440 primeres pagines del volum

segon, es una 'hintbria del lullisme, que cis autors ntodestament titulen nomes

esb6s. Les parts cinquena i sisena tracten respectivament de la filosofia en els

segles xiv i xv, i el llibre aca;ba amb tin capitol, el xxviii, dedicat a l'albada del

Renaixenient , on son inclosos el Dr. Ferran Ntiiiez i el famos Fernando de COr-

doha, tots dos ja de ]a segona meitat del mil quatre-cents.

El panorama es pie de vida . Els autors no traeixen mai cansament. Con-

cebuda l'dbra com una juxtaposicio d'assaigs sobre figures destacades quasi

sempre, al qui ilegeix li es donada la impressio que el tema es tractat amb el goig

del pensador que es posa a escriure sobre un tema que li es car i per al qual

se sent hen utillat . Cert que no hi ha en el Ilibre un fil conductor que aspiri

a donar la impressio que la filosofia espanyola medieval constitueix un conjunt

organic. No -hi cs, i prdbablemente no hi podria esser , sense violentar leg rca-

litats i pintar telons de foils harmonitzadors pero arbitraris . En l'advertiment

preliminar ja manifesten els autors que llur criteri yes diferent del que guia

Bonilla. No creuen possible d'explicar ] a filosofia cristiana a Espanva •aten-

diendo preferentemente a factores nacionales), . Ws aviat , i amb rao, la veuen

condicionada per 1'ambient europeu i .mas que como una explosion del genic,

nacional, como la singular aportacion de los pueblos hispanos a la tilosoffa

general de Europa'. En tal aportacio, Catalunya hi juga tin paper molt im-

portant, adhuc prescindint de 1'extensi6 amb que son tractats Ramon Llull i la

seva escola , i de leg circumstancies que podrien explicar una situacio de mes

favorable perspectiva per a apreciar els noms de la cultura catalana. I es que

en els segles xiii al xv la nostra terra ofereix un conjunt tan ric de possibilitats

i tan proxim ale grans centres intellectuals d'Europa, que convents, universi-

tats, clerecia secular, ndblesa i burgesia apareixen coordinats i en intercanvi

fecund d'interessos i d'idees a i'entorn dels princeps apassionats per leg lletres

des de Janine II a Alfons el Magndni.in.

Jo no tine cap competencia per a valorar degudament aquesta exposicio tan

suggerent . Prou me n'adono en escriure aquestes ratlles. El que puc dir es

que ara tenim tin repertori on trobem enquadrades tot de personalitats que o be

calia anar a cercar a leg histories dels ordres mendicants , o a monografies c,,;-

parses, o als diccionaris biobibliografics i que se'ns donen ordenades , valorades

i postil-lades amb la bibliografia mes recent . Per aquesta valor de repertori de

]a nostra cultura llatinoeclesiastica medieval que to I'obra dels Srs. Carreras

i Artau , m'he demanat sovint la rao d'algunes omissions . Entre altres de
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menys importants, m'atreviria a assenyalar leg de Joan Rassols 0. M., Rernat
Armengol l'inquisidor, fra Pere Joglar, confos del Magnhnini, i sobretot de
Joan de Palomar, que jugs un paper tan important al Concili de Rasilea i de leg
obres del qual tants manuscrits hi ha a leg bibliotcques d'Enropa. I inos cm
dol encara, i En Palomar m'hi fa pensar , que res no digui el llibre dels escriptors
de polftica eclesiastica de Catalunya en cl segle xv. Si en el capitol xxvrr
parlen els actors de Ruy Sanchez de Arcvalo, horn hi troba a faltar aquells
grans noms de la nostra cultura quatrecentista que tenien tart dret a figurar
en aquesta sfntesi coin ell. El cardenal Mar2-arit, Joan Casanova tambe carde-
nal, Joan Crist6for de Gualbes, fra Antoni Cerda, i,gualmente cardenal i 1'ex-
clusi6 del qual sorpren mts perque fou lullista, i el mercedari fra Caxal, form
figures que no haig de descobrir i que per llur relleu jugaren tin paper tan
important a Italia coin a ]a seva terra. La part dedicada al segle xv resulta
desigual. Quan se'n paraa on in bist6ria del lul-lisme, to una solidesa remar-
cable. En canvi, els capitols finals del Ilibre, al costat d'estudis molt bons
coin el del Tostado o el del ja esmentat Arovalo, o la rapida allada de la rcnai-
xenna tomista a leg darreries del scale xv a 1'entorn de Diego de Deza i do
Pedro de ^Castrovol, de gran novetat, resulten de vegades prima o cscrits sola-
ment pour nu moire. Mes hauria valgut no dir res d'Ausias March si no
s'havia d'aprofundir el que seguramente den a les Etiques d'Arist6til i de Se-
neca; i tampoc no resulta ponderat parlar en quatre ratlles de Felip de Malla
despros que se'n dediquen quatre vegades inos a Jaume Roig, e] qua] de segur
no hauria cregut mai possible que una hist6ria de la filosofia li lea tanta d'honor.

Pet-6 aquesta obra porta, per damunt de totes leg coses bones que conto,
una de molt excellent. P,s la millor hist6ria que tenien fin„ avui de la filosofia
lnlliana, i els actors han fet molt be d'aprofitar l'ocasi6 de huidar-hi el resultat
dels Ilargs anys de trehall i d'estudis i iliSons frag,inentaries corn li ban dedicat.

L'any roo5, el Dr. Tomas Carreras i Artan dons a I'Ateneu Rarcelones tin
curs de conferencies sobre leg Concepcions etiques a ispanva. Era l'anv que
publics La filosofia del Derecho en el Ouijote, i molts que no el coneixien
mes que per aquest Ilibre, en veure'l parlant a In rotonda de l'Ateneu de in
Rambla, restaren sorpresos de la jovenesa d'aquell home que tan ardidament
es plantejava i plantejava als altres els problemes de la psicologia co]lectiva.
Joaquin Costa era llavors on plena actualitat, pet-6 la intencio i el metode del
coil ferenciant anaven per altres eamins. Era tota una altra actitud filos6fica,
coin diria el Dr. Carreras. I quina tenacitat ! Encara trigs tins anus a osser
catedratic de la nostra ilniversitat. D'aquells temps, arrenea l'obsessi6 Ml-
liana quo ha, fruitat on el Ilibre quo estic comentant. I,'anv 1915 dons en la
seva aula tin curs sobre Rainon Mull, ding del mare que ja, corn tin primer
assaig, havia desenrotllat den anus abang al nostre Atenen. En la introduceis
a in Historia del pensament filosdfic a Catalunya (rg3r) dedica tin capitol de
gran forsa sintetica a Ratnon I ,1n11 i a ]a virtud germinadora del son pensament
filos6fic, del qua] trobem no cols el ress6, sins de vegades fins leg paraules on
la Historia de la filosofia (per exemple, quan tracta de Turmeda). Recordem,
encara, cl sec article sobre els fonaments metaffsics de la filosofia 1111-liana
(KWissensehaft and Weisheitn, 1935) i la Revisitin filosdfica v espiritu del
lulismo (.Cruz y Rava)), el mateix nnv).

El sett germs i collaiborador Joaquim ha aunt a parar per tins altres eamins
al lullisme. I,'hi ports 1'estudi del pensament filos6fic medieval, sentit amb
tot el dramatisme apassionant que tota Iluita d'idees provoca. quan elles esde-
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venen formules d ' accio. La memaria que publica l'any 1934 sobre la Histbria

dels ortgens doctrinals de l'antilullisme no va revelar un mestre , perque ja ho

era son actor , pero renova vitalment ] a manera d'enfocar aquell moviment que

la passio dell lullists a ultranca havia volgut empetitir , tancant -lo en I'esfera

d'una polemica provinciana.
Els anys que els Drs . Carreras i Artau treballaven en la terminacio del

sell ]litre, han estat de gran transcendencia per als estudis lullians. Ells

han tingut la trasa de sintetitzar els resultats del moviment estimulat per la

publicacio dels textos catalans de Ramon Mull iniciada per Jeroni Rossel16

a comensaments d'aquest segle. Llegint aquesta obra veiem el camtf fet i la

fecunda eficacia que ha tingut en e] ]uulisme ]'establiment cientific de ]a

hibliografia de les edicions i manuscrits de R. 'Mull i la utilitzacio objectiva

de les fonts documentals de ]a seva biografia. Les Ilegendes que voltaven ]a

figura van fent - se nienys denses, sense que la seva transcendencia resulti

disminuida . Ben a] contrari . Pero els autors d'aquesta historia de la filosofia

espanyola medieval no son tinicament historiadors de les activitats d'un home,

sing que son interpretadors i comentadors del seu pensament . I per aixo
la seva obra no es la ]apida que tanca les despulles d'una existencia, tot
evocant-ne la grandesa preterita, sing que es un sombrat on son colgades les
lla'vors prometedores de noves recerques . El lullisme semblava que havia
arribat a un punt mort i que si R . Lull home interessaria sempre, la seva
obra ja era dessecada i estkil . Els engrescaments prematurs , per culpa de
l'epoca en que brollaren, o mal enfocats metodicament , de Mn . Salvador Bove,
no podien esser encomanadissos . Eren encara una supervivencia del lullisme
del segle divuite mallorquf, seguint la seva linia menys viable i de pura
polemica ; no en a116 que h i havia de fecund en els estudis de Custurer i
Pasqual.

Aqucst llibre dell Srs. Carreras, que es una mica incongruent que el
comenti jo , que nomes he estudiat Ramon Mull en coses tin poc al marge del
sec pensament , to una significacio que eada dia es veura mes destacada. No
solament ha sintetitzat , cote deia , mig segle de lullisme modern, sing que
ha situat la novetat del sijtema en la confluencia dels corrents de la filosofia
del Renaixement i del segle xvii , a traves del misticisme frances pre-refor-
ntista i de le- derivacions de la lbgica i la combinatoria lulliana, considerada
com una gran i profitosa novetat que apassiona el Leibniz jove, i to ones deri-
vacions insospitades . Unes d'essencials, com les que han pogut constatar-se
en l'obra del cardenal de Cusa, que senvbla tan intimament lullia fins en
l'adopcio d'actituds intellectuals com la que revela el titol tan suggeridor
De docta ignorantia . D'altres d'accidentals , contaminacions de la metadica
de R. Mull , com fart de la memoria i la logica enciclopedica i inventiva, que
inserten en ] a historia del lullisme l'obra i ]a vida trepidants de Giordano
Bruno. Els capitols xxi i xxli de I'obra son d'una gran riquesa d ' informacio i
d'analisi personal . La Bibliografia de les edicions lu;llianes de Rogent-Duran,
que es un instrument de treball d'una precisio que sempre fara honor als sews
autors , que eren tan joves quan el forjaren , ens permetia d'anar seguint la vida
del lullisme a traves de totes les seves derivacions i desviacions . Les notes
que la illustren ens situaven els noms, les escoles i molt sovint la genealogia,
per dir-ho aixf , de tftols i proposits . Peril calia omplir els salts que per
forsa ha de deixar tota entumeracio bibliografica quan no es proposa de fer
historia , i explicar la genesi subterrania que relliga llibres i temptatives, si

27,



JORDI RVBIO

no volem acceptar que la reneracio espontania o la teoria de les mutacions

siguin valides en el mon del pensament. Una cosa encara els autors de la

Riblio,grafia no feien historia del lullisme, i sovint no inrlogueren en llur treball

els Ilibres que no indicaven en el titol una palesa derivacio lulliana. Els Srs. Ca-

rreras tot ho han pastat, ho han refos i ho han aprofundit amb 1'estudi directe do

les fonts. Aixf, per exemple, en la interpretacio que donen del lullisme del

cardenal de Cusa, tot i que comptaven amb les recerques anteriors del P. Florf

i de Platzeck i de Honecker. Quan el relacionen amb Sibiuda i atribueixeu

a tots dos el propasit de fer viable el lullisme combatut per Gerson, dins dell

ambients universitaris europeus, obren una porta vers nous horitzons i mar-

quen un punt molt important en ]a 'historia de 1'evoluci6 del lullisme. Cusa,

que no vol citar el nom de R. Mull, divulga idees sever. Se'n sent fecundat i

se'n fa resso potser d'una manera inconscient mes que no pas dissimulada.

Nomes que espigolant entre les cores que mes em sobtaren tot Ilegint cl

Ilibre, el men comentari es faria inacabable. Recordare, pero; les planes dedi-

cades a 'Pico de la Mirandola, que, en relacionar fart de R. Lhrll i la cabala,

explica, segons els autors, l'aparicio d'un grup de lullians cabalistes. Tambc

cs important la significacio donada a Lavinheta i al seu ensenyament a la Sor-

bona. I tot aixo relacionat amb Lefevre d'Etaples i smb l'interes ]ullia dc

l'arquebisbe de Saragossa Alfons d'Arago, ger.ma del rei Cat'lic. Qui era

aquell metge seu, Fuentes, enviat per ell a Paris perque ]'infonmes dell vents

que allf corrien sobre el lullisme? Segons els autors, Lavinhcta marca la

fi do la tendencia mistieo-.humanista del lullisme i inaugura la seva revalorit-

zacio racionalista. Son ig-ualment molt bones les planes dedicades a aquell

fantastic Corneli Agripa, principal representant de la direccio logico-enciclope-

dica del lullisme alemany, amplificador del lullisme inventiu, per() sense recol-

zar-lo com R. Llull dannrnt d'una metafisica i una tcologia i degenerant, per

tant, en un mecanisme purament formal. ",quest estrany lullisme germanic,

avivat per Giordano Bruno amb tendencies enciclopediques, mentre, corn fan

notar els autors, en les terres llatines 1'estimul de 1'Ars rnm,uia ja era esdevingrrt

inoperant, surt molt roherentment exposat en aquest llibre. Tinguc gran

transcendencia. F.ls autors del llibre no s'han espantat davant de la sequc-

dat d'aquells textos i s'hi han encarat coratjosament. Aixi ens donen una

analisi nova i de tota primera ma de les obres d'Alsted, que en la seva univer-

sitat de la Transilvania s'acostava al lullisme, obsessionat per la seva deria

enciclopedica. Aixf resulta que lc,.-, idees lullianes influiren en el pedagog

Amos Comenius, l'autor de 1'Orbis pictus, tan popular, que encara forma part

de ]a biblioteca infantil de Goethe. La sfntesi d'aquesta direccio que Alsted

representa (II, 24S) 6s de deb() il-lilminadora.
En el conjunt de la historia del lullisme, i prescindint d'aquc^tes sugges-

tions deformades del Renaixement alemany, quatre etapes tenen, al men enten-

dre, significacio predominant. En primer terme, el rnoviment que els autors
anomenen 1'antilu llisme. Despres, la formacio i iuflucncia del nucli lullia do

Paris, fill de l'accio directa del mestre. A continuacio els camino,'; per on el

lullisme arrela a Italia. L'escola alemanya cs filla d'aquests dos movinnents.

Finalment, el centre capitanejat per Salzinger, sota la proteccio de l'elector

nalatf Joan Guillem, d'on sorti ]a magna edicio de Maguncia, tan decisiva en

la restauracio del lullisme modern.
Els capitols sobre l'antilullisme son molt valuosos. Ja a Valencia, quasi

en vida del mestre, es manifesta una direccio mistificadora, i d'aquesta escola
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neixen els primers apacrifs lullians. Ella provocaria la reacci6 de Nicolau
Eymerich. Sobre el lullisme frances, Mn. Josep Tarre ha fet molts llum amb
aquell article seu sobre els codexs lullians de la Nacional de Paris (AST, XIV),
tan innovador i que cal tenir sempre en compte. El mateix Mn. Tarre, aprofi-
tant la seva estada a Paris durant la nostra guerra, estudia molt els textos
d'Eymerich imedits d'aquella biblioteca. Recordo les llargues sessions que va
tenir la bondat de dedicar-me, en les quals m'explica moltes de les sever
descobertes. Els Drs. Carreras i Artau ja diuen el partit que ban tret dels
materials inedits que Mn. Tarre ports de Paris. Tant-de-bo que els tregui a
Hum, perque el cas d'Eymerich mercix un estudi especial. Els autors d'aquest
llibre reconeixen que el Llull autentic va perdre molt amb la seva campanya.
Pero, es que creuen que era fonamentada ? La important observaci6 (I1, 35)
sobre els motius doctrinals en que era basada l'oposicio d'Eymerich al lullisme
(posicio antirealista de l'Inquisidor) cal tenir-la molt on compte.

El nucli frances potser hauria guanyat en relleu si, en comptes de separar
1'etapa del segle xiv i la del segiient a l'entorn de Josse Bade i Lefevre d'Etaples,
haguessin estat estudiades les dues en un capitol. Ja diuen els autors que
possiblement el mateix cardeual• de Cusa utilitza i copia algun text vingut de
Paris. Sembla Clara la transcendencia rectora que cal reconei.xer al movi-
ment dels lullists de Paris, tan apassionat com ric de possibilitats divulgado-
res dels textos originals, tant en cdpies i compilacions de manuscrits, com en
estampacions. rEn el mil tres-cents i en el mil quatre-cents res no 'se li pot
comparar com no sigui el centre de 1'Escola lulliana de Barcelona.

Sobre els inicis del lullisme a Italia, els autors confessen que no disposen
de suficient documentacio. El P. Miquel Batllori, en la seva memoria El lulis-
ino en Italia : Ensayo de sintesis (rRevista de Filosoffa•, Madrid 1944), aparegut
amb independencia del llibre dels Srs. Cameras i Artau, ha enfocat el tema
ainb imaginacio i coratge, disposant a la vegada dels materials que Ii propor-
cionaren les sever recerques a les biblioteques d'Italia. De tota manera, en
el llibre dels I)rs. Cameras i Artau es precisa be la lfnia que marca la relaci6
existent entre el moviment lullia de la Italia quatrecentista i el barcelonf.
Mestre Joan Bulons, ben documentat bibliograficament pel P. Batllori, i el
bisbe de Padua Fantini Dandolo, son les anelles principals de la cadena. El
que no sabem es quina influencia va poder tenir en forjar-la el clima lullia
constituIt al Nord d'Italia, a Genova i Venetia, principalrnent, en vida de
R. Llull. El que es veu be, pel treball del P. Batllori, es que, com per altra
banda es logic, les relacions d'Italia amb Catalunya i Mallorca foren frequents
tam-be en el terreny lullia : recordem la intervenci6 del cardenal Cerda i els
noms de Virgilio'Bornati i fra Mario de iPassa, que anaren a Mallorca a estudiar
o saturar-se de 1'ambient eremitic dels llocs lullians.

La part mes important del capitol xx11 de l'obra es dedicada a 1'edici6
maguntina, a 1'estudi directe dels diffeils escrits del sen director Salzinger, la
intenci6 dels quals ara resulta aclarida, i a la historia de la supervivencia del
lullisme en aquella ciutat fins al seu collapse a les darreries del segle xv1II.
Sempre la polemica i 1'acusaci6 d'heretgia es 1'aconlpanyament d'aquestes
transplantacions de la doctrina del mestre, desviades i desarticulades del seu
sentit primari i convertides en una mena de morbid ferment. Pero la historia
de l'edicib de Magfincia to una significaci6 de primera magnitud en el lul-
lisme . No sols pels materials ingents aplegats en els vuit monumentals volums
que la constitueixen, sin6 per la importancia de la biblioteca de manuscrits lul-
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Bans que forma l'elector Joan Guillem a Dusseldorf, i que despres passaren, a

traves de Mannheim, a Munic, on avui es conservada. -Codexs de diverses pro-

ccdencies, en versions antigues o en transcripcions del segle xviii, singularment

provinents de l'F,,cola lulliana de Barcelona, han trobat allf un recer que els ha

salvat de la dispersio i qui sap si tamb4e de la perdua definitive.
Quina forca polaritza a l'entorn de l'elector Joan Guillem la mes gran em-

presa dels temps moderns en favor del lullisme? Per una banda, la febre de les
recerques en les ciencies naturals ; per l'altra, l'ambicio d'arribar a assentar les
bases d'una ciencia universal. La filosofia alemanya del xvii, des de Leibniz,
s'havia apassionat per les possibilitats enciclopediques de fart contbinatoria

lulliana. Valeri de Valeriis, Alsted, les editions de L. Zetzner, familiaritzaven

els esperits atnb la magia de l'Ars Magna i amb la seduccio del simbolic arbre

de la ciencia. Aixo explicaria la inclinacio de Salzinger tiers el lullisme. Pero

hi havia encara un altre lligam : l'alquimia. El director de la maguntina no

va. creure mai que fossin apocrifs els escrits alquimistes que porten el nom de
R. Llull. La correspondencia d'aquell amb el 1'. Sollier, publicada pcl Dr. Got-

tron, ho dentostra a bastamcnt. Q 1'Elector, com altres prfnceps del seu temps,

tainbe s'hi interessava. Oportet hacresses esse! De la conjuncio d'antbducs

forces d'atraccio nasque l'arreplega de manuscrits lullians ordenada per l'Elector

i 1'cdici6 de Magtincia que ell i els sous successors subvencionarcn.

Els Drs. Carreras i Artau procuren afeblir la rota d'alquimistes que ha
estat afegida a la llista de merits de Salzinger i dcl seu protector. Es giiestio
de matfs, pero els fets no poden desfigurar-se. 1 ni crec jo que rcbaixin el
seu prestigi ni treguin cap merit al corpus maguntf. Ja es sabut, per altra
banda, que nomes s'hi estamparen obres autentiques. Que Salzinger fos alqui-
nlista teoric, pero no practic, els autors ho sostenen, pero es diffcil d'explicar,

ja que en aquella ciencia costa molt de separar una activitat de l'altra. El text

de Salzinger que els Drs. Carreras i Artau transcriuen en el seu llibre (II, 325),
no 1'interpreto jo del tot segons la versio que en donen. Quart escriu : anun-

quam potui, tentatis tot experimentis, vel introituni tanti operis invenirel,

no din, al men entendre, que anunca logre hallar el acceso a su practica., sing

que mai no pogue passar dels seus inicis, i quan parla, un poe mes amunt, de
dem.onstrationes sembla clar que es refereix a experiments. iPero aixo sou

details tninitsculs en la interpretacio dels quals tampoc no em faria massa fort.

Major conviccio ens deixen, per exemple, les frases que adreca en una lletra

del 24 de gener de 1713 al P. Sollier : esolus non sim qui alchimiae Lullisticae

partes tueor,. Qui aixo escrivia era un convensut de 1'autenticitat de 1'alquf-

inia lulliana.
Quant a l'Elector... A Munic, en el manuscrit 10493, en quatre volums,

en pergamf, hi ha una colleccio d'escrits tots d'alqufmia pseudolulliana, magnf-

ficament copiats, amb sengles retrats en colors i en grisalia de Ramon Llull

i de 1'Elector, un al davant de cada tom, que son el monument mes eloquent

de les aficions alquimfstiques del mecenas que felt transcriure aquells tractats.

Ells contenien a116 que Joan Guillem considerava cons mes important de l'obra

lulliana. Una nota manuscrita enganxada al verso del retrat del prfncep, al

volum tercer, n'identifica la figura afegint que per ordre i a despeses seves

adiese prachtabschrift der sammlichen Werke des Raymundus Lullus in vier

folio banden ausgefertigt worden ist.. Encara vaig veure una altra copia, no

tan luxosa, de la mateixa compilacio en els manuscrits 11031 i 11032 de Munic.

En l'inventari de manuscrits de la biblioteca Palatina de Mannheim, que vaig
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poder consultar , ja fa anys, en el Geheimes Haugarchiv de Munic, la llarga

llista dels textos lullians 6s encapsalada per la descripci6 d'aquells cquatuor

volumina scripta elegantissimeb . Considerant tot aix6, de vegades m'entra el

dubte sobre si fou Salzinger qui veritablement infiltra a I'Elector la idea de

publicar 1'edici6. No 6s cosa per a Esser dilucidada en aquest lloc, perb eni

sembla probable que ja abans que Salzinger hi intervingu6s , Joan Guillem

7iavia ordenat al seu bibliotecari Buchels l'arreplega sistematica de manuscrits
lullians.

is tan atractiva i suggeridora 1'exposici6 de la historia del lullisme que
forma el nucli mes important del volum segon de 1'obra que estic comentant,

clue, emportat pel seu dramatic interes, res no he dit encara de la metddica
exposici6 que els autors ens donen , en el primer volum, de la vida i l'obra de
R. Llull . Mai no ha estat presentada amb tanta d'extensi6 i de claredat a la

vegada. Nom6s podia atrevir-s'hi qui hagi treballat molt de temps i sense

iuipacicncies a entendre la tecnica seca i descoratjadora de fart lulliana i a

treure 1'entrellat de les seves linies generals. Encara calia una altra coca que

no ha faltat als autors : la fe en 1'eficacia de llur treball . El qui d6na per wort

i liquidat a116 que estudia, mai no sabra posar hum comunicativa en els seus

resultats . Us Drs. Carreras i Artau, que no viuen reclosos en el passat del

pensament filosofic, sing que senten l'estimul dels problemes actuals, han tre-

ballat empesos per 1'ansia de valoritzar el lullisme filosofic. I hi han trobat
un punt que, sota diversos aspectes , ja fecunda alguns dels sous seguidors a
trav6s dels temps i de les escoles. Per una banda, Llull fou el primer quc
somia la construcci6 d'una art comuna a totes les ciencies . Per 1'altra, coneebe,
per tal d'assolir-ho, una logica matematica , els principis de la qual , com diuen
cis autors ( I, 428 ), qui sap si cinfiltrandose en el curso del pensamiento filos6fico
g.'neral y fecundados por alguna inente poderosa, alcanzaran con el tiempo un
nuevo auge y vigor insospechados.. I dit aixo, jo hauria de plegar veles i
d'inclinar-me davant de la parsimoniosa i refexiva exposici6 que fan els autors

de la metodica lulliana, que nom6s una serena assimilaci6 dels sews recursos
podia fer eficient . Encara, pero , que sigui titllat de pedanteria , voldria remar-

car l'atracci6 que exerceix damunt del lector 1 ' exposici6 de quatre capitols
basics d'aquesta part. L'onzc, on es estudiada 1'Ars magna que els autors
anomenen primitiva . El dotze, que parla de la desintegracio (mot ben expres-
siu) i de la simplificaci6 de 1'Art. La preocupaci6 experimentada per 1'autor
davant de la dificultat de for-la entenedora i practicable , ana seguida d'esforcos
per a assolir-ho i, com a coronament , de la redacci6 de l'Arbre de la CiPncia,
en el qual, com diuen sinteticament els autors , R. Mull abandona , provisio-
nalment si mes no, la lbgica sillogfstica per a seguir els viaranys de la simbo-
lica que tant s'adeia al seu temperament de poeta i d6na caracter tan excels a
algunes de les pagines d'aquell Ilibre . El capitol tretze , on 6s analitzada punt
per punt 1 'Ars generalis ultima, 6s tamb6 de bgran valor , i aquest cicle 6s corn-
pletat amb el capitol catorze, on la metodologia i el llenguatge filosdfic lullians
s6n valorats amb gran novetat i visi6 de la importancia que t6 la creaci6 del
vocabulari necessari per al sistema.

Encara voldria recordar el capitol xvI, consagrat a Ia mistica de R. Mull,
per I'analisi que fa del gran Libre de Contemplaci6 en Diu . 1~s tan complet
i coneebut amb un domini tan gran de tot el pensament de l'autor , que presenta
un relleu ianposant . I encara resulta mes transcendental el seu estudi quan, un
poe antis endavant ( 1, 587), es relacionat amb el Libre d'Amic e d'Amat. La seva
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genealogia doctrinal la troba el Dr. Carreras en el Libre de Contemplaci6, i la
manera com caracteritza la individualitat d'aquell respecte d'aquest, es ma-
gistral. No puc resistir la temptacio de resumir-ho. L'home i el Creador son
subsstituits per 1'Amic i l'Amat en el ilibre d'aquest tftol, i 1'anima de R. Mull
is personificada en la de 1'Amic.

Aquest gran estudi sobre R. Mull va precedit d'una precisa biografia del
personatge, ben enfocada, seriosa i conlprensiva de la seva psicologia, i d'una
llista, per ordre de materies, de la produccio lulliana amb les referencies biblio-
grafiques indispensables. Potser fora practic, d'ara endavant, d'utilitzar la
numeracio establerta pels Drs. CCarreras i Artau en el seu Ilibre per a indivi-
dualitzar els diversos cscrits lullians, aixi com fins ara segufem la de I,ittrc-
Hauriau en la Histoire litteraire de la France.

Acabo aquestes mal lligades consideracions amb la preocupacio d'haver
deixat sense el degut comentari i com en l'ombra moltes aportacions noves
o dignes de nota del ilibre. Ni 1'espai em consentia mes ni jo tine prou prepa-
racio per a detectar-les totes. No he parlat, per exemple, del gran capitol dedi-
cat a Sibiuda, tan estimat pel D'r. Tomas Carreras des de la seva jovenesa.
No tine tampoc la pretensio d'haver sabut subratllar correctament els punts
que he anat tocant en aquesta precipitada recapitulacio de les impressions que
em produf la lectura de l'obra. Demano per aixo moltes excuses, no sols als
lectors, sin6 ben especialment als autors. Una cosa m'atreviria a insinuar, i es
que es decideixin a publicar en volum a part els capitols sobre Ramon Llull
i el lullisme de la seva historia de la ffilosofia espanyola medieval. Llavors
l'obra adquiriria una proporcio adequada, es convertiria en un veritable com-
panion per als estudis lullians, i si en Esser novament redactada, ho pogues
esser en la llengua de Ramon Liull, la coherencia fntima que ha presidit la
confeccio del ilibre encara resultaria mes manifesta.

Jordi RUBIO

MIGUEL Asin PALACIOS : Huellas del Islam . [Madrid], Espasa-Calpe , [ 1441].
312 pags.

Aquesta publicacio reuneix, en busca d'una mes atnplia difusio, cinc into-
ressants treballs del malaguanyat aiabista i professor Asin Palacios, el qual
dedica fonamentalment tota la seva llarga vida a l'ambiciosa recerca dels pres-
tees actius i passius de la historia cultural de I'Islam, tot seguint 1'herencia
llegada pel mestre dels arabistes espanyols Julia Ribera.

Tots cinc treballs, obrats amb una erudicio amplissinla i desconcertant,
caracteristica de ]a producei6 d'Asin, es ressenten primordialment de la vigen-
cia d'una actitud fonamental en la seva ment, i que nosaltres considerem fruit
del materialisme historic del segle passat. Quan repetidament afirma que en
la historia de la cultura mai no hi ha solucio de continuitat, d6na per pressu-
posats uns conductes entre coincidencies intencionals, a voltes producte del
parailelisme psicologic, que no sempre son adequats, ni, molt menys, indubi-
tables i segurs.

El primer dels cinc articles apareguo ja 1'any 1904 en I'rHonlengje a
D. Francisco Codera en su jubilaci6n del profesorado., on compren les pagi-
nes 2-71-331. Asfn hi demostra palpablement la inadequada atrvbucio a Aver-
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