
OBSERVACIONS SOBRE EL LLIBRE

ORACIONS DE RAMON

.Con los sarrains entenen provar lur lig esser donada de Deu, per

so car l ' Alcorra es tam bel dictat que nol poria fer nuyl hom semblant

d'el, segons que els then : Yo, Ramon Luyl indigne , me vuyl esforsar, ab

ajuda de Deu , fer aquest llibre, en qui ha meyllor materia que en l ' Alcorra,

a significar que en axi corn yo fas libre de meyllor materia que l'Al-

cora, pot esser altre home qui aquest libre pos en axi bel dictat com

l'Alcora. E assd fas per so que hom pusca argiiir als sarrains que l ' Alcor'a

no es dat de Deu ja sia que sia bel dictat ( Cent noms de Deu,' ed . GALMkS.

193b, XIX, pag. 79).

Evidentment , si Mull pretenia de competir amb l'Alcora , havia d'in-

tentar d'escriure amb un estil similar al de l'Alcora, sobretot si volia

confondre els musulmans segons ell mateix ens diu . Perquc, al cap i a la fi,

aquests admeten com a prova irrefutable de ]a veracitat de la missi6 de

Mahoma que cap esser huma sigui capac de compondre una Bola sura

que iguali o superi les del llibre sagrat ( cf. 10, 38 /37-39/38; 17, 90/88).'

Llull, per consegiient, en construir les tercines dels Cent noms de Diu no

solament pensava en el fons, sin6 tambi en la forma, perque la regularitza-

ci6 de la rima era molt mes sistematica i cadenciosa que la del Ilibre mu-

sulma. Llull no s ' enganya respecte a aixo (pag. 81) :

aAquests verses rimam en vulgar per so que mils hom log pusca

saber de cor ; e no fern forsa si en alcuns verses ha mais sillabes que

en altres ; car assn sostenim per so que meylor materia puscam posar en

est libre. E ha major difficultat en posar tan subtil materia, com ha

i. Sobre la influencia Arab en aquesta obra cf. ASIN : La teoria de las ahadrasn

de Ibn ' Arabi y las adfgnitates » de Lulio. Otras analogfas de ambos sistemas, dins

Ibn Masarra y su escuela , aObras escogidasn , I (Madrid 1946), 204-216 ; quant a rela-

tions amb el m6n hebraic , ef. J. M. MII,4As : Algunas relaciones entre la doctrina

luliana y la Cdbala , aSefaradn , 18 (1956), 241-253-
2. Cf. J. VERNET : El Cordn (Barcelona 1963 ), pp. Lxxxl-1,xxxv ; Liull en el

Liter de tartari et christiani demostra coni fixer be aquest argument . Cf. N. DANIEL, :

Islam and the West (Edinburg 1960), 59.
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2 JOAN PERNET

en est libre, en rinses , que no es l'Alcora posar en lo dictat on que
es posatn.

Aquestes (iltimes paraules de Liull indiquen ben clar el que pretenia :
escriure en prosa rimada (en crab sa,.') i on versicles de diferent longitud
coin on l'Alcora, pore) amb rimes mes reeixides que en les d'aquest.

No puc donar tin judici estctic objectiu de l'obra dels Cent nolns de
Diu. A titol purament subjectiu Si que haig d'avancar que la crec inferior
- coin als musulmans els sembla l'emulacio de Abu-1-`Ala' al-MIaarri' -
at text imitat.

La utilitzacio del sag' per 1'Alcora i el que la doctrina tradicionalment
ortodoxa considera l'esmentat Llibre coin el verb etern i increat de Deu
(wa-ya'lam arena halam Allah gayr majluq, diu el Credo oficial de
l'any 433/1o41)' bloqueja, durant diversos segles el sag' pels autors Arabs.
Solament al segle x, cls literats tornen a reprendre l'us d'aquest artifici,s
per mes que fossin malvistos per les gents religioses. Aixi, Algazel, el
qual en el seu Thya,' prohibeix que s'utilitzi en la pregaria i considera
practicament pecat de parlar amb volubilitat i d'emprar la prosa rimada
amb afectacio i incrustar versos coin a ornament dels sermons. I, aixo
no obstant, ell mateix cau - atret per la cantarella de la rima que tant
ajuda a fixar els textos a la memoria - on els mateixos artificis que fustiga.
Aixi, per exemple, en parlar de l'omniscicncia divina, diu :

uli-anna al-asya' bi-lilmihi zaharat wa-bi-qu•dratihi-nsarat wa-innaliu
TaIdIA ya°lam `adada rimali-l-qifari wa-gatarati-l-arntari wa-waraga-l-
as"gari wa-gawamida-l-afkari'» .

No costaria cap esforg de trobar mes i mes exemples on els textos
gazalians, pero prefereixo d'espigolar en tin camp completament diferent
i citar un passatge (dels moltissims que hi ha) de Les mil i una nits, en
el qual trobem una manifesta aiternanca entre prosa i sO[,' (nit 949) :

uDcspres d'aixo al-Raaid diguc : - Desitjaria que m'expliquessis el
perque de la pallidesa del ten rostre ; es congenita o no ? -. Replica :
Oh, Emir dels Creients ! El meu conte es prodigies, el que u1'ha succeit,
meravelVs ; si 1'esculpia amb punters a la comissura dels ]la-rimers,
constituiria tin exemple per als qui mediten -».

3. Cf. J. VERNTiT : El Cordn..., p. t,XXXIV.
4. Text en A. Ml-,z : .ll-^adurat al-islamiyya fl-1-garu al -rdbi' al-hiyri ( I;1 Caire

1359/1940), 342.
5. Vegeu el text castellA de I'obra citada a la nota 4 : El ren:aci,nienlo del Islam

(Madrid-Granada 1936), 297-293-
6. Cito per l'Index de G. H. BousQuET (Paris 1955) parlgrafs 44, 100 i 'IS.
7. Prenc el text de Afa5dni - l-adab , I, num. 3.
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OBSERVACIONS SOBRE WRACIONS DE RAMON. 3

Doncs be : Llull no solament empra sisternaticament la prosa rimada

(Cent noms de Dcu), sino que tambe coneix 1'alternanca de prosa normal

i sag` tal com Them vista utilitzada pels autors crabs en els exemples

anteriors. Jordi Rubio' ha analitzat sota aquest ultim aspecte les Orations

de Ramon (ed. GALM1 S, XVIII, 315-392) que to alguna relacio amb el

I.libie de orations e contemplations del enteniment (ibid., 231-268).'

Per consegiient, en el mateix Mull veiem utilitzats dos tipus de prosa

rimada : el primer, en que 1'autor emula l'Alcord i creu superar-lo perque

la rima regular dels sous versicles es - estilfsticament - superior a la

d'aquell ; el segon, caracteritzat per la seva aparicio esporddica, recorda

cl dels exemples drabs exposats mes amunt.'° Aquesta ultima pot molt be

tenir el seu origen en la influencia d'Algazel, autor conegut en el mon

cristia a traves del Pugio Fidei de Ramon Marti i que I,lull degue llegir,"

l,erquc les sever obres constituien un magatzem d'arguments antiaver-

roistes.

El profund coneixeinent que Mull tin.-u6 d'Algazel planteja un nou

problema. Asfn12 destaca que Algazel havia ja recollit en el seu Ihya'

tots la doctrina relativa a la meditacio metodica que els ascetics ensenyaven

i practicaven des dels primers segles de l'Islam. Hem dit que aquest

exercici espiritual no tenia precedents en el monacat cristia. D'aqui ]a

importdncia que per a la Historia tenen els precedents isldmics, ja que

fins al segle xv no apareixen en els ordes mondstics de 1'occident cristia

els primers esbossos d'un metode de meditar prdpiament dit. El proposat

per Algazel ofereix estretes analogies amb el que els nostres ascetics en

diuen, des del segle xvi, aexercici de les potencies)) : primer, la memdria

presenta a l'enteniment ]a materia (paraules, idees o fets) de la meditacio ;

aquest exercici preambular es diu, per aixd, record (tadakkur); despres

ve la ponderacio de les veritats o fets recordats, que es 1'exercici de la rao

o enteniment, mes prdctic que especulatiu i anomenat consideracio (i'tibar);

per fi, la conviccio, un cop formada, provoca emocions i proposits en les

facultats afectiva i volitiva ; aquest filtim exercici constitueix alld que

Algazel en diu fruit (tamara) de la meditacio...»."

8. Sobre la prose rimada en Ram6n Llull, aRstudios dedicados a Menendez

Pida1D, V (Madrid 1954), 307-318.
9. Cf. els tftols comuns als primers capitols d'ambdues obres i les reserves de

J. Run16 : Sobre la prosa..., 313.

so. L'alternanca prosa/vers de la literatura Arab fon ja degudament assenyalada

per A. CASTRO en La realidad hist6rica de Espana (Mexico 1954), 415-417.

11. Cf. J. Rus16 : La ldgica del Gazzali posada en rims per Ramon Llull, AIEC

(19r3-14), 310-354. Aquesta obra-resum de la part ldgica dels magd$id ha estat editada

novament el 1936 per S. GAI,M$S, XIX, 1-62.

12. El Islam cristianizado (Madrid 1931), 178-179.

13. Mes detalls poden trobar-se en 1'obra d'Asfx La espjrijualided de Algazel
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4 JOAN VERNET

El fibre de Oracions ja en 1'incipit declara obertainent el seu propdsit
didActic :

•Com molts homens desijen saber aver manera per lo qual sapien
molt de pregar Deus e amar de molt alta e gran amor, per ays6 fem
aquestes oracions, on donam doctrina, a molt altament et ordonadament
pregar e amar Dcu ..

Si Mull pretenia d'exposar qualsevol dels ntetodes usuals en la
cristiandat de 1'epoca, no tindria per que alludir a edonar doctrina), ; tnes
encara : ni tan sols hauria pensat a compondre un tractat sobre el terra.
Si ho fa es perquc tc gravades a la memoria les paraules d'Algazcl en el
Kitdb al-tafakkur :

ab~s mes : conve que tot novici tingui amb ell tun llibre en el qual
estiguin registrats separadament els noms dels deu vicis capitals i de
les deu principals virtuts, 6s a dir, dels pecats i de les bones obres en
aquest ordre...•11

I que es el que fa Llull ? Escriure aquest llibre . Exposa les veritats
del Credo (Algazel tambe ensenya a meditar sobre elles), i despres les
virtuts (cardinals i teologals), seguides dels pecats capitals. Tot, coin
explica practicament en 1'6ltim capitol De doctrina de amar Deu, per
--- corn din Algazel - deduir de la presencia de dues idees , una tercera.
Vegeu els exemples d'aquesta aplicacio en les paraules introductores del
capitol citat (xxxvir) :

ti$n aquest capitol volent donar doctrina e ensenyament per que boui
qui desira Deu molt amar , lo pora molt amar, ajudant empero la gracia
de Deu ; la qual doctrina es praticlna dels capitols damunt dits , en esta
inanera, so es a saber : que horn discorrega eyls per son ntenbrament,
entenirnent e ymaginaci6 , soven devotament e ferventment per manera
de oraci6 e contemplaci6 ; e la volentat , qui ha natura de amar so que
sovfn es de Den e per Deu menbrat e entes, amara aquelles coses nmen-
brades e enteses, c per la amor crexera ardor e fervor en lo menbrar
entendre e amar Deu ; e aysd en tant, sintra sa anima de Deu enamorar...»

Segueixen a continuacio una serie d'exemples en els quals ensenya
practicament a estimar Deu gracies a la meditacio : vegeu el paragraf 2 que
es posa en relacio amb 1'r :

y su espfritu cristiauo, III (Madrid-Granada 1940), cap. xxvitr, en que tradueix i
comenta en bona part el Ilibre de la Ihva' sobre la meditaci6 (tafakkur), i en el seu
article postum Sadil.fes y alumbrados , Al-An, 12 (1947), 263-265, i r3 (1948), 5-10.

14. Traduit per Asix : La espiritualidad..., II, 129. El text Arab en Ihya' (edici6
Tigariyya al-kubrA s/d), IV, 431-432.
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OBSERVACIONS SOBRE ORACIONS DE RAMON• 6

..., c lo primer palagrafi del primer capitol e lo segon palagrafi del

segon capitol , sajuden a moutiplicar la oracio e amar contemplaci5 e

devocio, e per aytal art e manera pot hom si matex de Deu molt ena-

morars,

o les deductions que de les idees exposades amb anterioritat treu en els

parlgrafs segiients , en els quals el devot apron a combatre les temptations

i a despertar i augmentar 1'amor de Deu segons el metode tipicament mu-

sulml, conforine acabem d'exposar."

JoAN VERNET

Universitat de Barcelona.

Societat Catalana d ' Fstudis Histories.

i5. La possible influencia dels victorifs en l'origen del dit metode ha estat des-

cartada per Asin.
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