
EL SENTIMENT DE LA NATURA
EN L'OBRA 'RIMADA DE RAMON LLULL

Potser cal advertir pr6viament que no hem de confondre el sentiment

de la natura amb el sentiment del paisatge. Aquests dos aspectes tenen,

evidentment, punts de contacte, pero no coincideixen en tot. Ramon Llull

mai no feu. prdpiament, literatura descriptiva o paisatgistica. Els primitius,

com els infants, corn ara encara el poble, no s'interessen pel paisatge, no

el senten : el paisatge 6s absent del folklore mallorquf. Davant un paisatge

meravell6s, el poble es limita a emfasitzar la impressi6 rebuda amb un

adjectiu universal, buit i terrible : diu que alld 6s ((molt alegre)). No hi ha

tampoc aut6ntic paisatge en els autors grecs o llatins, malgrat la fantastica

Arcadia, sovint integrada per elements d'insuperable bellesa, d'un Tedcrit

o d'un Virgili. El paisatge serveix nom6s de fons o de marc d'escenes

humanes, com el fons del Guadarrama a les figures de Velazquez : l'home

ocupa toda la visi6 artistica ; l'home 6s la ra6 {iltima i quasi unica del

pensament.
I 6s que, tant en literatura com en pintura, el sentiment del paisatge,

el gust pel mar, el camp i les muntanyes, son una conquista dels temps

moderns. A la mateixa Franca, el paisatge literari no s'inaugura fins al

segle xviii, amb Rousseau, que obre el cami a un paisatgista admirable,

Bernardin de Saint-Pierre; 1 els dos grans aspectes de la natura, el mar i

la muntanya, no donaran una veritable inspiraci6 fins a 1'6poca dels ro-

mantics i de llurs successors. Els migrats antecedents es redueixen a

simples notes, a repeticions erudites, a clix6s, sense vida ni espontaneitat.a

Al nostre pafs, no cal dir-ho, el fenomen 6s gaireb6 id6ntic. Dins la lite-

s. Veg. DANIEL MORNET, Le sentiment de la Nature en France de J. J. Rous-
seau a Bernardin de Saint-Pierre (Paris 1907)-

2. Veg. ALBERT DAUZAT, Le dix-septUme siPcle ignorait la mer et la montagne,

Les Nouvelles Litt6rairesv, 17 febrer 1955. Per a tota aquesta giiesti6 es sempre

fonamental l'obra del mateix DAUZAT, Le sentiment de la nature et son expression

artistique (Paris 1914).
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2 MIQUEL DOLc

ratura castellana, en canvi, la sensibilitat davant el paisatge ja es re-
rnunta, amb Cervantes, Lope de Vega i Gracian, al segle xvir.3

Abans d'aquella epoca, els rastres, roes o menys febles, mes o menys
expressius, que deixaren els qui tingueren ulls per al paisatge, son imper-
ceptibles. El mar ja era un terra paoros per als romans; la muntanya,
almenys en els seus caires abruptes, inspira sensacions d'esverament fins
al segle xviii ; 1'arbre nomes era compres com un agent mitic i allegoric
o com tin element convencional, situat dins un jardi sotmes a les lleis de
la rao, flanquejant una avinguda de plantes retallades o presidint un savi
horitzo. Hauran de passar alguns segles perque Miquel Costa i Llobera,
encimbellat damunt Pedra Alta, entre els bramuls de la ventada, llanci a
]a humanitat el seu crit programatic, senzillament miraculos : ((Mon cor
estima tin arbre !). Ens trobavem a 1'alba d'una epoca nova.

Ramon Mull, des de la seva llunyania de set segles, no pot tenir cap
sensacio d'aquesta mena o, almen_y_s, no pot expressar-la. La seva nota
paisatgistica, quasi sempre fugal i accessoria, es sempre la mateixa : un
bell arbre vora una Bella font. Una nota directa, pero no pas desinteres-
sada, que encara avui Mallorca ofereix a mil indrets. ^ Sera, doncs, absent
de la seva obra el veritable sentit de la natura? Si abans distingiem entre
paisatge i natura, la rao es obvia. La natura, «poema del Creadora, aquest
«gran Ilibre del mono de que ens parlava Descartes, to obertes sempre
les seves planes a 1'esperit noble i delicat. I aquest poerna, foc d'amor,
cremava tothora dins el cor de l'illuminat autor del Desconhort ; estrany
a la descriptiva poesia paisatgistica, on copsa nogensmenys el trets in-
dividuals, aillats, mes aguts : d'on aaquells tipics paisatgeso, escrivia
Ramon d'Alos,' «quc on moltes de les seves obres i, sovint, enmig de
pagines prbsaiques, serveixen d'escenari on es desgranen disputacions
de religio o de filosofia, on reposen consirosos o es mouen els personatges
lullians, cavaliers, frares, ermitans i el mateix Ramon)).

Aquests fugissers, pero cordials, esguards al quadre superb de la na-
tura abunden, principalment, dins les seves obres on prosa, que estotgen
sovint els mes purs tresors de la poesia lulliana : en molts versicles del
Llibre d'Amic e Anvat i en els capitols immediats a aquest fibre dins el
seu magnific Blanquerna; dins el Llibre de Santa Maria i dins el Llibre
de l'Orde de Cavalleria; particularment als capitols del Llibre de Con-
lemplaci6 on que parla dels ocells i de les feines dels conradors i dels ma-
riners ; aquest sentiment culmina en certs indrets del Felix de les Mera-

3. Un resum d'aquesta teoria en AzoRiN, El paisaje de Espana visto por los
espanoles (Madrid 1940), 8 ss.

4. En RAMON LLULL, Poesies, text, introduccio, notes i glossari de RAMON
D'AI6S-MONER (Barcelona 19282), 141.
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EL SENTIMENT DE LA NATURA EN RAMON LLULL 3

velles, com es ara en el Llibre de les besties. Aci, peril, nomes volem alludir

a l'obra rimada de I,lull, tot i que el sentiment de la natura hi es nota-

blement mes fluix, encara, i menys constant, que en la seva producci6

en prosa.
L'obra rimada de Ramon Llull, en efecte, no es solament, en el seu

conjunt, la menys paisatgistica de la seva producci6, sin6 tambe la menys

inspirada i artistica : el seu estre cal cercar-lo particularment en els seus

fruits primerencs, tots en prosa - Felix, Contemplacid, Blanquerna, -, on

desplega les sever qualitats d'artista «festejanta, com deia mossen Galmes,`

amadona Poesia apassionadamenta. Ell, que havia estat trobador profa,

un cop convertit, es transforma en joglar de Jesucrist, i, escolastic popular,

se serveix dels seus coneixements tecnics en poesia, de la seva facil versifi-

caci6, per a metrificar, fins a l'ab{Is, els conceptes mes abstrusos, la doc-

trina cientifica o moral, els temaris filosdfics, teologics o didactics. Per

aixo la lectura completa de la seva obra rimada es avui costeruda i tre-

ballosa. I aixi i tot, al llarg d'ella, ens sorprenen el sentiment, 1'originalitat,

1'efusi6 lirica, la llengua fresca i neta del mestre : certs poemes, corn el

Plant de Nostra Dona Santa Maria, de forta elevaci6 dramatica ; les

estances de la poesia A v6s, dona Verge Santa Maria, de caient trobadoresc ;

o les peces cabdals del Cant de Ramon i del Desconhort, ens deixen una

impressi6 fortissima i duradora i ens fan comprendre com Ramon Llull

ha estat declarat, amb justicia, patriarca de la poesia catalana. En aquestes

excepcions es basa particularment la meva analisi del seu amor a la

natura.
Ara, baldament no trobem dins el seu panorama de rimes una Bola

descripci6 paisatgistica, podem reunir, sense cap esforg i sense convencio-

nalisme, els diversos elements de la natura que hi bateguen, fins a integrar

un quadre mes o menys organic : 6 el mateix que Ramon, si hagues nascut

set segles mes tard, hauria possiblement esbossat. El quadre, be que variat,

no sera ric de facetes ni de f6rmules. Ens ho palesen, d'antuvi, dos recursos

5. Introducci6 a RAMON LLULL, Llibre d'Amic e Amat, Llibre d'Ave Maria, text

per MARSAL OLIVAR (Barcelona 1927), H.
6. Citem les obres rimades de Ramon Llull segons lea segiients abreviatures : Algat-

zell = Compendi de la L6gica d'Algatzell; Adam = Lo Pecat de N'Adam; Noms = Los

cent nouns de Deu; Hores = Hores de Nostra Dona Santa Maria; Plant = Plant

de Nostra Dona Santa Maria; Descon. = Lo desconhort; Cant = Cant de Ramon;

Dictat = Dictat de Ramon; Medicina = Medicina de 1ecat; Art = Aplicacid de l'Art

general; Conc. = Lo Concili. Seguim per a aquestes obres 1'edici6 dels Rims de

RAMON LLULL per SALVADOR GALM>;,S (Palma de Mallorca : I, 1936; II, 1938; vO-

lums XIX i XX de les seves Obres) ; nomes hem adaptat l'ortografia a les normes

editorials dels ER. Les abreviatures Dona i Senyer designen, respectivament, les

poesies A V6s, dons Verge Santa Maria i Senyer ver Deus, rei glori6s, incloses en

el Blanquerna i publicades dins la citada tria de Poesies de RAMON LLULL per

RAMON D'ALbS-MON$R.
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9 MIQUEL DOLE

tfpics del paisatgisrne : el color i la toponimia. Quant al color, el Ramon
I,lull dels rims quasi pateix ceguesa crom^tica : esmenta, en general, el
color,' pero nomes precisa el Blanca i el negre,9 es a dir, dos colors im-
prapis, a vegades subratllant la vulgar antftesi Blanc-negre, o be llurs
tonalitats d'emblanquit o blanquejat10 i de negrit o tenebr6s.11 Pero, fins
i tot aleshores, la mencio colorista es purament ffsica. I,a seva toponfmia,
bastant escassa, sol respondre a intencions d'apostolat o a la xarxa dels
seus viatges : a mes dels sants llocs12 i del vague terme d'Ultramar,l3 hi
trobem Tonis o Tunis,14 Suria a Sfria,'S el Jord^,38 Roma,17 Paris ;'a
i, ja dins la nostra geografia, Arago,19 Barcelona,20 147a11orca21 i, mes con-
cretament, Miramar22 i la Ciutat23 que mes endavant s'havia d'anomenar,
amb un manlleu erudit, Palma.

Aquests darrers noms ens situen ja dins el clima del quadre paisat-
gistic de Ramon. I,a natura reflectida en els seus rims, be que sovint
allegorica, correspon basicament a una perspectiva insular i mediterr^rria
:^n els elements cobren, un per un, una delineaci6 fixa i nitida. Encara
que en altre temps «home ric i de ciutat»,z^ Ramon I,lull nomes cita de
passada les ciutats i les viles, amb llurs carrers, torres o palaus.zs I,a
^.eva contrada espiritual es agresta i muntanyenca. Hi blaveja contfnua-
urent, limitant-la, el mar,26 que acaba convertint-se, metaforicament, en
upelag d'amorn ; z7 pero al seu port, merament retoric, simbolic o impo-
sat per la rima, no s'hi bressen barques ni vaixells ; 28 terra i mar o mar

7. Algatzell, 38z ; Noms, xxv 9 ; xxxll 7 ; Medicina, Io7z, z878 ; Art, 441•
8. Algatzell, 9i, 95, 113, 174, 179, 191, 224, z94, z95, z96, 338, 467, 598, I20I, Izoz,

Izo3> 1359 ; Hores, 406.
g. Algatzell, gz, IIZ, 174, 178, 191, z97, 339, 598 ;
Io. Algatzell, zz ; Medicina, 3278.
II. Algatzell, zz5 ; Medicina, 559x•
Iz. Passim ; especialment , el Sepulcre, elI'IZ, ZZO, 29I, ^OG
r3.

14.

15.

16.

17.

Z8.

Ig.

20.

m1.

zz.
z3.

z4•

Conc., z65, z79, 346, 39z,
Algatzell, 313.
Dona, Iq.
Hores, q81.
Descon., colofb.

406, 468, 573,

Algatzell, 31z, 373 ; Dictat,
Dictat, z61.
aBarchinonaA : Dictat, z86.

z59•

Medicina, 5861 ; Art, IIZ6 ; S^nyer,
Descpn., 655 ; Cant, r3 ; SPnyer, zz.
Medicina , 5861 ; Dictat, IIZ6.
Descon., zlz.

25. Algatzell,
z6. Algatzell,

5459, 5464•
z7. Cant, 49•

15z5 ; Noms, x 6 ;
1130 ; Hores, 605 ;

Medicina, 559z•

Temple : Descon ., 660; Conc., 165,

630.

z3•

I,VII 4 ; Dictat , z8o ; Hores, 404.
Plant, 146; Medicina, z341, 2689, 3z19, 5299,

z8. Hores, 61 ; Descon ., 6 ; Medicina , 308, n66, 191z ; Conc., 573, 7z7•
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EL SENTIMENT DE LA NATURA EN RAMON LLULL 5

i eel son clix6s obligats, bastant frequents, dins aquest panorama.29 Sota

un ample i noble firmament30 o sota un eel ((rod6)) que ja vol Esser la

nostra volta lluminosa31 s'estenen 1'heretat92 i la possessi633 del poeta,

amb la seva alta muntanya, d'on contempla D6u,34 i el seu boscatge,35

ton estava•n ploy

tan fort desconhortat, que•1 cor n'era en dolor..

El gran foil estima aquesta terra necessaria,38 constellada d'enlairats

castells,37 rica d'aigua,38 que unes vegades 6s sindnima de llagrimes i

d'altres nom6s val per a contrastar amb el foe ; 39 hi s6n rares les pinze-

llades de flums o rius,40 de fonts,"' m6s aviat simb6liques,42 de molins.d3

Encara que la lluna a penes hi resplendeix,d4 i menys encara el sol,43 el

foc, un ((foc ardent)), anima aquf i alla l'escena lulliana donant-li aquella

tonalitat calida que 6s absent del seu espectre cromatic.48 Nom6s alguna

vegada ens torben la lucidesa de l'esguard els agents atmosf6rics o els

productes gasosos : el llamp,47 el tro,48 el vent, 49 la pols,30 el fum,51 el

gel,'2 el nfivol, a3 la pluja ,54 amb aquella angoixosa invocaci6 setze vegades

repetida : 55

29. Hores, 6o5 ; Plant , 146 ; Medicina, 2689, 5299.

30. Algatzell, 1005, 1020-1024; Noms, LVI 3: i,xxxii 6; Dictat, 79.

31. Hores, 6o6 ; Medicina, 984, 2341, 2454, 2689, 4013, 4791, 5298, 5415 ; Art, 268.

Per a l'epftet , cf. HoRACI, Carm. I 218, 5 -6: trotundum... polunm.

32. Descon., 602.

33. Descon., 159; Medicina, 1397.
34. Descon., 324.

35. Descon., 41-42.
36 Algatzell, 976, 1497; Hores, 605; Plant , 146; Medicina, 5299.

37• Algatzell, 1469, 1526 , 1541 ; Noms, x 6; LVII 4; Lxi 9; Hores, 438; Dictat,

280; Medicina , 1763, 4014, 5442 ; Art, 646; Conc., 16, 797.

38. Algatzell, 940, 976, 1129, 1130, 1490, 1498; Plant, 249, 286, 319; Medicina,

533, 2461, 4484, 5459-
39. Algatzell, 1490, 1498 ; Plant, 286.
40. Hores, 481.
41. Medicina, 5459.
42. Cant, 41.

43. Art, 647.

44• Algatzell, 1547; Plant, 310; Medicina, 4605.

45. Plant, 309.

46. Algatzell, 101, 367, 553, 556, 557, 558, 979 ; Hares, 201 ; Plant, 286 ; Medi-

cina, 1899, 1960, 3943, 3950, 4244, 5346, 5597, 5643.
47. Medicina, 5342.
48. Cant, 28 ; Medicina , 5298, 5415 ; Conc., 37.
49. Medicina, 2822, 3218, 3749, 4551.
5o. Medicina, 2822.
51. Algatzell, 553.
52. Plant, 286.

53. cNeulan : Algatzell, 1547.

54. Medicina, 5342.
55• Conc., 701 ss.
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6 MIQUEL DOLC

aSenyor Deus, pluja
perque•1 mal fuja,
car pecat puja ! a

Si analitzem amb mes detall aquests paratges naturals, hi trobarem
pedres,58 marbres," metalls;s6 entre aquests, el ferro,6° 1'or80 i l'argent,6'
els dos iiltims sovint aparellats.62 Incidentalment l'erudicib hi posa al-
guna pedra preciosa : la maragda, el robf, el safir o el porfir; 6° el mateix
origen cal atribuir a una menci6 de la flaire de l'ambre.B4 Forcosament la
nostra atencio ha d'esser atreta per les ores viventsn,65 els vegetables,"'
les herbes,6' els arbres i les Hors d'aquest paisatge. Bastaria de recordar la
inspiracio vegetal del famos arbre simbolic lullia : 66

•Complits son los deu predicats.
Mas de Porfili m'es membrat,
qui feu un arbre molt plasent
de cinc branques, on bellament
asis dues flors en cascuna,
a qui no nou neula ni llunan.

Fora ja del terreny allegoric, les plantes i els arbres89 de Ramon
I,lull ofereixen un cert interes historic i literari. Be que sembli estrany,
no trobein els pins dins el seu paisatge mediterrani ; no ens pot sor-
prendre, en canvi, que hi sigui absent 1'ametller, 1'arbre poetic - no
sentit, pero, per Miquel Costa -, que nomes compta a Mallorca una
antiguitat de pocs segles. S'hi aixequen la palmera,70 1'olivera," el xiprer'2
i, especialment, la pomera." Nomes en un passatge famos, que veurem,

56. Algatzell, 50, 431, 1213, 1413 ; Noms, pref. 8 ; Plant, 346; Medicina, 2461.
57. Algatzell, 5o.
58. Algatzell, 105.
59. Descon., 31.
60. Noms, xx 5; XXI 7; xxxrl S; Hores, 6og ; Medicina, 1684, 1741, 3951, 4591Cone., 16, 686, 735•
6r. Hores, 438 ; Plant, 15 ; Medicina , 1397, 4008 ; Conc., 199, 797-
62. Noms, xx 5; xxxii 8; Medicina , 4591 ; Conc., 16.
63. Algatzell, 1413-1414\; Hores, 6og.
64. Medicina, 3258.
65. Cant, 8o.
66. Algatzell, 89, 207, 1465; Noms, Lxxxi i
67. Noms, pref. 8 ; Art, 772.
68. Algatzell, 1542-1547.
6g. Cant, 8o; Medicina , 2461, 2689, 3218, 3951 ; Algatzell, 45•70. Algatzell, c1-52.
71. Algatzell, 36.
72. Algatzell, 1412.
73. Algatzell, 1071, 1113-1114, 1412, 1469.
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EL SENTIMENT DE LA NATURA EN RAMON LLULL 7

esmenta , amb el fonollar , la vinya," pero el vi raja sovint dels seus versos."

EEl poeta sols recorda el, blat com a font de riquesa , 76 peril es molt sen-

sible als fruits , 77 a les fulles , ara i ades mogudes pel vent , 78 a les flors.79

J,a for , particularment en el seu estat de poncella,80 serveix a Ramon per

a elaborar les mes delicades imatges : ((La Verge, maire e flora ; 81 ala Dona,

for d'amor» ; 82 la «reina poncellao83 0 la ((dolca poncella )), 84 parlant de

la Mare de Deu ; notem encara aquest esbbs exquisit : 83

cNostra Dona, qui es palau

de virginitat, e odor

qpe ix de blanca for d'amor•.

Aquestes Hors, peril, s6n sempre indeterminades ; nomes una vegada pre-

cisa «la for de llin).B6

Cal veure ara quins animals poblen aquest paisatge lullia, que a poc

a poc prep vida en la nostra imaginaci6. El mestre es un amant francisca

dels animals,87 dels ocells,88 de les besties : 89 recordem solament el seu

Llibre de les besties, inelos en el Fenix. Dins la seva obra rimada nomes

algun esser vivent to existencia erudita, com el lle6,90 la volp o guineu91

i el llop,92 que sol esser oposat a 1'ovella.83 Els altres corresponen, en ge-

neral, a la fauna que atreia diariament els seus ulls i que encara es normal

a Mallorca : aixi els animals domestics, com el ca94 i el gat ; 9' lase es poc

74. Cant, 16.

75. Algatzell, 289, 300, 580, 1126, 1191, 1193 ; Hores, 502 ; Medicina, 447, 2919.

2946, 2983 ; Conc., 685-
76. Noms, Lx1 9.

77. Algatzell, 1072, 1074, 1075 ; Adam, 6, 14, 56-
78. Algatzell, 1073, 1076 ; Medicina, 3749, 4451-

79. Algatzell, 1546, 1549, 1550; Hores, 551, 607 ; Medicina, 1071, 1466, 3257.

8o. Hores, 203.

81. Hores, 327.

82. Hores, 397•
8^. Hores, 1216.
84. Hores, 287.
85. Hores, 404-406.

86. Medicina, 3265.

87. Algatzell, 219, 347, 466, 546; Medicina, 3189.

88. Algatzell, 1468; Hores, 6o6; Medicina, 2690, 3217, 3951-
89. Algatzell, 1157; Medicina, 2690.
go. Algatzell, 484 ; Medicina, 2123, x126, 2132, 2136; Conc., 58, 330.

91. Conc., 59-
92. Conc., 58; Noms, xL 10 ; XCIV 4.

93. Noms, xL1I 10 ; XCIV 4 ; Plant, 92.

94• Algatzell, 63 ; Conc., 400.

95. Descon., 260.
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ri MIQUEL DOLQ

frequent," pero sovinteja el cavall,97 aixi com el molto ; 96 entre les aus
i els ocells, encara que el poeta estima aquest nom, sols precisa el cap699 i
1'austor o astor;'°° ocasionalment cita 1'escarabat,1" la serp'°' i el peix.'°'

Si excloem, com es natural de fer, d'aquest paisatge rustic i marftim,
els filosofs o les dignitats civils i eclesiastiques, tan abundants en l'obra
rimada de Ramon Mull, hi veurem pagesos,10' llauradors,10' pastors,'°6
navegants107 i pescadors,1°8 es a dir, autentics personatges vivents. Encara
que l'horne109 o l'infant"° es trobin ci i lla, son comptades les dades hu-
manes realment paisatgfstiques; solen respirar, en canvi, un especial encfs ;
aixi, la descripcio de 1'ermita : 11'

6En axf eu estant en malenconia,
esguarde e vi un hom qui venia,
un basto en sa ma, e gran barba havia,
e en son dos cilici, e qui pauc vestial

o be, la purfssima invocacio a Jesfis infant : 112

cJesucrist, Senyer, ah, qui fos
en aquell temps que nasques vos,
e vos yeses infant petit,
vostres earns nues e poc llit,
pobre de draps, ple de bondat!
Ah, com fora enamorat
en vos veser, tenir, tocar
e contra ergull contrastar,
veent lo rei del eel e•1 tro
jaer en paubre llitelo ! .

Un poeta que, sense intentar de fer poesia descriptiva, es capac d'ofe-
rir-nos joiells lfrics. corn aquest, no pot esser insensible a l'amor de la

96. Algatzell, 1164, 1166.
97. Algatzell, 64, 1338 ; Noms,

Art, 647 ; Conc., 338, 453•

xcix 9 ; Descon., 755 ; Medicina, 1301, 4606 ;

98. Algatzell, 282'; Medicina, 3950;
99.
IOO.

I0I.

102.

203.
104.
105.
ro6.

X07-
108.

Conc., 59, 425, 598•
Medicina, 1301.
Noms, xxxri 4.
Algatzell, 399.
Medicina, 2749, 3951.
Algatzell, 577.
Algatzell, 578.
Noms, xciv 4; Plant, 92;
Algatzell, 311.

Plant, 89.

Conc., 331, 548.

Cant, 51.

1o9. Algatzell, 219, 221 , 239, 335,
Medicina , z749; passim.

338, 342, 346, 347, 431, 432, 483, 1157, etc.;

110. Algatzell, 308 ; Hores, 487, 513
III. Descon., 49-52.

Descon., 209, 383, 597 ; Medicina, io88.

112. Medicina , 5407-5416. Un altre exemple : Descon., 781 ss.
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EL SENTIMENT DE LA NATURA EN RAMON LLULL 0

natura. El paisatge postfs i irreal, pero, que acabem d'atribuir a Ramon

Llull, be que construct exclusivament amb trets, objectes, matisos i termes

lullians, es mes aviat, en la seva estructura organica, el resultat d'una

sintesi intellectual. Si la seva poesia no oferia d'altres particularitats con-

cretes de paisatge, fora absurd de cercar-hi rastres d'una pretesa afecci6

a la natura. Aquests rastres, pero, son abundosos al llarg de les produccions

en vers de Ramon Mull. Tan sensible com era a la joia dels sentits - mes

encara, febrosenc cantor dels sentits113 -, encara que no sent goig de .

are terrenal»,"4 no podia esser estrany, uveent, palpant, gustant, oint»,11a

a la perpetua lloansa del Crist i de la Verge que representa, amb el seu

('bell ordre»,116 la natura.

L'admiraci6 de Ramon Mull envers la natura arriba moltes vegades

a un grau incomparable de saturacio espiritual. Es manifesta acf i alla

sota la forma mes succinta i mes elemental del treball artistic ; 1'enumera-

ci6 dels factors naturals, com a valoraci6 del plaer estetic o com a objecte

d'un principi moral o filosofic. Aixf es exposada la submissio dels essers

a l'home :117
uCar per home es establit

que tota causa corporal,

eel, terra, mar, planta [e] sal,

aucells, besties, e quant @s

corporal, a hom es sotmes

per lo Senyor qui ho ha creat

e a home ho ha donat. ;

o es extreta d'una serie d'agents i de nocions naturals una subtil alle-

goria :116

aMon cor esta casa d'amors
e mos ulls fontanes de plors
entre gang estac e dolors• ;

o una pietosa invocaci6 :119

Man Deus als eels e els elements,

plantes e totes res vivents

que nom facen mal ni turments•.

113. Medicina, 1416 ss., 1436 ss., 1456 ss., 1476 ss., 1496 ss. ; veg . particularment

Medicina, 3143 ss., 5107 ss., 421 ss. ; Algatzell, 928 SS. ; veurem mes endavant el

magnific passatge d'Hores, 605-616.

114. Descon., 96.
115. Algatzell, 365.
116. Dictat, 76.
117. Medicina, 2687-2693 . D'altres exemples : Conc., 57-6o; Art, 646-648; Algat-

zell, 1464-1471 ; Noms, 1,x1 9 ; Dictat, 277-280.
118. Cant, 40-42.
jig. Cant, 79-81.
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10 MIQUEL DOLC

L'enumeracio, organitzada encara sense intencio artistica, prepara
1'ambient de 1'esb6s paisatgfstic que arriba a formar una plaent galeria
en el mon poetic de Ramon. Aquests quadrets intenten sovint d'esser resums
de 1'obra de la creacio : 120

aEnformat ha Deus tot lo mon
en Hone e ample e pregon,
e en cercle qui es redon.

Deus ha enformat tot quant es
en la natura que Whom pres,
per la qual crew tota resn ;

una creacio, feta perque sigui estimat el seu creador : 121

aEs doncs lo mon de nou creat,
e Deus esta son creador,
son senyor, son governador;
e ha lo mon per So creat,
que per home sia amat,
entes, membrat, e cartengut,
e que Deus l'aport a salut
en paradis, on gaug no morn.

De l'observacio d'aquesta natura neix de vegades, animant coin un
oasi les arides exposicions prosaiques, la resplendor d'una comparanca :122

((E axf cone aiga que deixent
segons son cors, naturalment,
to vas enjus a lo mal far)).

El poeta s'agrada particularment del sfmil precis de les fuller mogudes
pel vent : 123

QE adoncs vostre entenimcnt
ira corn la fulla que•1 vent
la mena vas la part on ve».

Vet aquf corn el paisatge, on forma de notes molt lleus i tfmides,
d'actes petits i fntims, es va insinuant dins la nostra exploracio, malgrat

120. Novas, xxx 4-5.
121. Medicina, 2510-2517. D'altres exemp.es de valor paisatgistic flies limitat

Algatzell, 1409-1414, 1495-1502 ; Noans, XXXII 4 ; xxxrv 1-2 ; Lv1 3 ; Hores, 41-44Medicina, 691-693 ; 2451-2466 ; 4787-4795 ; 5295-5305 ; Art, 265-270.
122. Medicina, 4484-4486.
123. Medicina, 3748-3750. Un altre exemple : Medicina, 4551-4553 : aE mena •1,.xi coin fulla el vent)).
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la intencio del mateix poeta, tan allunyat, en la seva obra rimada, de

qualsevol complaenca de caire bucolic. Ell, que coneix com ningfi els

(jorns gentils)) de maig i abril, 124 la «bellesa natural)) de l'home,l'S 1'olor

que ens «ve de la novella flor»126 i el ((mon nou)) que amb Nadal ((es

comensat)),127 pogue deixar-nos aquesta joia sobre els plaers auditius, sem-

pre referits al be suprem :126

(Deus t'ha lo teu oir donat

per so que quan serf. nomnat

lo seu sant Nom molt glories,

per to OR e amorbs,

sia ton cor en Deus amar,

tant, que quan oiras parlar

de nulla res, o aus cantar

li clergue, aucell e li joglar,

e el so qu'als arbres fa lo vent,

o la mar quan es fort brugent,

tot ho aplica a Deus amari.

Enmig de les seves tasques d'apostolat, en els moments de mes en-

cesa vida interior, no pot deseixir-se de la bellesa del prodigies escenari

que l'envolta i el nega en plors. El passatge es molt conegut, pert sembla

que se'ns renovelli constantment dins la mirada :126

eLo monestir de Miramar

fiu a frares Menors donar

per sarrains a preicar.

Enfre la vinya e'1 fenollar

amor me pres : fe-m Deus amar

e enfre sospirs e plors estar.s

Quina pinzellada realista, aquesta nota de la vinya i del fonollar !

Ens trobem ja, evidentment, dins el veritable sentit de la poesia paisat-

gistica de fa set-cents anys. Ara, aquestes hores radiants de confidencia i

d'emocio, el mestre ens les fara viure amb mesurada avaricia. I es una

llastima ! El seu cor, sens dubte, hi era obert de bat a bat. Quan algun

cop retorna mentalment, i potser involuntariament, als seus anys de jo-

glar, es encara capac d'oferir-nos aquesta minuciosa pintura de l'arribada

124. Algatzell, 1515-1516.

125. Medicina, 4382 SS.

126. Medicina, 3257•
127. Dictat, 35.
128. Medicina, 3210-3220.
129. Cant, r3-18.
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12 MIQUEL DOLQ

del bon temps,13' digna deg qualsevol dels trobadors en les poesics dels
quals son abundoses les descripcions semblants de la natura, dels prats
verdejants, del cant dels ocells, del perfunT de les flocs, del naixement
de 1'alba, de les fonts, dels jardins : 13'

«Quan par l'estela en 1'albor
e s'aparellon tuit li for,
que•1 sol multiplic llur color

d'esperansa,
mi vest alegransa
d'una doucor, confiansa,
que llai en la Dona d'amora.

Arribem aixi al moment culminant del sentiment de la natura on Ra-
mon Mull. El mateix Costa i Llobera, tan poc propens a acceptar la ins-
piraci6 exaltada del mestre,l3' hague d'escollir un fragment de 1'estansa
a la qual alludim com a lema de la seva gran oda victorhuguesca Damunt
1'altura. Ramon Llull, posant-se on tensi6 per fer-nos participar de la
universal joia que li inspira la natura, ha resumit aquf tota la gamma, de
cant i de poeta, de les sexes esgarrifances sensuals. 1~s sens dubte la mes
preada joia trobada en 1'itinerari que acabem de c6rrer; ella sola justifica
la nostra atenci6 : 133

.Quan veig la terra e la mar,
to eel, e aug aucells cantar,
e sent de les Hors llur odor
e de les viandes sabor,
e toe drap, fust, our e robis
per la Dona de paradis,
amb la qual pane en pregant,
quan Parma e•1 cors li coman,
adoncs sent al cor tal doucor,
que anc no la senti major,
e die a la Verge, plorant :
"Veus-me, Dona, en vostre coman")o.

Ramon Llull, en consegiiencia, tot i que el caracter de la seva obra
rimada hi fos poc adient, no fou estrany al sentiment de la natura. Les

130. Medicina , 1070-1076.
131. Veg. RAMON D'ALds-MONER , op. cit., 140; ID., PrOleg als Rims de RAMON

LLULL cit., pag. %I.
132. Veg. MIQUE L BATLLORI , La trajectoria estetica de 3lique6 Costa i Llobera

(Barcelona 1955), 23.
133. Hores, 605-616.
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EL SENTIMENT DE LA NATURA EN RAMON LLULL 13

dades netament paisatgistiques son comptades , pero algunes d'elles fe-

lices i valuoses. Aquestes , os cert , no ens autoritzen a invocar la teoria

:l'un Pont ideal que unis el seu nom amb factual poesia . Hi ha, peril,

tins fils, uns fermalls en aparensa invisibles , que 1'acosten al nostre pen-

sament , al nostre mon, a la Mallorca d'avui, mare de messes , d'ametllers

de bona gent.

MIQUEL DO1,c

Universitat de Valencia.
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27


