
ENTORN DE LA UNITAT DEL LIBRE D'AMICH E AMAT

I

La primera obra lulliana que hom sol llegir es el Libre d'Amich

e Amat, pero la seva lectura no es tan facil corn podria semblar a primera

vista, i principalment per rao de la seva manta d'estructura formal.

L'objecte d'aquestes reflexions, nascudes de treballs entorn del Libre

amb motiu d'una nova traduccio que en faig ara a Tangles, es de suggerir

que l'obra te, aixi mateix, una unitat implicita (i fins i tot una estruc-

tura), mes sistematica potser quo no la de molter d'altres obres dotades

d'una estructuracio mes obvia. Per a comprendre-ho be, pero, cal veure-ho

l,lenament dins el context de totes les seves pressuposicions.

Els seas multiples versos aillats i autonoms son ben sistematitzables,

be que no estiguin sistematitzats en el text del llibre, perque son, de fet,

els reflexos d'una art de contemplacio molt ben sistematitzada. I foren

escrits tal com son perquc el Beat escrivia per a gent que veia les coses

tal com les veia ell. Ja se que on dir aixo no dic res de nou : tot el

que haure de dir es redueix, on un cert sentit, a un comentari a la segiient

afirmacio dels germans Carreras i Artau ((Hay, pues, on el Libre de amic

e amat una recia contextura filosofica ; quien la desconozca, no puede

saborear today las bellezas do esta obra singular)).' Pero potser podre glossar

aquesta afirmacio d'una manera prlctica, amb la pura finalitat de facilitar

la lectura del Ilibre.

Abans de for-ho, pero, voldria reconeixer tambe el men deute al

gran lullista i humanista Jordi Rubio, el dega actual de la historia lite-

rAria a Catalunya. La meva manera de veure el Libre d'Amic e Amat

den molt al son estudi de L'expressi6 literdria en l ' obra lulliana, en el

primer volum do les Obres Essencials' - treball fonamental per al futur

I. TOMAS i JOAQUIN CARRERAS Y ARTAU, Historia de la filosofia espanola : Filos9'

(ia cristiana de los siglos XIII at XV, I (Madrid 1939), 592.

2. RAMON LLur,r„ Obres Essentials , I (Barcelona , F,ditorial Selecta, 1957).
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de la crftica litcraria dels escrits del Beat -, i molt tanibe a la seva
introduccic a l';1rbrc de Filosofia d'Anior, on cl segon volurn de la ma-
teixa recopilaci6.' En aquesta introduccio on,, dona on hell exemple de
l'aplicaci6 dell principis generals que havia formulat ahans, estudiant,
en tut cas concret, el paper dels artifices retorics i literaris del Beat on
funci6 de llur finalitat didactica - aclarint-nos, aixi, 1'cstructurac16 d'a-
questa okra nifstica tardana d'una mantra insospitada. Ni podem deixar
de citar ace el seu estudi de La (khclorica nova)) do Ramon 1.1u11,' i les
seves reflexions Sobrc la jrosa rimada en Ramon Null,' articles que
tauthc han influit molt en la nieva mancra de veure l'aspecte literari dell
escrits del Beat, com veurern a la tercera part d'aquest estudi.

Els versicles del Libre d'Anticlr e Amat son tan senzills, que scria
facil de creure quc el llibre cs tan senzill corn ells. Ho cs taut, que el
sett contingut cs gairebc reduible a una formula que no conte mcs de set
paraules, les d'un dels Proverbs de Ramon: ePuja ton entendre e pujaras
ton anrarn.s Per(') per a comprendre be corn s'ha de for i per que, cal for
on gran esforc amb aquell entendre : el mateix Ramon ja dig-u6, referint-se
a Its «paraules d'amor)i dels suffs quo prenia coin a model per als sous
versicles, que ((son paraules qui han ))tester espusicion, afegint que ((per
la spnsicib puja 1'enteniment mes a ensus)).' Aquesta observaci6, quo es
refereix explicitament a la pujada de 1'entenimcn.t en sentit mfstic, pot
esser referida anib igual forsa a la lectura critica de l'opuscle - i si les
f(paraules d'amor e exemplis abreuvats)i, de que consta, ja necessitaven
aclarinrents per als contemporanis de 1'autor, i quants rocs no on necessi-
taran per a nosaltres, que no compartim les mateixes pressuposicions !

En el men opuscle El Microcosmos Lullia' - assaig de reconstruccib
ideol6gica de tipus popular, escrit antb el proposit de fomentar la lectura
do les obres lullianes avui dia - vaig insistir on la intportlncia de veure
un text a la hunt del seu context original, i no cal que ho torni a dir
acf amb 1'antplitud que ern vaig poder perntetre flavors. Cal afirmar de
non, aixi mateix, quo tot allo quo es troba expressat explicitament on una
obra pressuposa tota una serie d'altres idees quo Iii resten irnplfcites, i
que quedaren implfcites perque l'escriptor no les league do dir explfcita-

3. Barcelona, Editorial Selecta, 1960.
4. vEstudios Lulianosn , III (1959), 5-20, 263-74.
5. «Estudios dedicados a Men6ndez Pidaln, V (1954), 3117-18.
6. Cap. Lxxx, nfim. 1S, ORL, XIV, 82.
7. Blanquerna , ed. ENC, III (1954), io. Totes les citations del Libre d'Amich

e Amat son fetes conforme al text d'aquesta inagnifica edicio, feta a cura de nrossen
SALVADOR GALMES, anib anotaci6 de nrossen ANDRFU CAIMARl, i aparat critic, biblio-
grafia, estudi dels versicles apocrifs i glossari de ROSALIA GUILLFUMAS.

8. aBiblioteca Raixan, vol. 55 (Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1961, i Oxford,
7'he Dolphin Book Company, 1961).
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ment - sabent que tothorn les sabia. D'aqui la impurtancia d'extreure'n

les idees amagades, sobretot si ja no les compartim. Is ver que horn pot

ilegir una obra medieval de manera quc senibli fer seutit sense coneixer-les,

sempre que l'obra ofereixi almenys una estructura explfcita ; pero es gaire-

be impossible en el cas del Libre d'AInich e Amat per rao de l'absencia

d'una estructuraci6 visible - absencia ben desconcertant per al lector

modern.

Aquesta absencia d'estructurac16 explicita tan sols es pot explicar,

crec, pel fet que l'autor podia comptar que els sous contemporanis l'ani-

rien estructurant d'una manera gairebe instintiva : veurien corn els seus

versicles es relacionaven mutuament per hut contingut, gracies a llur

ccncixensa del context de l'epoca. 0, dit altrauicnt, em senibla que el

text del Libre d'Amich e Anlat es un text estructurat pel seu context :

pel context en el qual fou escrit, i que el Beat podia suposar cone a part

de la inancra de vcure les cosec de tot lector del seu temps - context que

ens cal reconstruir laboriosament, nosaltres, ja quc Them perdut amb el

pas del temps perque la historia i el progres ens 1'lian desfet.

Segons el men criteri, doncs, el Libre d'Amich c Amat to una estruc-

tura ideologica ben definible i assequible, la qual em sembla que depen

de dues coses distintes, pero intimamcnt relacionades entre elles : d'una

banda, l'estructura complicada de la cosmovisio medieval, a la Hum de la

qual fou concebuda (o sigui que el Beat pogue escriure els versicles tal

eons son en part perque escrivia per a gent que els Ilegiria dins el mateix

context estructurant - que tot lector hi ha d'imposar per compte seu) ;

i d'altra banda, les relacions doctrinals - tambe nornes implicites - entre

els seus versicles , tots els quals estan intimament lligats per llur contingut,

essent referibles (tots ells) a una Bola art de contemplacio, tambe ben inte-

grada, segons la qual calia emprar l'opuscle com a ajuda espiritual.

Art de contemplacio i visio del mon : veus aci 1'anvers i el revers

del sistema que s'amaga, a parer men, darrera el text del Libre, estruc-

turant-ho eficacinent i noblement. Llegit a la hum d'aquestes dues series

d'idees complementaries, cobra unitat : el mare de la cosmovisio medieval

li imposa la seva estructura, en tant que aquells versicles aillats, que son,

coni hem dit, reflexos d'una art de contemplacio ben sistematica, son al

mateix temps els reflexos de distints aspectes - de distintes facetes -

•d'una cosmovisio potser mes sistematica encara . Per al lector medieval,

cada versicle devia anar relacionant - se instantaniauient taut a 1'anvers

.com al revers d'aquest sistema : coldocant-se en el hoc que li corresponia

en aquell quadre del mon, i lligant-se al mateix temps a tots els altres

versicles segons 1'intima organitzacio de fart contemplativa del Beat.

D'aci la meravellosa unitat - per a aquest hipotetic lector medieval -
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d'un Ilibret que ha de semblar una mera antologia de reflexions lirico-
mistiques disperses i disgregades al lector modern que s'hi acosta sense
cap preparacio. I 1'objecte de la segona part d'aquest article sera d'aclarir
la natura d'aquesta unitat conceptual, amb referencia a aquests dos aspec-
tes d'allo que podriem anomenar, amb Damaso Alonso, la forma interior
del Libre d'Amich e Amat. A la tercera part ja parlarem d'allo que ell
anomenaria la seva forma exterior.

Forma interior i forma exterior : recorder, aci breument Cl sentit
que tenen aquestes dues expressions - utilissimes coil, a instruments per
a l'analisi de l'obra literaria - en la part teorica de la Poesia Espanola de
D. Alonso.9 Per a aquest, la forma d'una obra literaria de natura poetica
(uentendemos poesia on el sentido general del aleman Dichtungn10), corres-
pon, mutatis mutandis, al signe de la teoria saussuriana del llenguatge,
i es composta del significat de l'obra i del significant quo serveix per a
comunicar-nos-ho. El mutatis mutandis, aixi mateix, es molt important,
perquc la doctrina alonsina es distingeix d'aquelta de Ferdinand de Saus-
sure, on tant que el significat i el significant son, tots dos, coses com-
plexes, i son compostes d'una xarxa de significats parcials i significants
parcials, respectivament ; i tambe en tant que llur relaci6 no es arbitraria

((para Saussure, el signo, es decir la vinculaci6n entre significante y
significado, es siempre arbitrario [en su teoria del lenguaje]. Pues bien
para nosotros, en poesia hay siempre una vinculaci6n motivada entre
significante y significado. Este es precisamente nuestro axioma iniciab."

I be: aquesta forma composta del complex de significants parcials i del
complex de significats parcials pot esser contemplada de dues maneres

iiEntendemos por forma exterior la relaci6n entre significante v sig-
nificado, en la perspectiva desde el primero hacia el segundo. Esa misma
relaci6n, pero en ]a perspectiva desde el significado hacia el significante,
es lo que llamamos forma interior) ;12

9. ((Biblioteca Romanica Hispanica )), 2.a edici6n aumentada V corregida (1ladrid
1952 ). Per a una aplicaci6 d'aquestes teories en el camp de la literatura catalana,
vegeu la seva conferencia exemplar sobre Alaragall en el recull publicat per 1'Institut
d'P,'studis Catalans, reprodult at volum 35o de la aBiblioteca Selecta ) ( 1963). Per a
una examinaci6 detinguda de certs aspectes (Vaquestes doctrines estilistiques , vegeu
R. D. F. PRING - Lt1ILL, aRomanistisches Jahrbuch)), XIV (1963), 352-3s5, en una recen-
si6 de Limites de la estilistica : el idearium critico de Ddmaso AlQnso , de JULI&
GARCiA 1\IORi,J6rr (Brasil , Assis , 1961).

1o. Poesia Espanola, ed . cit., 32.
11. Ib ., 31-2.
12. Ib ., 32-3.
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i D. Alonso afegeix que 1'estilistica del futur, ((si ha de ser algo)), haura

d'(catender por igual a estas dos perspectivasn.13

Aquesta terminologia ens podra esser ben util per a l'analisi del Libre

d'Amich e Amat. Em permetra de formular de nou el nostre problema. En

tma obra literaria normal, s'hi troba una estructuracib del significant total

- de tot el conjunt de mots que constitueix el Ilibre o el poema. Fn el

Libre d'Amich e Amat, en canvi, be que cads versicle tingui la prdpia

forma exterior com a significant partial (i, com veurem a la tercera part

d'aquest estudi, n'es una forma exterior molt ben estructurada quant a

l'fis dels seus recursos estilistics), no es pot parlar d'una forma exterior

total sing com a suma de les dels seus versicles aillats. Aixd no vol pas dir

que l'obra no tingui una forma autentica, sing que per a reconeixer-la cal

ronsiderar l'opuscle ((en la perspectiva desde el significado hacia el signi-

ficante)). Considerat en aquest sentit, el Libre to una forma interior ben

estructurada, en la qual tots els significats partials dels seus versicles es

relacionen intimament per a constituir un sol significat total, el qual es

a116 que informa la totalitat de l'obra.

Vista de dins cap enfora, cobra la unitat que ens evadeix quan la

contemplem exclusivament des de 1'exterior: les formes interiors de tots

els significats partials es comencen a relacionar analogicament, i el lector

les comensa a veure com a parts d'un sol sistema, descobrint-hi una estruc-

tura conceptual d'articulacib complexa. Rs la natura d'aquesta forma inte-

rior que analitzarem a la segona part d'aquest estudi. Te els dos vessants

ja esmentats : el de la visi6 del m6n composta de les pressuposicions de

1'epoca (context essencial tant del seu significat total com de tots els signi-

ficats partials que la integren), i el de l'art de contemplaci6, emprada i

inculcada pel Beat com una manera d'aprofitar-se de 1'estructura d'aquell

m6n per a anar-la pujant cap a Deu. Quan horn analitza el Libre d'Amich

e Amat aixi, ((en la perspectiva que va desde el significado hacia el signi-

ficante)), els seas aspectes mes obviament literaris (simbols, metafores,

aplicacio mistica de les expressions convencionals de l'amor tortes, i arti-

ficis coin el dialeg o la prosa rimada), es revelen netament com a mers

recursos funcionals : instruments al servei del contingut ,didactic de

l'opuscle, emprats com a significants partials per a facilitar la comuni•

caci6 del seu missatge i despertar els tors dels seus lectors. Per a enfocar-

los be cal veure'ls aixi, i aixd es el que voldria fer a la tercera part

d'aquest article, estudiant en un sol cas concret el paper dels artificis

retorics i literaris del Libre en funcib de Ilur finalitat didactica.

13. Ib., 33-
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Conienceiii la nostra consideracio do la forma. interior del Libre per
la banda de la visio del m6n, pero no vull parlar-ne massa aqui per tal
coin n'lie parlat prou en El Microcosmos Lutdid : el que em cal for art
es el que feu Jordi Rubio on aquella introduccio a l'ilrbre de Filosofia
d'Anior ja esmentada, o sigui donar un exemple concret de l'aplicacio
d'idees fornnilades, d'una manera ins general, abans. Quant a la des-
cripcio de les pressuposicions do 1'epoca (els floes comuns del pensament
i de la cultura medieval)," bastara de recordar, primerament, el concepte
de 1'escala de 1'esser, amb els seus tres coons superposats (el ulon divi
del Creador, el men espiritual dels angels i de 1'anima de 1'liome, i el
n:on sensible dell quatre elements materials -foe, aire, aigua i terra -,
el qual enclou el cos de l'home), i amb els dos coons creats subdividits,
a Hies, en una serie d'esglaons distribuits en un ordre jerarquic descendent
(amb totes les criatures de cada esglao forniant-Iii Ilur propia societat,
organitzada jerarquicament sota tin monarca)." 1, on segon Hoe, les coin-
plicacions addicionals introduides en aquesta visio general per les corres-
pondencies analogiques entre 1'estructura macrocosmica de la creacio total
i 1'estructura de 1'home vist com a microcosmos." Seria gairebe impos-
sible d'insistir massa on la complexitat d'aquesta visio general, coin
tampoc en la natura sisternatica de la seva organitzacio jerarquica, anib
la intricada xarxa de relacions analogiques que entrellacaven tots els
sews aspectes per formar un sol conjunt simbolic. En aquesta visio, totes
les criatures -Angels, estels i planetes, l'anima i el cos de 1'honie, els
animals, les plantes, els metalls, les pedres - es trobaven integrades dins
tin sol sistema ttnic i unitari, totes ballant el mateix ball al so de la mfl-
sica de les esferes i totes duent la mateixa semblanca de llur Creador
(seniblanca que els arriba, en el sistema lullia, amh el descens productin

14. Vegeu 1:1 .lliurocosm.os Luldid, 41-49.
15. Vegeu ib., 51-8, 153.
16. Vegeu ib., 59-120. En aquest article deixarenl de banda dos altres factors do

gran importancia en la visio lulhiana del m6n : 1'entrellacament astrologic entre la
teoria dels elements i la teoria de les esferes celestials , amb llur influencia sobre tot
cos elementat ( vegeu op. cit ., 59-86) ; i 1'estructuraci6 numerologica tant del macro-
cosmos com del microcosmos , estructuraci6 fonamentada en la idea que el modeldivi reflectit pertot arreu en la creaci6 era expressable en nombres , i aquests s6u
quelcom a manera del prototipus de tota mena de realitat (vegeu op. cit ., 87-109). Calremarcar , nogensmenys , que crec que hi ha hoc per a una examinaci6 del Libre
d'Antich e Amat a la 11um de la numerologia medieval, pero la introducci6 aci deconsideracions nunierologiques . hauria allargat aquest estudi encara mos . L'aspecte
astrologic, en canvi, no em sembla pas haver influit directament per a res en el Libred'.-1 mich e Aniat.
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de les Dignitats divines, que servia per a manifestar l'intima estructura

trinitaria de la divinitat sobre cada esgla6).1'

Aquesta visib - d'una magnificencia que ens es diffcil de comprendre

avui - constitueix el context essential de tot tractat mistic medieval

(sigui cristia, jueu o islamic). )~s la seva estructura diversificada, pero

sempre unitaria, que em scmbla veure darrera cadascun dels tres-cents

seixanta-tint versicles del Libre d'Amich c Amat, i estic segur que cap

lector mitjanament instruit d'aquella epoca no hauria estat capac de

ilegir-los sense anar-los relacionant al punt corresponent d'aquesta arma-

dura cosmica. Ens es diffcil d'adonar-nos plenament de la rigidesa i la

claredat geornetrica d'aquesta armadura : de fer-nos plenament conscients

de coin era ben definit i clar el mapa de l'univers que proporcionava

a cada individu. El contemplador podia introduir-s'hi a qualsevol punt

i moure's sistematicament en la seva imaginacio d'aquest punt a qualsevol

altre per les correspondencies analogiques que servien per a integrar

aquella visib : cada versicle del Libre d'Amich e Amat es relaciona direc-

tament amb un o mes punts del sistema, i to coin a proposit de conduir

l'amic cap a 1'amat per les carreres d'amor que se li presentaven en 1'es-

tructura fonauiental del cosmos. Pero un lector modern que no coneix

aquesta visib - o que no s'hi fixa, seduit pel lirisme del text que llegeix -

es pot perdre molt facilment, si no s'adona de coin tots els versicles que

llegeix s'hi relacionen.

Vull prendre tin exemple concret de tot aixo comentant tin sol

versicle del Libre : exemple aillat, si voleu, pero representatiu (i d'una

complicacib adequada per a obligar-nos a referir-ho a gairebt tots els

aspectes mes importants de la cosmovisib lulliana). Aquest mateix exem-

ple, que servira aquf per a conduir-nos a traves del laberint cosmic cap

als secrets de fart de contemplacib del Beat en 1'estudi de la forma interior

del seu opuscle, ens tornara a servir coin a exemple basic - corn a exem-

ple prototipic - quan passarem a considerar la seva forma exterior a la

tercera part d'aqucst article. 1 s un versicle bastant diffcil de comprendre

a hell nil (fins i tot impossible, diria jo, si Homes pensem en el sentit

modern -- en les associations modernes - de les paraules) :

.Per les carreres de vegetacio, e de sentiment, c de vnlaginacib, e

de enteniment, volentat, anava I'amich cerchar son amat c•n agnelles

carreres havia I'amich perills e languimens per son amat, per co que

exaiSas son enteniment e sa volentat a son amat, qui vol clue-Is seus

amadors I'entenen e•I anlan altamentn (mini. 314).18

i7. Vegeu ib., 29-30, 16q. Pero vegen n. 37 infra.

1R. Libre de T vast c Blanquerna . ENC, 111 (1954), 83.
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per molts d'altres passatges lullians que el mistic contemplava l'essencia
constitutiva de les criatures sobre els distints esglaons de llur escala corn
a manera de pujar cap a Deu.24 En aquest versicle, doncs, es evident quo
vegetacio no solament den tenir un sentit ben literal, sing que Adhuc es
refereix concretament i necessariament al nivell vegetal del mon exterior.

Gracies a la juxtaposic16 de v'egetacic i sentiment, es clar que aci
sentiment no s'ha de prendre pas en el sentit afectiu de eimpressi6 quo
fan les roses espirituals en l'anima»" - el qual es el sentit sentimental
quo sembla bategar darrera la ((feeling)) d'aquella versi6 poctitzada -,
sino on el sentit fisiologic d'eacci6 i efecte de sentirn26 (el seu altre sentit
modern), corresponent a la percepcio del m6n exterior pens chic sentits
exteriors:

KAnlablc fill, lo cors ha cinch senys : veer, oir, adorar, gustar,
palpar : e per aquests cinch senvs participa ab les coses de fores.»=T

1'1 sentiment requereix no solament his dels sentits, sin6 encara la presen-
cia de llurs objectes en el mon exterior ; aixi que, en la nostra serie de
carreres, ]a carrera del sentiment es refereix a aquesta participaci6 nab les
roses de fores» pets sentits, corresponent no solament als cinc sentits
exteriors del mistic, sino tambe a totes les cores percebudes (i aprofitades
pen mistic corn a graons en el sell ascens). L'estructura de ]'bonne s'hi
entrellaca, doncs, amb 1'estructura macroc6sinica en aquest mot sentiment.
I aquesta interpretaci6 de la carrera de sentiment coil al tercer esgla6 de
]a gran escala queda comprovada (si mes comprovaci6 calia) per la presen-
cia d'ymaginaci6 immediatament despres. N'es el proxim esgla6, i es
(corn els sentits) una potcncia corporal, peril no s'aferra directament al
mon exterior coin ells, sin6 que s'ha d'aprofitar de les impressions re-
collides gels sentits exteriors (i combinades pen sentit comic). Doncs la
tercera carrera. tambe es refereix a l'aplicaci6 d'una potencia natural enr
In contemplaci6 del mon pen mistic, percasant semblanees del sell Creador ;
i cal notar que, be que la paraula yniaginacio es refereix tan sols a una
potcncia i no al sell objecte, les manifestacions d'aquesta potencia en les
altres criatures son ben dignes d'esser considerades tamhe corn a tans sem-
blances pen contemplador.

2.1. E1 nivell vegetal (coin a primer nivell estructurat organicament) era on
exemple predilecte del Beat, no solament (coin a arbre) per a estructurar la totalitat
de molts dels seus tractats expositius d'una faiso organica, sino corn a base de nom-
broses analogies aclaridores gairebe a cada pas.

25. Pallas, Diccionari Catalu Illustrat, novissinia edicio corregida i ampliada
(Barcelona, s. a.) : sentiment, segon sentit.

26. Ib.: sentiment, primer sentit.
27. Libre de doctrina pveril, ORL, 1, 164.
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Resulta, doncs , que les carreres de vegetaci6 , e de sentiment, e de

corresponen literalment a tres dell quatre esglaons materials,

ometent tan sols el primer (1'esgla6 elemental) que podriem considerar

com a punt de partida implicit de 1'ascens per l'escala de les criatures.

I tots aquests quatre esglaons es troben no solament en el m6n exterior

del tnacrocosmos contemplat pel mistic, sino tambe corn a parts essencials

de la seva constitucio microcostnica : cal no oblidar -nos mai que el anon

contemplat i 1'home que el contempla es relacionen directament per llur

comuna armadura material . Ara, clones , ja sabem que la primera part

d'aquell versicle significa que 1'amic cercava son amat pels camins que li

proporcionaven els distints nivells del mon material, gels quals pujava

corn pels esglaons d'una escala en direccio cap al seu Creador - fins

ara, aprofitant-se tan solament de les potencies que li pertanyen coin

a animal.
Pero, que hem de clir de la frase e de entenintent, volentat ? Notem,

en primer lloc, 1'absencia d'una conjuncio entre aquests dos substantius,

fenomen gramatical que l:avient ignorat fins aci, peril que setnbla juxta-

posar • los corn a una parella ja fora de la serie constituida pels substantius

antecedents. I, de fet, mentre tots els altres es referien a nivells del mon

exterior i a nivells de 1'home corn a animal , aquests dos ja es refereixen a

potencies de la seva anima racional: potencies que dirigeixen 1'6s dels

seus sentits i de la seva irnaginacio i que poden ascendir mes encara,

emprant el anon material corn a base per a passar al mon intelligible que

s'interposa entre aquell i el mes alt de tots trey - el mon divi. Coln

Ramon Mull digue en el Libre de 1)octrina Pueril:

aSapies, fill, que la anima ab la yntaginaciu pren e ajusta en cumu

tot so que li offeren los cinch senys corporals , veent , cent, odorant,

gustant, sintent ; e offer-ho ab la phantasia al enteniment ; enapres

l'enteniment puja mes a ensus en entendre Dew e angels e les cosec

entellectuals, le- quals la ymaginacio no pot vmaginar..2'

Resumint : a la primera part del nostre versicle, doncs, el Beat dirt

que Pantie cerca son aunat aplicant el seu enteniment i la seva voluntat,

amb 1'ajuda dell seus sentits exteriors i de la irnaginacio (la qual serveix

per a barrejar i recombinar totes les impressions recollides per aquells

i conservades a la seva memoria, aquesta essent la tercera potencia de

1'anima racional en el sistema augustinia i lullia ),29 als nivells successius

de l'escala de les criatures per a pujar-la cap al Creador, que s'hi trobava

reflectit analogicatnent en cada esglao, contemplant -lo en les semblances

z8. Ib., 162.

29. Vegeu El .Microcosmos 1-040, 129-36.
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c) io mes parlen do la memoria sense esmentar cap de les altres,
io mes parlen de 1'enteniment, i
i9 rues ens parlen de la voluntat.

O sigui un total de 79 versicles basics, dividits en tres categories
grups. Heus aci Ines details , i una mostra de textos :

1 '.^t

PRIMERA CATEGORIA : VERSIOLES TRACTANT TOT EI , TERNARI DE POTi;NCIES

«Pujava 1'anlich los poders de sa anima , per scala de humattitat,
gloriejar la divina natura ; e per la divinal natura devallava los poders
de sa anima per gloriejar en la llumana natura de son amat. ^ui110 . 32:1.

.Levava 1'amat l'enteniment a entendre ses altees , per go que^l ainicli
enclinas son remem brament a membrar sos defalliments , e la volentat
los ntenyspreas e pujas amar los acabaments del amatb ( num. IS4).

Hi ha quinze versicles rues d'aquesta ntena : Hums. 54, 103, 107 , 127, 131,
139, 169, 149 , 193, 206, 226, 298, 331, 333 i 348 (en alguns d'aquests casos, una,
o mes, de les potencies es substituida pel seu verb corresponent , p. ex. nlenlOria
per remembrar , num. 206 ) ; i n'hi ha, encara , dos vies on totes tres es trobcu
representades pels verbs denotant llurs accions :

cDemanaren al amich eu que esta llonrament . Respos que en enten-
dre e amar son amat. E demanaren-li en que esta desonor. Respos quc
en ublidar , desainar son antato (116111. ioS).

I el num. 364, amb melnbrava, enteuia, i antava (cal recordar que amar i
airar , o desantar , son els actes corresponents it la volentat).

SE(a)NA CATS(;OL'IA : A ERSICI,ES TRICTANT D'CNA PAREI,1.1 DE PUTENclI:s

mentdria+ enteniment :

rcAbsenta•s 1'anlat a son antich, encerchava I'amich son aniat ab
memdria e ab enteniment, per co que•l pugues amar. Atroba l'antich
son amat ; detnana-li on havia estat. Respos : - En la absencia de ton
remembranlent e en la innorancia de to intel•ligencia (num. 92).

Vegeu tambe els ntinls . 79, 122, 13S, 197, 305, 337, 335, i, verbalnlent, en cls
nGms. 174 1 342.

b) no'oi^ria +.oleelat :

•Combatien -se colpes e merits en la consciencia e en la volentat del
amich ; e just icia, membransa, muntiplicaven consciencia ; e misericor-
dia, speransa nutltiplicaven benananca en la volentat del :anat. E per
aso los merits vencien colpes e torts en la penitencia del amich. (nu-
mero 204).
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Vegeu tambc els Hums. 128 i 319-

c) voluntat+enteniment :

al,'amich, ab sa ymaginacio, pintava e formava les faycons de son

amat en les cores corporals, e ab son enteniment les pulia en les cosec

sperituals, e ab volentat les adorava en totes creatures) (num. 332).

Vegeu tambc els ni ms. 19, 123, 241, 314 (el nostre exemple a la segona part

del present article), 332 i 354, i, verbalment -entendre+amar-, en el num. 215:

a- Digues, foil i per qual cosa pots esser pus semblant a ton

annat ? -. Respos : - Per entendre e amar de tot mon poder les faysons

de mon amat.•

'I'ERCERA CATEGORIA : V ERSICI,ES TRACTANT D'UNA SOLA I10Tj NC1A

a) memoria, membranya, remembranya o remembrament :

aQiiestio fo entre los hulls e la memoria del amich, cor los hulls

dehien que mellor coca es veer l'amat que membrar-lo, e la memoria

dix que per lo remembrament puya l'a_ygua als hulls e•I cor s'enflama

d'amorn (num. s8).

Vegeu tanibe els nuins. 69, 112, 137, 194, 219, 316, 339, 343 i 365.

h) entendre, enteniment o co.:;itacio :

a- Digues, amador : i en que has Hies de enteniment : o en entendre

veritat, o falsetat? -. Respos que en entendre veritat. - Per que? -.

- Cor enten falsetat per So que puscha mills entendre veritat (nuns. 165).

Vegeu tambe els nsims. 288, 350, 356, 363 ; i tambe cal considerar com a

corresponents a aquest grup els que tracten de cogitar (com el num. 147),

conPxer (com el num. 162), conexenra (com el num. 179), inteldigencia (com el

num. 198), o innorar (com el n6ni. 134).

c) volentat o voter :

a- Digues, foil : ien que•t seas major volentat : o en amar, o en

airar ? -. Respos que en amar, per So cor ayrava per tal que pogu6s

aniar. n

Vegeu tainbe els ri6ms. 136, 161, 171, 185, 196, 203, 213, 220, 221 , 222, 227,

236, 248, 307, 311, 318, 321 i 323.

Si stein atitzats, aquests setanta-nou versicles ja bastarien ells mateixos

per a donar-nos la clan de tot alto que el Beat volia que el lector fes

amb 1'ajuda del Libre d'Amich e Amat . 35 A mes d'aixo : quan ens 'ado-

35. Com tambe d'allo que el mateix Beat havia fet, en les contemplacions que

cristallitzaren en les aparaules d'amor e exemplis abreuyatsb (ed. cit ., To) que ens

hi doni.
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nem que aquests versicles i fart de contenrplaci6 que s'hi formula formen
l'eix central del llibre, llavors constatem que tots els restants versicles
es relacionen mes o menys directament amb aquesta mateixa estruc-
tura sistematica. Amb 1'enteniment horn pensa, amb la memoria horn re-
corda, i amb la voluntat horn ama allo que es amable i detesta allo quo
es detestable : ben pots versicles horn hi podra trobar que no tinguin
res a dir de pensaments, de remembraments o d'amor (d de llurs con-
traris), ni facin is de verbs coin son pensar, cogitar, membrar, remenlbrar,
ublidar, amar, airar o desamar, be que no anomenin 1'enteniment, la
memoria o la voluntat directament.36 I els pots versicles que hom pugui
trobar que no parlin ni de les potencies iii de slurs actes directament,
em semblen fer-ho simbolicament, emprant el llenguatge trobadoresc per
a descriure la fenomenologia de la vida mistica. Aixi es que, en veritat,
no hi ha res en el Libre d'Amicla e Amat que no tingui a veure - d'una
mancra o d'altra - amb 1'aplicaci6 d'aquelles potencies de 1'anima ((per
vies sensuals i per carreres entellectualsn (num. 352) per part de 1'amic,
ara a ides significances que les creatures donen de son ainat» (nim1. 57),
ara directament a ((la essencia e ... les virtuts de son amat)) (num. 250).

Aquesta art de contemplaci6 es mou sempre dins el mart de la visio
lulliana del cosmos,37 aplicant-se a diversos punts de la seva estructura,
i per a comprendre be el significat de cada versicle cal veure coin es
relaciona tant amb el sistema de fart coin amb la cosmovisi6 que aquesta
pressuposa. Aixo fet, podein veure corn el seu significat partial contribue;x
al significat total. Llavors - i solament llavors, crec - ens trobarem
capacitats per a entendre be el llibre, sigui per a emprar-lo coin a ajuda
espiritual (tal coin el Beat volia que fos emprat), sigui per a coinencar
una ben orientada analisi critico-literaria dels fenomens de la seva forma
exterior.

Es solament quan un hom s'acosta al Ilibre nomes on l'altra pers-

pectiva (la perspectiva mes convencional), estudiant primariament la seva
forma exterior i fixant-se en els recursos significatius dels seus significants

36. N'he trobats gairebe una trentena mes parlant de membrar o d'ubtidar,
i uns seixanta parlant de pensarnents, cogitaments o cogitations o de trobar-se pensiu
o consir6s ; i no se n'hi troben gaires, que no tinguin res a veure amb arnor 0 amar
(idees implicites en tota ocasio d'anomenar l'amic o 1'amat).

37. La visio primitiva, i no la visio de al'univers correlatius descrit en el cap. XII
del men Microcosmos. Ben poques son les anticipations de la doctrina correlativa en
el Libre d'Amich e Amat, coin les dels nflms. 269 (el qual en dona nomes el punt
de partida) 1 211 (el qual correspon - amb el seu aamor, amar, amich e amats -
a un estat molt prinlitiu de les idees del Beat, potser relacionat amb el Libre de
Demostracions (c. 1275), on ens parla d'camor e obra d'amor e amant e amats, ORL,
XV, 245). Aquest fet ens podria ajudar a solucionar el problema de ]a data del Libre
d'Amich e Amat.
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parcials, que horn pot considerar com caracteristiques principals, les que

Jordi Rubio anomena justament aprincipis d'ordre emotiu (les Ansies,

ens sospirs i ens plors, ens turments, les cogitacions, etc.)n,38 o ens temes

i ens motius destacats molt finalnent per G. M. Bertini en el seu recent

estudi tan aclaridor,39 i ens deixos de la tradicio trobadoresca tan bella-

inent estudiats per Manuel de Montoliu en tun article ja classic.40 Tots

aquests motius, ainb ens altres artificis retorics estudiats per Jordi Rubio"

i pen professor Mario Ruffini en ens sous articles sobre 1'estil del Libre

del Orde de Cavaylerie41 i el ritine prosaic en la Vita Beati Raymundi

Lulli43 - tots dos molt suggestius amb referencia al Libre d'Amich

c Amat -, cobren llur valor autentic quan ens considerem en funci6 de

Bur finalitat didactica, examinant-los a la Mum del significat que havien

de significar. I en fer-ho veurenn que «hav siempre una vinculaci6n mo-

tivada entre significante v significadon.44

III

Quan ens distints versicles del Libre d'Amich e Amat es relacionen

anib llurs punts de contacte en la cosmovisi6 medieval, i quan cis consi-

derem al mateix temps a la llum de llur paper dins fart contemplativa,

38. (AUbres Essencials', II, 15. Aquesta es la tercera de les categories d'elemeuts

emprats en el Libre d'Amich e Anlat establertes per Jordi Rubi6 eq una analisi molt

breu peril molt suggestiva. La primera 6s, precisament, cel motiu de les tres poten-

cies de l'Anima, presentant-les totes en un verset, o una de sola (memoria o remem-

branfa sobretot))), ib., 14. Tine la impressi6 que el csobretot)o del parPntesi 6s equi-

vocat (vegeu les xifres donades en la meva analisi, pag. 51 i n. 36).

39. Aspectos ascgttco-misticos del Blanquerna (El Libre d'Alnic i Arnatn y los

.KFioretti)) de S. Francisco), studios Lulianos)), V (i96x), 145-62. Nom6s citar6 el

passatge m6s important : dos temas que aparecen mAs regularmente son : la pena,

]a amargura como equivalencia del placer, el gozo en los caminos del amor divino ; lab

lagrimas, el llanto, los suspiros como testimonio de la relaci6n de amor ; la

fuente ; las tinieblas ; locura de amor ; las seiias de amor ; la luz y el son ; la sole-

dad ; la pobreza en todas sus manifestaciones. ; la enfermedad y el m6dico ; los

secretos ; las selldas Asperas y lianas, etc.)), pag. 158 (ampliat en la n . 40 : aEl tenla,

p. e., de las lagrimas se encuentra unas cuarenta veces ; el del dolor unas treinta.

Siguen, en orden de disminuci6n, los temas de la muerte, de la luz y del sol, de la

pobreza ; de la enfermedad, de los secretos del amado, de los indumentos del amor ;

41e las tinieblas ; del alba, etc.)).

40. MANUEL DE MONTOI,lU, Ramon Llull, trobador, iHomenatge a Antoni Rubi6

i Lluchu (Barcelona 1936), I, 363-98.

41. Vegeu els seus articles i estudis esmentats en la meva secci6 introductdria,

i L'expressi6 literaria en l'obra lulliana, cEstudios Lulianoss, V (x961), x33-44-

42. Lo stile del Lullo net %Libre del Orde de Cavaylerie)), cEstudios Lulianos)),

III (1959), 37-52, 251-62.

43. It ritipo prosaico nella oVita Beati Rayinundi Lulli)), cEstudios Lulianoss,

V (196x), 5-60.

44. Vegeu loc. cit., n. ii.
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descobrinn - corn hem vist a la segona part d'aquest estudi - que tots
formen part d'una estructura conceptual ben unitaria. Llavors el signi-
ficat partial de cada versicle pren el seu hoc com a part del significat
total que constitueix la forma interior de 1'obra. Aixo fet, ens trobern
a punt per examinar de nou la seva superffcie, investigant com els re-
cursos emprats pel Beat per a construir la forma exterior de cada signi-
ficant partial serveixen per a efectuar la comunicacio desitjada del son
significat - significant-nos-ho d'una mancra intellectual i emotiva en-
sems, segons fou la intencio de 1'escriptor. Per a fer-ho es valgue d'uii
gran nombre de recursos molt diversos i heterogenis : el llenguatge i els
ruotius de l'amor tortes, altres motius quo deriven del Cantic de Salom'o,

idees manllevades als suffs, la terminologia afectiva de la mfstica cristiana,

i tota mena d'artificis retorics com son la prosa rftmica i fins i tot rimada,

o el breu dialeg questional que es relaciona alhora antb les giiestions

d'amor dels trobadors i amb la tradicio escollstica de les quaestiones

disputatae. Fero 1'lieterogencitat de les sexes fonts literaries mai no arriba

a violar la unitat de la forma interior de l'obra --per desconcertantill enf

que pugui diferenciar alguns versicles d'altres quant a llurs significants.

F,studiem-ho en un cas concret tornant al nostre versicle 314 per pren-

dre'l de nou coin a exeniple prototfpic, pero analitzant-lo ara on J'altra

perspectiva.

Ja sahem que vol dir la seva primera mcitat, parlant intellectualntent

de la natura de les carreres seguides per 1'amic anant a cercar son amat.

La segona part ens descriu els sofriments soferts per 1'amat en el son

ascens dient que li foren imposats per Deu per ajudar-lo a exalcar

son enteniment c sa volentat, i afegint que Den ho feu perque volia quo

els setts amadors 1'entenguessin i l'amessin altament : o sigui que es torna

a tractar d'aquell upuja ton entendre e pttjaras ton amar» dels Proverbis

de Ramon, pero desenvolupat mes detingudament i matisat de faiso mes

cmotiva. Coin se'ns comunica, aquest significat? Veurem immediatament

que, on comparaciO de l'afirmacio despullada i gairebe eientffica de la

priniera part, la segona queda revestida de molts mes artificis d'ordre

cmotiu ; pero en escodrinyar be la primera veurem que aquesta tambe

ha estat exalcada artificiosament (reduint el contrast entre ambdues), de

manera que el versicle sencer - quo podria haver estat una afirmacio

teologica ben arida (i, per tant, infructuosa) - es converteix en una

efusio lfrica de gran poder evocatiu. Estudiem-lo de mes prop : des-

compost on la figura per a facilitar la referencia a les seves parts consti-

tutives, amb les seves frases distribuides de manera que horn pugui veure

tant llur estructura conceptual corn llur divisio (per dir-ho aixf) prosodica
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(amb les unitats ritiniques numerades a l'esquerra) i fent veure a la dreta

la xarxa de rimes consonants i assonants que les entreteixeix.

ESTRUCTURA PRO-5ODICA : ESTRUCTURA CONCEPTUAL: ESTRUCTURA RIMADA:

Unitat
Num.

Nombre de
sil•labes

Consonancies en majilscula,
i assonancies en min(scula

1. 5 Per les carreres A

2. 5 de vegetaci6, B

3- 5 e de sentiment, C

4- 6 e de vmaginaci6, B

5- 5 e de enteniment, C

6. 3 volentat, D

7- 5 anava l'amich E

8. 5 cerchar son amat; D

9. 7 e•n aquelles carreres A

10. 5 havia l'amich E

II. 6 perills e languimens C

12. 4 per son amat, D

13. 5 per co que exalcas d

14- 5 son enteniment C

15- 5 e sa volentat D

16. 4 a son amat, D

17. 7 qui vol que•ls sells amadors b

i8. 9 l'entenen e•l aman altament. C

Organitzacio estructural del versicle num. 314 del #Libre d'Amich e Asnata.

En veure el versicle aixi distribuit, hom s'adona immediatament

d'una estructuraci6 estilistica gaireb6 tan intricada com la que es troba

on qualsevol tros de poesia (i la qual fa tis, de fet, de molts dels ma-

teixos recursos). Aconsegueix els sews efectes, aix6 no obstant, d'una ma-

nera potser encara mes subtil pel mateix fet d'Csser menus evident : on

veure el versicle escrit normalment, com a tros de prosa, no es pas 1'uJl

que s'adona de la complexitat dels seus significants, sin6 l'orella del

lector, afectada gairebC inconscientment per ritnles cadenciosos que es

repeteixen i pels tornaveus que enllacen finals de mot o de frase mig

amagadament. Com que no consisteix en una serie de versos distints

i obeint cap esquenia metric, Cs clar que no pot haver-hi aquella in-

teracci6 contrapuntal entre metre i ritme que es troba en la poesia versi-

ficada (on 1'estructura nletrica i el ritme dels mots s'entrecreuen, ara

coincidint ara entrexocant-se, modificant-se i modulant-se reciprocament

on subtils variacions de l'harnionia). Pero hi ha, de tota manera, una

estructura ritmica molt complexa que se'ns imposa mes discretament,

on part com a efecte dels parallelismes entre unitats ritmiques de llargiria

semblant, en part corn a efecte d'assonancies i consonancies, i en part
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com a efecte de la manera coin aquests dos recursos estilistics estan rela-
cionats amb l'estructura conceptual del contingut - el desenvolupament
intellectual de les idees i 1'organitzacio (mes aviat estetica que logica)
de Ilur reciprocitat contextual. Cal for una analisi quelcom minuciosa de
coon s'han aconseguit aquests efectes.

I;1 versicle to tres parts : dues de llargues, quc es desenrotllen pa-
ral.lelisticament (cadascuna amb visit unitats ritmiques i cadascuna pro-
cedint de la idea de les car)-eres a la idea de l'amat), i una de mes curta
com a final, constituida per dues frases mes llargues, ritmicament entrc-
llacades i ben distintes d'allo que les precedeix tant en llur sentit com
en Ilur forma,'" donant-nos les raons per que la divinitat volgue imposar
aquells perills a langu.imens a son amat. De les divuit unitats ritmiques,
n'hi ha deu de la llargaria basica : de cinc sillabes gramaticals (per()
cal remarcar que no totes deu tenen el mateix ritme intern). Aquesta
unitat pentasillabica es prolonga de vegades : on el num. 4, e de ymagi-
naci6, la qual completa el primer grup de les carreres ; en el ntim. q,
e•n a.quclics carreres, que comenga la segona part ; i tambe - i de molt --
en les dues frases de la tercera part (coda cone es - si mn'es permcsa
l'analogia musical - d'aquest versicle, i en tots sentits). De vegades,
la unitat basica queda abreujada per subratllar un punt: aixi, tenim
el ntim. 6 a la primera part, presentant-nos volentat - tin dell mots-clau
de la peca - per primera vegada i fent-ho on la unitat flies curta de
totes ; i tenint dues unitats de quatre sillabes a la segona part, el per son
amat (num. 12), que completa la seva primera secci6, i I'a son aural
(num. T6), que ens ho recorda en completar la segona nneitat d'aquesta
part.

Una analisi ritmica exhaustiva hauria d'anar mes a fons encara, con-
siderant no tan sols el nombre de sillabes en cada unitat, sing totes Burs
variacions de ritme intern : de fet, en Ilegir el versicle ja ens adonem
de la presencia de variacions en la cadencia basica, les quals no solament
eviten la monotonia, sing quc tambc posen en relleu qualque punt im-
portant. Per raons d'espai, ens haurem d'acontentar amb un sol exemple :
vegeu la segona part del versicle, on despres del ritme anapestic de e•tr
aqucllcs carreres havia l'amIch (Hums. q-io) trobenr de sobte els iambes
perills e ldnguimens per son ama.t (nulns. 11-12 : frase que fa, coin vetirem
despres, tin paper molt important en 1'estructura afectiva del versicle).
Pero on general, el ritme del versicle es deliberadament monoton, reiteratiu

45. Una analisi mes detinguda ens obligaria a considerar aquest final cone a
descomponible en unitats mes petites encara (((qui vol que •Is seus amadors 11 I'en-
tenen e -I aman I altament))) amb no ritme bastant distint del de les parts anteriors.
Pero no podem anar tan liuny : seria filar massa prim !
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i compulsiu , amb l'fis gaireb6 invariable d'una sfllaba tonica al final de

cada unitat . No hi ha sin6 dues excepcions a aquesta regla : les unitats

inicials de les dues primeres parts (nums. i i 9), acabant en carreres.

Aquesta paraula carreres , que es troba en dues posicions tan im-

portants , 6s un altre mot-clau , no tan sols en 1'estructura del versicle,

sine tamb6 en el seu sentit . 1~s un dels dos substantius emprats per

a encloure i emmarcar les dues parts principals i paralleles , i a causa de

les seves associacions afectives serveix per a dotar d'una sabor lirica el

contingut altrament quelcom eixut de les primeres frases . Pero no vu11

analitzar les associacions ni d'aquest mot ni dels altres abans d'haver

tiactat de la giiesti6 d'estructura a fons. He dit que carreres era un dels

mots que emmarcaven les dues afirmacions paralleles, i 1'altre 6s l'amat :

la primera part va de Per les carreres ( niun. 1 ) a cerchar son amat (nu-

Inero 8), i la segona comenca amb e•n aquelles carreres (nhm. 9) per

acomplir-se en a son amat (niun. 16). Els parallelismes entre les dues

afirmacions contribueixen molt a 1'eficacia de la comunicaci6 de llur

sentit : el lector sent que la segona fa corn recbrrer de nou el terreny

recorregut per la primera , de manera que les dues parts es reforcen

mutuament . blurs relacions reciproques son, de fet , d'una certa coln-

plexitat : de la banda formal hi ha el parallelisme de vocabulari, ja es-

mentat , i el parallelisme ritmic (igualtat de llargaria , amb vuit unitats

a cada part ) ; pero tamb6 hi ha un parallelisme de la banda conceptual :

la primera part ens d6na una descripci6 programatica d'allo que feia

1'anlic, mentre la segona - mig repetint a116 que ja s'ha dit , pero ma-

tisant-ho d'altra manera - ens comunica el contingut afectiu d'allo que

l'amic havia d'experimentar mentre acomplia aquest programa (nfime-

ros 9-12), tot donant -nos de seguida (nums. 13-16 ) les raons per que hagu6

de passar per aquells ¢erills e languimens . I aquesta reciprocitat entre

ambdues parts n'intensifica molt els respectius significats . Pero encara

ens cal afinar m6s respecte a la segona part : en donar-nos al mateix

temps el contingut existencial d'una experiencia i la seva rah d' 6sser,

no solament 6s m6s complicada que la primera del vessant conceptual,

sin6 tamb6 del vessant estilistic . Relacionada parallelisticament en la seva

totalitat ainb la primera part , t6 un parallelisme addicional al seu in-

terior : es descompon en dos grups de quatre unitats ritmiques cadascun

(nums. 9-12 i nuns. r3-16, que corresponen amb exactitud a la seva divisi6

conceptual ), i aquest parallelisme ritmic queda subratllat pel fet que tots

dos acaben alnb els mots son amat ( els mateixos que havien servit com

a final de la prilnera part ). I amb aquesta repetida duplicaci6 verbal ens

cal passar a la giiesti6 de 1'us dels diversos tipus de la rima com a factor

estructurant i afectiu.
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La primera part to ja, com podem veure si mirem 1'analisi on la
figura, una xarxa no gaire senzilla de correspondencies en els finals
d'unitat. Hi ha, en primer lloc, la relacio A entre carreres (num. i) i
carreres (n(im. 9), la qual - pel fet de consistir on l'identitat de les
paraules - no seria considerada propiament una consonancia en la poesia,
pero que compta gairebe com a tal aci en tant que es una vinculacio
molt forta dins un tros de prosa : bastant flies forta, segons el men parer,
que no les correspondencies merantent assonantiqucs - p. ex. els ressons
mes febles de les mateixes vocals (mes febles tambe pel fet de trobar-se
en posicions interiors) en els mots aquelles del num. 9 i entenen del n6-
mero i8 (afeblit encara mes, aquest darrer, per la llunvania).46 Molt mes
evident es la consonancia perfecta B entre ymnaginaci6 (num. 4) i vege-
taci6 (niun. 2), la qual no torna a apareixer sin6 molt debilment on una
assonancia ben remota : amadors (num. 17) al final de la primera frase
de la coda - assonancia reforsada a l'interior de la mateixa frase, no-
gensmenys, pel qui vol del comensament.

Llavors, i entrellacant-se a la primera part amb 1'A, tenim la con-
sonancia C entre sentiment (num. 3) i enteniment (num. 5), lligant la
primera serie de carreres (vegetaci6+ sentiment+ ymaginaci6) a la segona
(la parella enteniment+volentat). Aquell enteniment, pero, es la primera
meitat d'una frase mes llarga que abraca dues unitats (n6ms. 5 i 6), la
qual estableix la propia relacio parallelistica amb una altra frase llarga
constitulda per les dues unitats que la segueixen (nums. 7 i 8). Ambdues
frases acaben, a mes, en la nova consonancia D (introdulda en el versicle
per la primera d'elles). Aixi es que, com a consegiiencia de ]lur fort pa-
rallelisme, la primera part del versicle acaba on quelcom a fais6 d'una
parella de versos rimats :

cc de enteniment , volentaL,
anava 1'amich cerchar son amat . ( minis. 5-8).

Aquest parallelisms addicional to una altra consegiiCCncia : a causa
del scu efcctc retrospectiu sobre el record que ens roman de les quatre
unitats anteriors (n6ms. 1-4) quan arribent al num. 8, la importancia de
la consonancia C dels n6ms. 3 i 5 ( sentiment, enteniment ) em sembla
disminuida, de nlanera que la nostra itnpressio definitiva de la primera
part del versicle es mes aviat la de dues parelles de versos rimats :

Per les carreres de vegetaci6,
e de sentiment , e de ymaginaci(),

46. Jo no insistiria gaire en la importancia d'aquests dos 6ltinis ressons, potser
belt inconscients ; pero aixf mateix no em semblen totalnient des,proveits de funci6
reforcant per at lector.
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e de enteniment , volentat,

anava l'amich cerchar son amata (nums. 1-8).

I be : malgrat la disminucio de la consonancia on -ment ja esmentada

(i per poc que se'ns imposi en llegir la primera part del versicle ailla-

dament), aquesta consonancia C es, aixo no obstant, un dels elements

que fan mes per unir la totalitat del versicle. Torna a sortir com a asso-

nancia en els jerills e languimens del num. ii, i la paraula enteniment es

repeteix on el num. 14 - ambdues ocupant posicions febles a la segona

part semblants a les que la mateixa consonancia ocupava a la primera.

I llavors torna a sortir de nou, pero d'una manera molt emfatica aquesta

vegada, en la darrera paraula del versicle, al final de la frase l'entenen

e•1 aman altantient (num. 18).

Pero hi ha una consonancia mes emfatica que aquesta, la qual tambe

torna i retorna repetides vegades, i es la D, ja assenyalada en volentat

i en amat : dominant en les sexes posicions ja considerades (la volentat

del num. 6 i l'amat del num 8), surt de nou on ambdos dels amats de

la segona part (nums. 12 i 16) i on la repetici6 do volentat (num. 15),

i surt taulb : -- afeblida on assonancia aquesta vegada - en 1'exalcas

del nuns. 13. De fet, aquesta consonancia em sembla imposar-se sobre

les altres (no solament com a consegiiencia de la mera repetici6, sinb

tambe a causa de la contigiiitat de les dues darreres ocasions en que

apareix, en els nums. 15 i 16) esdevenint el so que retenim com a nota

dominant - amb la consonancia C on -ment com a factor secundari de

continuitat, i amb els nums. 1-4 aillats on un cert sentit de les unitats

posteriors per Ilur consonancia B on -i6 (tal com ho son intellectualment

per Bur contingut).

La nostra impressio definitiva queda marcada tambe, crec jo, per les

dues repeticions verbals que he designat com a consonancies A i E :

carreres (veg. supra) en els nums. i i 9, i amich (nums. 7 i ]o). Amich no

forma consonancia amb cap altra paraula, pero te, nogensmenys, una

relacio molt especial amb la paraula amat (no solament en aquest versicle,

es clar, sing sempre que surten aparellats en tot l'opuscle). Llur vincle es

alhora fonetic i conceptual: foneticament, ambdos concorden en la pri-

mera sillaba per a finir contrastant-se ; conceptualment, concorden en

llur aulor (present on la rel comuna de les dues paraules), pero son els

dos pols oposats de la relacio amorosa, diferenciats en llur funcio tal

corn els mots que els designen es diferencien en Burs desinencies. Aquests

contrasts i aquestes concordances es poden apreciar on el nostre versicle

on la relacio parallelistica entre anava l'amich i cerchar son amat (nums. 7

i 8), la primera vegada quc els dos mots hi surten, cone tambe. en el
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parallelisme mes prolongat entre frases de dues unitats cadascuua a la
segona part (e•n aquelles carreres I havia l'anaich Jj Perills e languimens
Per son amat, nums. 9-12).

Hom podria anar mes lluny encara amb aquest tipus d'analisi estruc-
tural, pet-6 ja es temps de considerar l'altre vessant de la forma exterior del
nostre versicle : els diversos artificis conceptualment emotius que es trobeu
i s'entrellacen en aquest trosset de prosa riniada. I, a mes, cal recordar
sempre les paraules tan sensates de Damaso Alonso : ((El significant e
sempre un enorme complex de valors : la critica rues detallista no pot sine
aspirar a descobrir-ne alguns : la. critica sera tant mes penetrant com mes
encertara a assenyalar els mats expressiusn.4' Temo que ja cm podrieu
acusar d'una certa falta de penetraci6 segons aquest criteri !, pero si he
estat massa detallista en l'analisi de l'estructura, es perque estic convensut
que 1'aspecte estructural d'un tal versicle (fins ara no gaire investigat)
es alto que mes fa per a imposar una certa mena d'unitat estilistica damunt
la replega de motius literaris d'una heterogeneitat de vegades ben notable.
tal coin veurem en el cas del nostre exemple basic.

En passar ara a la consideracio d'aquests motius, tine por que no em
tornin a acusar de falta de penetracio per rao d'un exces de detallisme :
espero que em sera pertnes d'aprofundir bastant, aixi mateix, tenint eu
compte el fet que prenc aquest versicle coin a exemple prototipic de
fenomens que horn podria trobar pertot arreu en el Libre d'Amich e Amat.

En primer lloc, voldria assenyalar l'fls del motiu de les carreres,
emprades coin a metafora pels camins de l'ascens nristic 1~s una imatge
que surt repetides vegades en el llibre, i es, de fet, una de les primeres que
el lector hi troba:

.Les carreres per les quals i'amich encercha son amat son longues,
perilloses, poblades de consideracions, de suspirs e de plors, he enlu-
minades d 'amors• ( num. 2).""

Amb la repeticio, la paraula va enriquint-se d'associacions que arriben a
formar part del seu sentit com a significant, de manera que les suggereix
al lector sempre que torna a sortir, p. ex. al comencament del nostre
versicle 314. Les seves associacions inclouen, crec, no tan solament el seu
sentit metaforic corn a imatge de l'ascens mistic, sing tainbe tot el pesant
carrec de les nombroses carreres llargues i fatigoses que el mateix Ramon
ja havia recorregut en el servei del seu amor de Deu abans d'escriure

47. La poesia de Maragall, conferencia cit. en la n. 9, prigs. 123-4-
48. Tambe els nGms. 90, 314 (el nostre versicle), 329 i 346 ; vegeu CARRBRAS V

ARTAU, op. cit., I, 588.
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el llibre (coin tambc, per a nosaltres, les carreres que encara havia de

rec6rrer abans d'anar-se'n definitivatnent a son amat). Quan la imatge

surt per primera vegada en el segon versicle del llibre, podria referir-se

de fet a qualsevol d'aquests dos tipus de camf : el material i sensible, o

l'espiritual. Acf, en el nitro. 314, es emprat en el sentit mfstic, peril aquest

-sentit duu tambe les altres associacions, i ambdues series d'associacions

es combinen per donar a la paraula un gran valor afectiu que acoloreix

totes les cinc unitats que la segueixen (nitlns. 2-6), i ho fa amb intensitat

suficient per a evitar que el lector senti coin a massa abrupta la transici6

de llur intellectualisme quelconn Arid al lirisine emotiu d'anava l'arnich

cerchar son amat (nims. 7 i 8).48

Arribant aci, el motiu de les carreres comenca a entrellacar-se amb

dos altres elements afectius, cadascun dotat de les propies associacions : el

nrotiu de 1'amich e antat i el motiu de la recerca (imatge ja tan desenvolu-

pr,da en la tradici6 cristiana antecedent, que ja podrfem parlar-ne coin d'un

terra). Carreres es Iliga al verb cerchar (ntinn. 8) : les carreres son camins

-que horn segueix - pels quals horn puja - tot cerchant son Deu. Hi ha

una connexi6 evident entre el sentit de les dues paraules, peril tenen dis-

tintes xarxes d'associacions. Un dels elements mes emprats en el Libre

.d'Amich c Amat es precisament 1'6s d'innatges i inotius trets del Cantic

de Salom6, i penso que el pas del mot carreres al mot cerchar - de la loea-

litzaci6 per dir-ho aixf geografica de 1'acci6 a l'acci6 mateixa - introdueix

aci (enriquint el nostre versicle poderosament) tota la forca de les associa-

^cions del Cantic, amb el seu concepte de 1'anima corn a personatge que

cerca un altre personatge : Dem. Fero entre el Cantic i el Libre hi ha

una diferencia concreta molt notable, obvia de seguida que rnirem aquell

cerchar en el context de la frase. En el Cantic, l'aninta es 1'esposa que

-cerca 1'espx s - o, mes ben dit, en una de les interpretacions tradicionals

del Cantic (el qual parla literaliter de l'espos i 1'esposa) 1'esposa es con-

sidera coin a imatge de l'aniuna que cerca Deu. En l'opuscle lullih, en

canvi, no hi ha ni espos ni esposa, sin6 l'arnich e amat : ambd6s substan-

tius del genere masculf.

Aquest fet (la nnasculinitat dels nouns d'ambd6s personatges) intro-

•dueix una altra serie d'associacions mes : les del misticisine dels stiffs

ntusulmans. A parer men, 1'us de l'arnich i de l'amat es el deute principal

.del nostre opuscle a la tradici6 stiff, i es mes fonannental encara (coin a

49. No vull dir pas que la terminologia cientifica i ascetico-mistica dels nums. 2-6

estigues desproveida d'associacions (vegeu tot alld que he dit de la posici6 d'aquests

.conceptes en una visi6 del m6n ben commovedora a la segona part d'aquest estudi).

Peril llur mera enumeraci6 evocaria mes aviat llur significat intellectual que no pas

.tcna resposta afectivaulent sentida. I es el pint carreres que comenca a donar-los vida.
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concepte basic de la relaci6 mistica entre home i Deu) que la imitaci6
formal d'aquelles uparaules d'amor e exemplis abreuyatsn. En la tradici6
musulmana, la inasculinitat dels personatges en la metafora humana servi
per a distingir aquest amor de damor carnal: era una herencia dels
grecs, que havien considerat la relacie homosexual com a superior a
1'heterosexual pel fet de no tenir res a veure amb el nivell bestial tie la
reproducci6. Era, doncs, una relacie concebuda corn a mes espiritual ja
de si (tant en la civilitzaei6 musulmana cony en 1'hellenica), i corn a tal
es presentava als sufis coin i'analogia humana mes apta per a emprar en
la descripci6 d'expericncies mistiques passades entre l'anima i Deu. L'ana-
logia entra. doncs, en el camp del Libre d'Amich e Amat ja enriquida
d'un sabor mistic, i to precisanient la mateixa funci6 de descarnalitzar la
relacie en el context lullia : no hi ha cap moment en la lectura de l'opuscle
que se'ns ocorregues de pensar en una relacie carnal entre dos amants (ni
corn a metafora), sine tan sols en una relacie exclusivament espiritual
entre una anima asexual i un Den tan asexual coin ella - per gran que
sigui damor que els lliga.

Si he insistit en aquest punt es perque em sembla important per
dues raons. No solament separa 1'analogia humana del Libre d'Amich e
Amat de les glosses del Cdntic, sin6 que tambe estableix una distinci6
entre el nostre opuscle i una altra tradici6 literaria emprada coin a font
principal d'imatges per Ramon Mull : l'amor cortes. Corn ja fou demostrat
per Manuel de Montoliu fa trenta anys, el Libre es ple del vocabulari i de
les imatges de la tradici6 trobadoresca ; peril en 1'arnor cortes aquests es
troben Iligats al concepte d'un tipus d'amor realcat pel seu caracter d'im-
possible (la dama, essent d'altri, no es assequible), i acolorit al mateix
temps per tin fi erotisme sensual (Ines inters precisament per rah de la
itnpossibilitat - almenys teorica - de satisfer-se carnalment) : el lector
hi reconeix sempre una certa sublimacio de la sensnalitat en el culte del
scrvei d'amor. L'amant es tin home que desitja una dona, pero que sap
que el sou amor no es pot realitzar i que l'ha, doncs, do transformar en
quelcom de superior, i la intensitat vibrant del seu vassallatge em sembla
degut a la insistent presencia subterrania d'un corrent (le passi6 carnal
que ha calgut reprimir.50

En el cas del Libre d'Amnich e Amat, pero, s6n els aspectes exteriors

50. Cal remarcar que ]a transformaci6 trobadoresca de la Bona en el ,njdous
ens posa en presencia, aci tambe, d'una relacie descrita en termes que seniblen sug-
gerir dos personatges niasculins, pero aixo vo es sino una disfressa per on amor
heterosexual. segur que la masculinitat d'amic i auiat, coin a metafora mistica,
es deguda a la tradici6 suff, pero 5s ben possible que resultes acceptable en I'ambient
cristii en part perque el terreny hi havia estat preparat per aquest aspecte de l'amor
cortes.
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de 1'arnor cortes que hom empra per a exalcar - amb llurs associacions

afectives - la comunicaci6 d'una passi6 desproveida de tota coloraci6

carnal. Vegeu-ne un cas concret a la segona part del nostre versicle,

quail la recerca de 1'amat per les carreres (expressada de fais6 directa i

cientifica a la primera part) rep una coloraci6 mes emotiva quan es expo-

sada de nou en termes de 1'experiencia espiritual de l'amic : ((e•n aquelles

carreres havia 1'amich perills e languimens per son amab) (nt ms. 9-12).

Cal pensar que les paraules perills e languimens aportarien a tot lector

que conegues la vida de Ramon Mull - i que l'identifiques amb 1'amic -

el record dels perills literals que sofri en les carreres de la terra que

recorregue al servei de son amat (i no cal dir que deurien tenir aquestes

associacions pel Beat mateix), pero com que tambe formaven part de la

imatgeria afectiva emprada pels trobadors per a descriure els sofriments

del fi amador, tornen a enriquir el significat mistic d'una serie d'asso-

ciacions addicionals. Aixi es que els motius de la recerca i de les carreres,

ja doblement carregats d'associacions biografiques i bibliques, acaben per

intensificar-se novament amb tots la forca d'una tradici6 literaria ben

desenvolupada - i ben coneguda per tots els lectors de 1'epoca del Beat

Encara ens queden per comentar la segona secci6 de la segona part

del nostre versicle (nfims. 13-16) i la coda -o, si voleu, la tornada -,

la qual es refereix a 1'amat mateix (aqui vol que•ls seus amadors 1'entenen

e•l Aman altamentn, nums. 17 i 18). Aci, quail la narraci6 de tot alld que

l'arnic feia en aquelles carreres ja s'ha arrodonit i realcat amb la descrip-

ci6 d'allo que hi sofri com a concomitant de la seva recerca, ve un canvi

abrupte de direcci6 : fins al num. 12, tot s'ha presentat des del punt de

vista del mistic, pero ara passem sobtadament del punt de vista de

1'aniich al de son amat. No se'ns hi parla mes de les raons per que I'amich

volia rec6rrer les carreres de 1'ascens, sin6 de les raons per que 1'amat

volgue imposar-li perills e languimens i fer-li ben penosa la recerca. En

la primera secci6 descobrirem que el mistic progressava mitjansant l'apli-

caci6 de l'enteniment i de la volentat al m6n, que li presentava semblances

de son atnat. Ara Born ens descobreix que ha de sofrir en les carreres del

seu amor perque es precisament aquest sofriment que el purifica, reforcant-

li les potencies i fent-les capaces de nous progressos : es el sofriment alld

que les exalca cap al Den que cerquen. Les experiencies que semblaven.

en els nums. 9-12, esser tan sols accidentals en 1'ascens mistic, no solament

es revelen com a essencials a tot progres veritable, sin6 tambe com els

resultats de la intervenci6 directa de 1'amat.

Potser el mistic comengh a cercar Deu per iniciativa prdpia, pero

Den li ve a 1'encontre per contribuir al sell progres - i no pas per via de
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recompensar-lo antb plaers, sine) recompensant-lo paradoxalment amb
Pei-ills a languimens per tal de facilitar la continuacio del see) ascens. 1~s
a la coda o tornada on ens es explicat per que Den ha pres aixi la iniciativa
i que on vol extreure : dona els sofrintents corn a mitji d'exalsar 1'enteni-
ntent i la volenta. del mistic, fent-ho perque vol que els homes que 1'esti-
men (eels sous amadors» : noteu-hi la introducci6 d'una altra paraula
trobadoresca), el comprenguin en tart que els es possible de fer-ho, i
1'amin amb tots llur capacitat d'amor (<<l'entenen e•l antan altamentn). 1`s
molt de rentarcar, tambe, aquesta generalitzacio sobtada al final del versi-
ele : la transieio abrupta d'un sol antic a els seus amadors. La veritat al
cor de 1'experiencia del mistic individual (d'un Ramon Mull, per exemple)
to un valor general per a tothom. Aquesta es la lliso moral que el Beat
extreu dels perills e languimens que ell ntateix havia sofert, i la formula
-- on una conclusici aillada alhora gramaticalment i estilisticantent del
cos del versicle - com una generalitzacio sobre l'actitud de Den enviers
els homes.

La intencio divina es, de mes a mes, doble : Dee) vol no solament que
cls homes l'antin, sine) que tambe l'entenguin. Js una de les convictions
mes arrelades del Beat, i la trobem no solament per tot aquest versiele
(amb el seu emfasi repetit sobre Pattie) simultania d'ambdues potencies,
cnteniment i volentat), sine) encara per tot el Libre i - efectivament -
per tot el vast opus lullia. El pensament de Ramon I,lull es caracteritza
sempre alhora per la intensitat de la seva recerca afectiva del seu Den
(aplicant ]a volentat al seu amor), i per la intensitat parella del sen desig
d'entendre amb 1'enteninient tot allo que de Deu intelligible sigui. Hi ha
tin altre versicle del Libre d'Amich e ,lmat que ho explica molt be :

((Tant amava 1'amich son amat; que de tot So que Ii dchia 10 crehia,
e taut lo desirava entendre, que tot so que n'oia dir volia entendre perrahons necessaries. E per aso la amor del amich estava enfre creensa e
intclligcncia)) (nGm. 19S.).

J"'s la clau no tan sols de la seva actitud on les contentplacions d'ordre
mistic, sine) tamhe del suposat racionalisme de 1'Art d'atrobar veritat (i
tot alto que de fart de contemplacio he dit a la segona part d'aquest
estudi, com tambe de les seves relations amb la visio del mon, podriem
dir amb la mateixa forsa d'aquesta Art major). Ramon Mull no fort cap
racionalista que cregues en la intelligibilitat de totes les costs, ni volgue
mai tan sols entendre amb 1'entenintent. Volia entendre per a poder amar
mes, i el seu amor estava setnpre enfre creenya e intelligencia.: la llico
definitiva de tota la seva obra, com tainbe la Iliso primaria del Libre
d'Amich e Amal, quedl resumida arnb summa eficacia on el (Puja ton
entendre e pujaras ton amar)» d'aquell proverhi ja esmentat.
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Hem vist coin on el cas del versicle 314 que jo he pres coin a proto-

tipic (doctrinalment i estilfsticament) els metodes a emprar per a fer-ho

s'analitzen ben subtilment - per a] lector que el sapiga llegir tal coin

l'autor volgue que es Regis - i hem vist tambe que el Beat hi feu tot

el que pogut per comunicar-nos-en el significat, no pas d'una faiso inera-

ment teorica, sin6 tambe tan afectivament corn fos possible : emprant imat-

ges riques en associacions i derivadcs de totes les traditions quo coneixia.

blur heterogeneitat queda superada, nogensmenys, per aquells altres re-

cursos estilfstics analitzats abans (parallelismes estructurals, prosa rftmica

i rimada, la interacci6 subtil entre estructures formals i estructures con-

ceptuals), els quals ho integren tot per a constituir un sol versicle coherent

i homogeni, i harmonios. Aquests motius literaris i recursos estilfstics

son els significants partials que s'entrellacen a fi d'integrar el significant

total d'un tal versicle, pero no en son sino la forma exterior.

Fins ara, aixf mateix, la major part de l'atencio prestada al Libre

d'Amich e Amat pels critics ha estat concentrada en la investigacio

d'aquest tipus de fenomens (en la recerca de fonts per les imatges sobretot,

i de llurs associacions), la qual - si es practicada ailladament - ens pot

distreure, fins i tot impedint-nos d'arribar a una visio total i integral de

I'opuscle. El cas es que, a causa de la falta d'una estructura formal que l'u-

nifiqui, el lector modern facilment pot quedar-se amb la impressio quo

sigui tan desunit coin son diversos els materials literaris amb els quals fou

hastit. Pero hem pogut veure (o aixi ho espero) coin tot va organitzant-se

a meravella quan recursos, imatges, associacions es vcuen en funcio de

]lur finalitat: coin a mitjans per a comunicar-nos 1'estructura conceptual

- el significat total - que n'es la forma interior. Cal estudiar-ho en amb-

dues direccions, naturalment : ((La Estilfstica del futuro, si ha de ser

algo, tendr'a que atender por igual a estas dos perspectivas)), coin digue

Damaso Alonso.

Aixf inateix, la falta d'una unitat evident exigeix mes que d'ordinari

que els diversos significants partials siguin considerats a la hum de liur

significat per a comprendre'ls bo ; i els vincles entre significant i signi-

ficat no hi son gens arbitraris - coin inai no ho son en l'obra literaria.

De fet, no hi ha res d'arbitrari on el Libre d'Amich e Amat, perque

tot respon a la seva finalitat principal : tot s'hi troba tal coin es raper

so que [1'amich] exalsas son enteniment e sa volentat a son amat, qui

vol que•ls sous amadors 1'entenen e•1 aman altament».

R. D. F. PRING-MILL

St. Catherine's College, Oxford.

61


