
DUES NOVES TESTIMONIANCES SOBRE 
EL DOCTOR IL-LUMINAT 

Ignorem les sorpre5es que ens té reservada la crítica luHiana, 
que tants progessos ha fet aquests darrers anys merces a. un bon 
grup d'eminents luHistes nacionals i estrangers. Hi ha, pero, encara 
gran fretura de noves i aciem;ades recerques que posin .a l'abast la 
immensa literatura luHiana encara inedita o ignorada 1• Solament 
per ella hom podra resoldre els diversos i difícils problemes que 
resten a esbrinar, tant pel que fa a la historia del luHisme, com a 
la vida i a la ideología de Ramon Lull. 

Esta per aclarir encara., entre altres punts de cabdal importancia, 
el relatiu a la posició filosofica de Lull i a la vilua intrínseca de 
l'opus luHia 2• En l'estat actual de les investigacions no és permes 

1 M1QUEL BATI.LORl, Al mar.gen de wn incunable lulian-0, a Razón y Fe, 1o8 
(1935-11) 44J-So. 

• Ramon Lull, sota l'aspecte filosofic, no es presta facilment a ésser classi
ficat dins d'una escola o d'una altra; per aixo no és gens estrany que hagi estat 
adscrit a tendencies diametralment oposades, com l'agustiniana (E. LoNGPRÉ, 
art. Lwlle del Dicto11naire de théologie catholique, 9. París, 1926, 1n3-4) que es 
caracteritza per un cert voluntarisme fideista; i la racionalista medieval, iniciada 
per Scot Erígena (segle 1x) en el període de prefonnació de l'escolastica (vegi's 
pero M. CAUPPUYNS O. S. B., Scot Erigene, sa vie, son awwe, sa pmsée, Lu
vaina, 1933, 38.s. on es vindica de la nota de racionalista, adhuc en un sentit 
mitigat, aquest famós filosof, que fins ara era considerat com el .pare del racio
nalisme medieval). D'altres, en canvi, cercant un terme mig entre ambdós ex
trems, malden per a emmarcar el sistema filosofic de Lull dins l'inteHectualisme 
tomista (C. GoNzÁLEZ, Historia de la filosofía, Madrid r878, 347). Creiem·pero 
que no encaixa gaire bé ni en ]'una ni ·en l'altra d'aqueixes escoles: d'una banda 
la distinció real entre els graus metafísics de l'indivi.du, defensada no solament 
per alguns luHians - coro Pere Deguí, acusat d'heterodoxia precisament per 
aixo G. Avinyó, Historia del lwlisme, Barcelona 1925, 285)- sinó pel mateix 
Ramon Lull en alguns escrits autentics, com és ara la Logica nM'tl (que hem 
consultat en el ms. H II 10 de la Biblioteca nacional de Torí, núm. 6 del ca
taleg de M. BATLLORI, AST, 9 (1933) 262), fa que el seu sistc=a no s'adigui 
pas massa amb l'agustinisme bonaventuriano-escotist.a, que hom pot dir que s'espe
cifica per la doctrina de les formalitats o de la distini:tio fonnalis es natura rei: 
pWx, a judici del mateix P . Longpré (La philosophie de Duns Scot, París 1924 
240 ss.) la famosa distinció escotística es troba ja en sant Agustí, i és clara
ment establerta per sant Bonaventura, del qual hauria rebut gairebé íntegra 
tota la filosofia de les formalitats el venerable doctor maria!, reconegut de 
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encara de distingir perf ectament el gran místic, el devot mai:_ioleg, 
l'eximi " naturalista experimental" 3

, el :filosof digne de l'aetas aitrea 
de l'escolasticisme; de l'heterodox aHucinat, de l'alqÜiJ:!1ista, del 
:filosof cabalístic i extravagant: en una pa.raula, el Lull genuí del 
pseudo-Lull. 

Malauradament, una mirada massa superficial a I'Ars magna 
dona peu a alguns esperits renaixentistes per a motejar-la de tren
cacaps i fantasiosa; d'altres, en canvi, colpits per la seva remarca
ble tendencia a la unitat, han pretes de trobar-hi en germen els 
grans sistemes monístics bastits per la :filosofia moderna 3*; c;o que 
podría presentar qualque besllum de versemblanc;a si es té en compte 
el f et que Giordano Bruno en fou un enamora.t, i que a ensems 
explota en un sentit obertament panteístic les reminiscencies luHia
nes que es troben en el seu més preat mestre, Nicolau de Cusa 4 • 

Admiradors, finalment, a ultrarn;a, que hom podria titilar de fan
tastics 5, en valer vindicar l'ortodoxia del mestre caigueren en la-

tothon¡ oom el continuador de les intuicions del doctor serafic, bé que revalo
ritzades i presentades com eix de la seva filosofia. D 'altra banda, ultra l'esmen
tat realisme a ultrarn;a, colpeix de primer antuvi el lector deis escrits luHians, 
un ben pronunciat exernplarisme platonico-agustinia i un cert hilemorfisme estes 
a les substancies espirituals, coses ben poc adients amb el tomisme. Demés resten 
encara a fixar les possibles relacions doctrinals en•re mestre Ramon i J. Duns 
Scot. Bé que més vell, no havia de .poder rebre cap influencia del doctor fran
cisca? (cfr. M. DE v.ru,F, Histoire de la philosophie médiévale, II, Luvaina 
1925, 144). Tingui's en compte que el traspas de Scot precedí de vuit anys 
-13o8-el de Lull-1316-i que el fitosof mallorquí conegué el gran doctor 
francisca quan aquest, mestre a la Universitat de París (1302-7), es trobava en 
el període més florent de sa fama i de sa producció literaria. - No són, dones, 
ni pocs ni filcil s els problemes encara a resoldre solament quant a l'aspecte filo
sofic de !'opus ]u¡.¡ia. 

• TORRAS 1 BAGEs, La tra.dició catalana, Barcelona 1913, 222. 
• * AnoLFo BONILLA Y SAN MARTiN, L11.is Vives y la filosofía' del R enaci

miento, Madrid 1903, 364. 
• La facultat que en Nicolau de Cusa ve designada amb el nom d'intellectus 

és l'enteniment iHustrat per la fe o per una mena de Hum mística; és l'enteniment 
cusia com una activitat supraracional (F. 1vlARÉCHAL, S. l., Précis d'histoire de 
la pMlosophie moderne, Luvaina 1933, 28). que, si més no, és una clara remi
niscencia de l'ingressus in philosophiam cum habitit fidei del nostre Lull. 

" "Ramon Lull fou titllat de fantastirns , amb raó o se11se, pero després de 
mort no n'ha produit pocs de fantastics !" (R. n'A1..ós, Del ce11ten.ari de Ramon 
Lull, a Q1iaderns d'estudi, 1 (1917) 221) . Vegeu també el dialeg que hom llegeix 
en el proleg del llibre de R. L. intitulat Pha11tastirns seu dls/m.tatio P etri et 
Raimtmdi: . .. quam magnus sis phantastirns, de te audiv i, Ra):mrmde ; i, després 
que Lull ha exposat els seus plans de conquerir t ots els infidels i de bandejar 
de París tots els errors, replica !'interlocutor : credebam, Ray1mmde, te phan
tasticum esse ; modo vero per liaec tua -..:erba cognosco te non modo phan.tasticr1m, 
sed plrantasticissimum (J. Av1NY6, Les obrl!s au.tentiqiies del beat Ramon Ll11ll, 
Barcelona 1935, 26o-1). 
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mentables exageracions, com la de tenir per inspirades del sant Es
perit totes les seves obres, creient així desvirtuar les invectives de 
l'Eimeric, que volia fer passar per suggestió diabolica Ja divina 
iHustració del Puig de Randa 6• 

La falsa posició d'aquests luHia.ns fantastics ha anat transfor
mant la figura de Lull i falsejant-ne Ja tradició. Per aixo hom ha 
<lit encertadament que " cal remuntar el curs de la tradició i exa
minar críticament cada punt de la historia, despullar-lo deis incre
ments que hi han cristaHitzat a l'entorn, i valorar-ne l'origen i 
J'autoritat" 1

• 

No és pas dones minsa la feina a fer encara en aquest camp 
áel luHisme. Les insospitades troballes, pero, fruit d'investigacions 
futures, no sembla pas que hagin de poder enllotar la resplendent 
aureola de santedat amb que ens ha e5tat tramesa per una constant 
tradició Ja gran figura del nostre beat, ans hom espera confiadament 
nous ra.igs de Hum que la facin resplendir més encara. En ef ecte, 
com més de prop seran conegudes les seves obres autentiques i els 
innombrables comentaris i escrits dels seus deixebles, aquella san
tedat exímia, que juntament amb la iHustració divinal enclou el títol 
de doctor iHumina:t per antonomasia 1\ és d'esperar que li sera ple
nament ratifica.da. 

Mentrestant, en aquesta breu nota ens proposem de fer conei
xer dues noves testimoniances, les quals, per bé que no apor
tin gran cosa é:. l'objecte esmentat, són encara dos testimoniatges 
més i, en certa manera, valuosos, a favor de tan gloriós títol de 

• E. ALLISON PEERS, Ramon Lull. A. biography, Londres 1921), 6o6, n. 1. 
S'atribueix a un tal Pere Rossell la dita extravagant que l' Antic Testament fou 
obra de Déu ·Pare; el Nou Testament, !'obra de Déu Fill; i els escrits de 
Ramon, l'obra de Déu Esperit Sant (ibidem, 402). 

• ]ORDI Rueró, recensió de l'obra citada d.'E. Allison Peers, als Estudis 
i'niversitaris catalans, 15 (1930), p. 4 de l'extret. 

• És digne de notar-se que a l'edat mitjana gairebé tots els caps d'escola 
foren tinguts per iHuminats de Déu pel que fa a l'ensenyament de llurs noves 
doctrines. Citem-ne un exemple només: el cronista Guillem de Tocco, tot pon
derant l'ardidesa innovadora del príncep de l'escolastica, juga ingenuament amb 
el mot nou, donant-li totes les formes gramaticals possililes: " en ses lli¡;ons in
troduia nous articles, definint-los de nova faisó" ... , per acabar dient "que 
tots els qui l'escoltaven no podien dubtar que Déu l'havia illuminat amb les res
plendors d'una llum també nova" (Acta SS .. 7 marc;, n. 15). Plau-nos remarcar 
com el recent doctor de l'Església, sant Robert Bellarmino, tot vindicant la 
doctrina del beat Ramon Lull, l'anomena sempre amb singular complaem;a i 
veneració illuminatum doctorem 11ostnim (De scriptoribii.s ecclesiasticis, citat per 
S. BovÉ, Home11atge al bea.t Ranum Llull, Barcelona 1901, 21). 
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vident iHuminat: és el primer, del professor quatrecentista Joan 
Bulons, de l'escola luHiana de Barcelona, autor d'una Lectura ine~ 
dita super artificium artis generalis 11

; l'altre és de fra Víctor de 
Palerm (t 1635), una de les més pures glories de l'orde caputxí 
a Sicilia: ens l'ha conservat un rnanuscrit genoves data.t al l 63 l 
que es pot considerar quasi inedit, com sia que de l'única edició 
feta al 1637 no en queda cap rastre 10

• 

El testimoniatge de J oan Bulons ve a confirmar-nos la fama 
de sant 11 en que era tingut mestre Ramon a les escotes luHianes de 
Barcelona i Mallorca al segle xv. 

És digne d'esment, en primer lloc, la pietat que traspuen totes 
les planes del seu comentari, palesada d'antuvi en la inscripció I esus, 
Maria, i en la dedicació ad laudem et hon.orem tuae bonitatis. Ve 
a la seguida una mena de proleg, on se'ns dóna la divisió general 
de tota l'obra en tres parts, segons els tres mots de l'encapc;ala:.. 
ment: Incipit ars genemUs, i se n'expliquen les quatre causes, se
g'ons el costum general d'aquell temps. En llur explanació és on 
se'ns presenta més clarament el gran roncepte en que era tingut el 
mestre, tant per la seva ciencia inful>a, com per la seva sa.ntedat. 
Lull és només la causa eficient mediata del llibre, car, abans de 
rebre el do de la gracia arnb l'aparició de nostre Senyor Jesucrist 
crucificat i de la Verge Santíssima, essent un home llec, no possela 
cap ciencia (era iSliterat, segons la Vida coetdnia): el do de saviesa 
li fou concedit aleshores. 

Bulons amb l'aparició de Jesús crucificat en constata una altra. 
de la Mare de Déu amb el seu Fill, que no és esmentada a la Vida. 
A ella atribueix molt especialment la divinal iHustració que, tant 

• Se'n coneixen diferents manuscrits ; nosaltres seguirem l'A H 10 2 de la 
Biblioteca estense de MOdena. Vide : M. BATLLORI, Records de Llull i Vilanova 
a Italia i ReJíquies manuscrites del luUisme italid, als AST, 10 (1934) 1S-9; 
i 11 (1935) 137. El fragment que fa al nostre cas el publiquem a l'apendix 1. 

20 Ens referim a l'exposició de l'art breu continguda en el ms. D bis, 12 2 33 
de la Biblioteca cívica de Genova, assenyalat als AST, volums esmentats en 
la nota anterior, pp. 17-8 i 132-3 respectivament. Vegeu l'apendix 2 . 

11 Na Beatriu de Pinós, al 23 de setembre de 1478 feia donació de tots els 
seus béns a la Universitat de Mallorca per al sosteniment d'una escota a la 
muntanya de Randa, on s'hi estudiés l'art i la ciencia "d'aquell sant mestre ma
llorquí" ; i més avall torna a sortir "dir sant Ramon Lull " . També li dóna el 
títol de sant.. el cronista Vicem; Mut en son poema llatí (vide AVINYÓ, Historia 
áel lulisme, 275-6 i 279). 

r8o 
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en la Vida com en les altres narracions, és associada a una mena 
d'estat contemplatiu o extatic 12

• 

Més avall torna a. dir-nos Bulons que la causa material prima
ria de 1'Ars generalis és Ramon Lull, qui la rebé passivament per 
gracia de nostre Senyor J esucrist; i altra volta se' ns mani festa 
no solament la santedat del mestre, sinó també la. pietat del dei
xeble en explicar les múltiples causes finals del llibre; la primera 
i principal és que nostre Senyor Jesucrist sigui perpetuament hono
rat pel seu poble; la segona, la utilitat pública que seguira del f et 
que .tots els pobles i totes les gents visquin en caritat, essent cris
tians i observant els divins preceptes ; una altra, que els errors t 

cismes regnants en el món, siguin destruits ... 
El piadós comentarista, de~prés d'aquesta introducció, subjecta 

humÍlment i devota, com a catolic cristia, a la determinació de la 
santa mare Església tot el que en aquest i en altres escrits seus 
s'és <lit, bo i pregant els lectors que, si hi trobessin quelcom ben 
<lit, en donin les gracies a nostre Senyor ; i si, per contra, cre
guessin que alguna cosa fos erronia, ho atribueixin a la seva feble 
condició, i caritativament vulguin corregir-ho. 

Novament, en explicar el segon mot del títol, insisteix Bulons 
en la idea que l' Ars generalis no és una. mena de do angelic, ni 
huma, ni molt menys diabülic (contra la llegenda que ja en aquest 
sentit s'estava teixint des del temps de l'Eimeric), sinó que és un 
do verament diví, gratuitament atorgat a mestre Ramon per nostre 
Senyor J esucrist. 

El segon testimoniatge damunt esmentat, de fra Víctor de Pa
lerm, per bé que més recent, es pot, en canvi, considerar com qua.
lificat a causa dels cxceHents dots d'aquest luHista sicilia, segons 
es despren de la breu biografia que ens en dóna el P. Antoní de 
Castellamare O. M. C. en la Storia dei frati minori caPfmccini della 
provincia di Paiermo, en la qua) apareix fr~ Víctor "home de gran 
doctrina i d' elevat talent", verificant-se en ell "l'insolit cas d'haver 
estat per espai de trenta-set anys lector eximi en les facultats de 
filosofia i teología . .. amb tant de succés i profit, que els superiors 
generals de l'orde Ji enviaren de les diverses províncies els joves 

u Vida coetania (AvrNYó, op. cit., 10). 
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dotats de més cultura i disposició per a aprendre de les seves llü;ons 
la vera saviesa" 13

• 

Donem íntegra en apendix la interessant biografia del beat Ra
mon Lull amb que fra Víctor, després d'haver indica.t les pa.rts i 
el fi del llibre, iHustra la seva Brevis ac etiam dilucida in Artem 
brevem divi Raymundi Lullii subtilis declaratio. En remarcarem 
ací solament algunes particularitats : com ocasió o principi de la 
conversió del beat apareix l'anecdota del cancer en el si de la seva 
enamorada; els versos que estava escrivint en el moment de les apa
ricíons de Jesucrist crucificat, no serien destinats a ella, com es 
diu en la V ida coetania - ·• ~tant una nit dins la sua cambra sobre 
lo bancal del seu Hit imaginant e pensant una vana cam;ó en vulgar 
per una sua enamorada, la qual llavors d 'amor vil e fada amava" -, 
sinó que els feia només per a foragitar la tristesa que la visió del 
cancer li havia prodult: i així, en el moment de l'aparició deixava 
la trista. canc;ó comem;ada - " flebile carmen" -. 

En recontar la iHustració de Randa, diu fra Víctor que hi veié 
el beat tots els principis de les coses - " omnia rerum principia" -
i que experimenta en si un doll rajant de ciencia infusa, com fos 
que Déu li revela .aquesta art. Les seves paraules semblen volen ésser 
una interpretació de "tot alió que - segons la Vida coetania - li 
recompta un pastor d'ovelles, jove, ambla cara molt plasent e alegre, 
lo qual dins una sola hora li recompta tanta singularitat de l'essencia 
divina e del cel e singularment de natura angelica, com un gran 
home de ciencia en dos dies haguera puscut splicar" . 

N otadors són també els detalls del martiri del beat, essent tan 
esc.assos els testimonis que se'n troben en els innombrables manuscrits 
luHians. no solament pel que fa a les circumstancies. sinó fins i tot 
al fet mateix del martiri 14

• 

Notem finalment com aquests dos luHistes, tant el sicilia com el 
barceloní, en la devoció i en l'esperit verament apostolic de que estan 
amarats, es mostraren deixebles fidels del piadosíssim mestre Ra
mon. Ningú no ignora que tates les obres del beat comencen amb 
una devota dedicació, que tot sovint es converteix en una llarga i 

,. III, 11-3. 
" És ben notador que cap de les edicions anteriors al 1,506 parli de son 

martiri, fora d'una de Sevilla del 1491, que ens diu que fou apedregat fins a la 
mort; les anteriors l'anomenen sempre 111estre o ermitcl (J. Ra:Bró, citat per 
ALLrsoN PEERs, 373). 
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fervorosa pregaria, en la qua! tot c;;o que es <lira en el llibre es con
sagra al fi únic de la divina gloria, és a dir, a fer coneixer el Déu 
vertader i son Fill Jesucrist nostre Senyor. 

Més encara: " tota la doctrina iuHiana - diu T orras i Bages 15 
-

es un cant a la divinitat, una perpetua adoració de la inteHigencia 
humana; és el beat Ramon un gran vident, qui va contemplant tots 
els misteris i exceHencies i perfeccions tant de l'esperit com de la 
materia, en el Ser realíssim, font de tota l'existencia" . N'hi ha prou 
amb recordar la seva obra mestra, el Llibre de conteniplaci.ó o Art de 
contenipla.ció en nostre S enyor Déu, que amb raó ha estat anomenat 
" el doll de l'aigua viva d'on davallen totes les demés obres luJ:.l.ianes 
i fins les deis luHians famosos que floriren en diverses parts d'Eu
ropa . .. , quadre imrnens on se pinten les harmonies meravelloses 
de tota l'existencia increada i creada, vista amb l'ullera d'una llu
minosa contemplació" 141

• 

Tant pel seu contingut, com per l'esperit que el vivifica, a primer 
cop d'ull hom troba en el Llibre de contemplació una colpidora sem
blanr;a amb les Confessions de sant Agustí, que "lloen - com diu 
el seu autor - el Déu just i bo per les males coses meves i per les 
bones coses meves" . . . "pel moti u del propi alliberament i do, c;o 
és de les coses ja. rebudes, i demanant precs fraternals per les que 
desitjava rebre" 17

• 

"Donar lloanr;a a Déu i heure gloria i benedicció d'ell" és també 
l'objecte del Llibre de contemplació, i, encara que !'autor es cregui 
" pobre e vil per natura e per males obres", i el seu nom indigne 
d'ésser-hi escrit, fa via animós "a l'entrament d'ella" , i amb anima 
exultant "el pecador contrit comem;a a escriure la gran obra con
templa.ti va" 18

• Així hom ha pogut dir que després de les Confes
sions no hi ha en la literatura cristiana cap altra obra tan patetica 
i !>obreeixint de lirisme com el Llibre de contemplació. 

P era posar fi a aquesta nota volem fer remarcar que l'iHuminisme 
estudiat en els testimonis que publiquem als apendixs, té estreta re
lació amb una qüestió molt debatuda en els nostres dies, c;o és, la 
del concepte de filosofia cristiana. Car, com acabem de sentir de veu 

"' TORRAS I BAGES, op. cit., 215 . 
1

• Ibidelt\. 226 i 229. 
11 Versió del Dr. LLOVERA, Barcelona 1931 , V ss. 
1ª AvINYó, Obres autentiques, 29. 
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autoritzada, "la contemplació en nostre Senyor Déu és el doll d'ai
gua viva d'on davallen tates les obres luHianes", i "tata la doctrina 
luHiana és un cant a la divinitat". Per aixo no és gens estrany que 
la filosofia de Ramon Lull sigui eminentment cristiana, i en exa
minar-la hom pressent que el seu estudi pot iHuminar amb nou 
esclat un problema a l'entorn del qual s'és produida modernament 
una abundosa bibliografia. 

La posició de Ramon Lull en aquest punt l'hem ja. esbossada 
lleugerament en un altre lloc 19

: Lull, com tots els escolastics del 
seu temps, anomena la filosofia "ancilla theologiae" 20

; el sentit 
pero que ell dóna a aquesta frase - que hom retroba en l'encí
clica Aeterni Patris - té un matís tot peculiar. 

Creiem que l'esmentada expressió l'entén el beat en un sentit 
ben literal: volem dir que en l'obra de Ramon Lull la filosofia pren 
el caracter d'un ver famulatge respecte de la fe o teología; car, per 
bé que conservi la seva valor de ciencia a.utonoma, com explicació 
racional de l'univers, atenent, pero, el beat exclusivament a l'únic 
fi que es propasa, de la conversió deis infidels, empra la filosofia 
per raó de la seva valua, com instrument indispensable de la cien
cia. sagrada, tant pel que fa a la demostració deis anomenats pream
buls de la fe, com a una certa racionalització i consecució d'aquella 
inteHigencia f ructuosíssima deis divins misteris de que parla el 
concili vatica 21

, de la qual cosa, pe! demés, la humana raó resta 
summament honrada 22

. 

Aquella mena de disputa magistral - que, com diu el doctor 
angelic, té per objecte investigar el fonament de la veritat reve
la.da per mitja de la raó, i fer veure als oients la veritat del que 
hom diu 23 - és e1 que es proposa Ramon Lull, filüsof cristia per 
exceHencia : ell en tots els oh jectes naturals que li presenta el món 
sensible, cerca sempre les resplendon,· de la divinitat. Més encara, 

29 Las relaciones entre la filosofía y la teología, y concepto de filosofía 
crirtiana en el "Arte magna" del Beato R . Lulio, a Raz6n '),' Fe, 106 (1934-III ) 
289-96, 4.so-68, i 107 (1935-I) 171-7. 

"" En el proleg del llibre De efficiente et effectu, citat per AvrNYÓ, Obres 
autentiques, 248. 

n Enchiridion symbolor11m, 1796. 
.. " .. . summi honoris loco habeat quod sibi liceat, in morem ancillae et 

pedissequae, famulari caelestibus doctrinis. easque aliqua ratione beneficio fidei 
attingere" (Aeterni Patris, apud Summam theologicam, Roma 1894 fodices, 
429). 

• Quodlibetum quart, art. 18. 
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en el nostre filosof l'enteniment "se exali;a e assobtila aytant com 
pot a pujar entendre per raons necessaries les veritats de les coses, 
en a.xi com entendre trinitat de Déu e incarnació, e la creació del 
tnón· e la resurrecció deis homens, el sagrament del altar el poder 
del papa, lo qual ha per les claus, e axí de les altres coses" 24

• 

Ja se sap que en voler entendre "per raons necessaries" aque
lles veritats sobrenaturals, no pretén pas Ramon Lull demostrar
les, com ell mateix expressament ho declara 26

, sinó tan sois pre
sentar-les, amb l'ajut de la filosofia, tan congruents a la raó, que, 
suposada la fe, no pugui "l'enteniment raonable negar-les". A l'Ar
bre de sciencia diu textualment: " Quant s'enclina [el teóleg] a 
considerar les natures primeres segons filosofia, adoncs vé a 
sciencia e convertex les posicions primeres que ha fetes en teolo
gia, en necessaris arguments e raons ; e per ac;o los teolecs filosofs 
[ teolegs escolastics] han major delectació en teologia que los al
tres, per i;o car atenyen de necessitat los comenc;aments positius 
que simplament són considerats segons auctoritats e oppinions de 
coses veres ; · per que filosofia és molt necessaria a saber teologia, 
e a vern;re les errors e les enjúries e falses oppinions qui són con
tra les veritats, en les quals teología és sustenta.da, e per ella és 
habituada" 26

• 

I si la filosofia és " molt necessaria a saber teología" és alhora 
la fe sobrenatural o teologia molt útil, i fins moralment necessa
ria, per a desUiurar d'errors l'enteniment huma i la filosofia. Si 
els antics filosofs erraren, fou - segons el beat - per haver ig
norat els graos principis teológics: la vida divina, l'encamació, la 
creació i la resurrecció general, que fixen el destí de les coses que 
a ell estan ordenades. La veritat de Crist, no la pura filosofia, és 
el camí veritable de la ~lut, i la millor manera de filosofar és un 
ingressus iti philosophiam cum habitu fideí 27

. 

Les ' mateixes idees, ben poc modificades ens seran repetides sis 
centúries més tard pe! gran restaurador modern de la filosofia cris
tiana, Lleó XIII, en dir-nos "com les forces naturals de la raó, 
confortades pels auxilis de la revelació, estan en les millors con-

,. Arbre de sciencia, 1 (ed. Galmés, Obres de R. L., 11, Mallorca 1917), 
239-40-

.. Liber de convenimtia" fidei et i~1tellecttcs (L-ONGPRÉ, 1123). 

.. Ed. cit., p. 223. 
27 l.oNGP'RÉ, I II4. 
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mcions per a filosofar, com sia que el far esplendent de la fe les 
condueix segurament al port de la. veritat, sense el qual guiatge 
caminaren a les fosques i pessimament erraren els filosofs antics, 
adhuc aquells que eren tingut per sapientíssims . . . Fins de la 
humana ciencia n'és Jesucrist el restaurador" 28

• 

APENDIXS 

1 

(JoAN BULONS: Lectura super artificium artis generalis, ms. est. lat. 
1264; A. H. IO. 12 de la Biblioteca estense de Modena, ff. 2v-4.) 

Causa efficiens huius operis est duplex : immediata et mediata. 
Immediata est Dominus noster Ihesus Christus, qui est infinitus et 
effi<:iens omnium rerum, ea quod est Deus, dans esse et non esse im
mediate . . . Causa efficiens mediata huius operis est magister Ray• 
mundus Lulli, eo quod ipse, cum esset horno purus laycus in ínsula 
Maioricarum, confitetur scientiam non habuisse ante donum gratiae: 
scilicet apparuit ei Christus Ihesus crucifixus quinquies, et ipse Raymw1-
dus, relinquens mundum, stetit per vii annos in quodam monte, ubi 
stabant piures heremite, et ipse, iens una dominica ad missam, appa
ruit sibi Virgo Maria cum filio suo, et ipse, pronus in terram, confes
sus est artículos fidei. Tune dixit Christus Ihesus: surge, quia ego sum 
ille; pete quid vis. Dixit: donum sapiencie. Datum sit tibi. Et osculatus 
est sibi pedes, et omnia fuerunt sibi clara, secundum suum modum, 
ut in libro de vita sua apparet . . . Causa formalis huius operis est 
triplex: absoluta, respectiva et respiciens utramque. Absoluta est Do
minus noster Ihesus Christus, existens pura forma infinita, quia est Deus, 
dans formaliter et absolute huic operi esse per quod ·existit primarie 
in suo esse, eo quod esse formale huius operis est forma illuminativa 
intellectus humani, ut contrahat se ad intelligendum veritates rerum, 
tam theologice, quam philosophice, quam alias. Causa fonnalis relativa 

• ". . . ii optime philosophantur quandoquidem divinarum veritatum splen
dor animo exceptus, ipsam iuvat intelligentiam; cui non modo nihil de digni
tate detrahit, sed nobilitatis, acuminis, firmitatis plurimum addit . . . Fides ratio
nem ab erroribus liberat ac tuetur eamque multiplici cognitione instruit . . . 
quasi sidus amicum citra omnem errandi formióinem portum veritatis cornmons
trat . . . Philosophorum veterum, qui fidei beneficio caruerunt. etiam qui habe
bantur sapientissimi, in plurimis, deterrime errarunt . . . Ecclesiae patres et 
doctores . . . intellexerant ex divinae voluntatis consilio restitutorem humanae 
etiam scientiae esse Christum." (J. c., 429-30). 
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est magister Raymundus Lulli. Causa formalis resp1c1ens utramque 
est habitus utilis respiciens formam absolutam et respectivam ... 
Causa materialis huius operis est duplex, scilicet primaria et secun
daria. Causa materialis huius operis primaria fuit magister Raymun
dus Lulli, existens pure passivus respectu doni gratie, quam habuit a 
Domino nostro Ihesu Christo. Causa vero materialis secundaria sunt 
partes ipsius operis in quibus dicta ars est situata. Causa finalis huius 
operis est multiplex : prima est principaliter ut Dominus noster Ihesus 
Christus a suo populo durabiliter recolatur, eo quod est eternitas sine 
principio et fine, cum sit suppositum infinitum, Deus et horno. Similiter 
cum magna altitudine veritatis intelligatur ciare ... Alia causa finalis 
ut errores qui regnant in hoc mundo, et scismata, destruantur ... 
Auctor presentís operis, humiliter et devote, tamquam catholicus christia
nus, subicit se et omnia hic et alibi dicta sua, determinationi sancte 
matris Ecclesie, supplicans quin ymmo legentes ut, si quid bene dictwn 
inveneriut, ipsi Domino Deo nostro gratias referant; si quid vero male 
dictum . . . caritati ve corrigant et emendant (sic]. 

2 

(FRA VícToR DE PALERM: Brevis ac etiam dilucida in artem brevem 
divi Ray11·iundi Lullii subtilis declaratio, ms. D bis. 12. 2. 33 de la 
Biblioteca cívica de Genova, ff. 6v-8.) 

Auctor seu promul
ga to r huius arctis 
-quis. 

Ca,usa suae conver
sationis malae etc. et 
·conversionis ad De
um etc. 

Apparitio Iesu 
·Christi multoties. Ter
tiarius Sti. Francisci 
effectus, ad antrum se 

confert etc. 

Auctor seu potius arctis promulgator fuit 
nobilissimus quidam vir, nomine Raymundus 
Lullius, ex antiqua et nobilissima familia Lullio
rum ex Barcinone oriundus, in insula Maioricana 
natus, ex familia regís Iacobi, cuius et fuit senes
calis; iuvenis quidem in vanis nutritus, nobilitate, 
opibus, amicis onustus, vanos amores facile con
traxit cuiusdam praesertim nobilis mulieris ; sed 
factum est ut haec eadem mulier gravi sub pec
tare ulcere laboraret, quod sciens Raymundus, 
tristitia prostratus versibus et compositionibus 
tristitiam lenire conabatur. Quod dum faceret, 
Dominus noster Iesus Christus dextrorsum ipsi ap
paruit, qua visione mundanus horno perterritus fle
bile carmen inceptum dimittit, quod et ter et qua
ter conatur absolvere, et sub eadem hora Cruci
fixum videt. Unde et ad Deum plene conversus, 

187 
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Scientia haec a 
Deo fuit ei in fusa, 
qua de causa. 

Approbatio superd. 
arctis Parisiis facta. 

N otatu digna de 
quodam arbusto pro
digioso. 

P r i m a disputatio 
ipsius c. sectatores 
Maumetti et flagella
tio . . 

2.• disputatio. Mar
tyr Christi effectus est 
et lapidibus o1Jrutus. 

MIQUU, FI.ORÍ 

mundo renuntians, habitum tertii ordinis sancti" 
Francisci assumens, ad antrum montis Randae se 
confert, ibi ieiuniis et orationibus se discruciat. 
Consideraos autem infidelium pemitiem, tristaba
tur de eorum perditione, quorum salutem optans 
et petens a Deo ut etc. ; quadam vice, charitate 
inflammatus, astra respiciens, subito illustratus 
vidit omnia rerum principia ; tune sensit in se· 
apertum infusae sapientiae fontem: revelavit 
nempe ipsi Deus hanc artero, quam secum affe
rens Parisios adit, ubi eius doctrina fuit exami
nata per triginta doctores parisienses, pariter et 
approbata, ubi titulis variis fuit insignims : dictus 
nempe est horno novus, scientia nova, organum 
sapientiae, doctor divinitus illustratus, Minerva 
etc .. Videte recentem hystoriam sive Annales mi
naru1n, editas anno Domini 1628, tom. 2., ubi fit 
mentio de cancro in pectore suae dilectae, ostenso 
ah ipsa Raymundo, quod fuit initium suae con
versionis. Ponitur etiam apparitio Crucifissi di
centis: Raymunde, sequere me. Meminit etiam 
idem auctor de arbusto prodigioso, italice lentisco, 
quae arbor per totam noctem, eodem Raymundo, 
scientiarum donum sibi a Deo infusum contem
plante, mane apparuit in suis foliis, insignita 
characteribus principiorum arctis literis graecis, 
arabibus, chaldeis et latinis, quae arbor perpetuo· 
adhuc viret, cuius ramusculi etiam Romam sunt 
dela ti. Haec et alia apud Lucam V vandiggo, circa 
annos Domini 1275. 

Ardens vero charitate erga Deum et proximum, 
ad tria capitula generalia religiosorum accessit, 
hortans christianos et reges ad Terrae sanctae acqui
sitionem, et tandem ipsemet Raymundus, ad ur
bes Africae Bugiam et Tunitium pergens, secta
tores Maumetti disputatione prostravit, quod et 
rex sciens, carceribus aerumnisque vexatum, in 
navem coniici et expelli curavit. Sed, martyrii 
cupidissimus, revertitur, et publice Christi evange
lium praedicantem ac Maumettum improperan
tem, contumeliis affectum rapit populus et man
dato regis extra menia lapidibus obrutus est-

188 
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::\firacula ipsius cor
pus effecit et efficit. 

Bulla fictitia inven
ta a quodam religio
so per invidiam quo
modo cognita fuerit, 
et dictus monachus 
castigatus et d i v i 
martyris doctrina ap
probata etc. 

Avigliana (Torí). 

Cuius cadaver ligures christiani mercatores acci
pientes, Genuam asportare nitentes, contrariis ven
tis Maioricas navis appulit, ubi deposuerunt sacram 
sarcinam, ibique honorifice eius reliquias multis 
miraculis illustres populus veneratur. 

Sed post eius cineres quidam religiosus (nes
cio quo spiritu ductus) in eius doctrinam invidia 
exardescit. Sed non mirum : sic nempe Platoni 
invidit Aristoteles, sic uterque Gorgiae Leontino, 
quibus eius gloria adeo fuit invisa, ut ea que illius 
erant sophistica et phantastica dicerent. Sic ergo 
vir iste religiosus bullam Gregorii undecimi finxit 
ad eum missam, ad doctrinam Raymundi exami
nandam, cuius libros omnes ad se producendos 
excommunicatione curavit atque combussit, auc~ 
toremque haeresios damnavit; sed iterum bis vel 
ter causa examinata, bullam fictitiam esse inve
nerunt, doctrinam approbarunt, auctoremque ca
tholicum a calumnia vendicarunt, et tandem ite
rum examinata Hyspaniis fuit approbata et in 
lucem edita auctoritate Philippi quarti regís 
nostri. 

MIQUEL FLORi, s. l. 

l&} 
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