
sobre l'ús dels colors semblen referencia 
útil: per exemple, el de Jean Cohen en Le 
haut langage (1979), a propbsit de la 
poesia francesa. 

En qualsevol cas, tots aquests ele- 
ments troben certament lloc més segur 
en una lingüística «macrotextual», tipo- 
lbgica, que tingui en compte la coheren- 
cia del text (vegeu p. 169), sense obli- 
dar la seva naturalesa intertextual, espe- 
cíficament subratllada per qualsevol 
llengua ge literari amb nom i traces 
de tal. l! s el que, precisament, 7~anJei: 
la doble clau de la literatura: la inguisti 

ca i la histbrica. Fa anys, a ropbsit de la 
histbria, Paul Ricoeur et a& van subrat- 
llar-ne el funcionament analogicament 
ficcional. Decades després, a ropbsit 
del microes ai literari catala, fadapta- 
ció duna o%ra cabdal de Dominique 
Main ueneau inverteix els termes: per- 
met & reflexionar, amb propostes cohe- 
rents i novedoses, sobre el funciona- 
ment lingüístic dels discursos ficcionals 
i creatius. 

Ramon LLULL, Llibre d'amic i amat, edició crítica d'Albert Soler i Llopart. 
Barcelona, Barcino, 1995 («Els Nostres Clissics», col.lecció By vol. 13). 310 ps. 

Des de la creació de la col.lecció «Els 
Nostres Classicsn, és la tercera vegada 
que s'hi publica una edició del Llibre d'a- 
mic e amat (LAA), acompan at o no del 
Llibre d'Evast e Blaquema deKqual forma 
part. Aquesta ve ada ho fa tot sol (cosa 
que no cal justi#car, atesos la populari- 
tat de l'opuscle, que és l'obra més difosa 
de la nostra literatura antiga, i el fet que 
ja en vida de Llull va circular indepen- 
dentment), en una edició que és tot un 
luxe editorial i. sobretot. un lwe filolo- 

ticularment, de l'activitat intel.lectua1 de 
Ramon Llull. Per aixb el lector no hi tro- 
bar& subtilitats exegetiques ni cap estudi 
de la mística lul.liana, sinó dues opera- 
cions més basiques: una, la fixació críti- 
ca del text, que requereix un estudi de la 
tradició textual i de la transmissió de l'o- 
bra que contem li, no solament els testi- 
monü medieva: més prbxims a Llull 
sinó també aquells que, el camí de[ 
comentari o de l'edicio, hi pan afegit un 
escreix de sentit -i adhuc un escreix de 

ic que devem a la diligencia dlAlbert text- que n'ha pogut determinar -o 
!$oler. De la seva comoetencia en els aue n'ha determinat efectivament- la 
terrenys del lul.lisme i de la crítica tex- percepció fins als nostres dies (és el cas, 
tual 'a n'havia donat compte amb l'edi- per exemple, del text amb molts versi- 
ció del LIibre de lbrde de cavalleria que cles apbcrifs que fa de base als comenta- 
va a areixer a la mateixa col.lecció l'any ris de Verdaguer). L'altra operació basi- 
1988) Ara ens dóna, sota especie de sín- ca és finar el sentit de l'obra en el context 
tesi definitiva, els resultats d'un treball que Llull va voler donar-li, aixb és, el 
que va tenir una primera entrega en una Blaquema, i respondre, per la via de les 
tesi doctoral llegida el 1991 i diversos hipbtesis economiques i versemblants, 
aspectes del qual, d'aleshores enea, han 
anat veient la llum en forma d'articles 
publicats en revistes especialitzades que 
aborden diverses qüestions sobre la 
com osició, la datació i la transmissió 
del L%4 i del Llibre d'Evast e Blaquema. 

Tant l'edició crítica del text com la 
introducció d'una seixantena de pagines 
$e la precedeix responen a la voluntat 
e satisfer una norma elemental: abans 

de bastir cap interpretació &una obra 
ualsevol hem de saber exactament u& 

Qegim i com Iáutor va voler que ho8e- 
gíssim. És una obvietat, certament; perb 
no per aixb és menys veritat que el LAA 
requereix d'una manera especial a uesta 
previa aproximació des de la prudl&ncia 
'lolb ica, si volem evitar imatges distor- 

sionases de la realitat textual i les seves 
conseqüencies nefastes per a la recta 
comprensió de la historia literaria i, par- 

una regunta tan elemental com ((que és 
el &» 

La in&oducció de Soler s'ocupa exem- 
plarment d'aquestes dues coses (la histb- 
ria de1 text i el seu sentit), ue s'imbri- 
quen l'una amb l'altra des ael moment 
que la segona qüestió va estretament lli- 
gada a la difusió de l'o uscle que es va 
roduir en vida de ~ 1 ~ 5 .  A les pagines 

$8-34 de la introducció Soler recons- 
trueix amb precisió els camins d'aquesta 
difusió: hi ha un Blaquema catala enlles- 
tit a Montpeller ca a 1283, una traduc- 
ció occitana que el%eat duia sota el b r a ~  
en el seu rimer viatge missional a París 
(1287-12&), i una de francesa, executa- 
da a París, que depkn de l'anterior. Tres 
Blaquemes, doncs, que vol dir tres LAA, 
als quals cal afe ir la versió llatina de 
l'opuscle ue ~ l d  mateix va trametre al 
dux de Qenecia Pietro Gradenigo el 



1289. Soler observa, molt o ortuna- 
ment, que la doble naturalesa BaqueSta 
transmissió en vida de Llull no té res 
d'estrany: la redacció catalana i les tra- 
duccions a altres llengües vulgars són 
perfectament coherents arnb el caracter 
de narració exemplar ad usum laicorum 

3 ue té tot el Bla uerna en un moment 
e l'itinerari inte 5 .lectu al lul.lia, a més, 

de preocu acions didactiques i socials: 
vegeu el  lbr re de lbrde de cavalleria o la 
Doctrina pueril), mentre que la versió 
llatina su osa l'aprofitament d'aquell 
aspecte de7 conjunt que pot ser llegit al 
marge de les concessions fetes als laics i 
que pot satisfer, per la via de la didactica 
contemplativa, les expectatives d'un pú- 
blic clerical arnb interessos teolbgics. 
Fixar l'exacta relació histbrica i textual 
entre aquestes quatre versions catalana, 
occitana, francesa i llatina és una de les 
rans novetats del treball de Soler, i al- 

iora tot un repte filolbgic que resulta 
superat arnb escreix: editar cnticament 
un text amb tradició manuscrita pluri- 
lingüe. Com que només s'ha conservat 
un manuscrit antic de la redacció catala- 
na, és clar que aquest forneix el text 
basic de l'edició. Tanrnateix, les llicons 
pervin udes a través dels testimonis en 
altres &engües són fonamentals 
confirmar, rebutjar o corregir les 
del manuscrit catala. D'aquí que el lec- 
tor es trobi arnb un aparat cntic 
lingüe, l'efickcia del qual depen &t"& 
aue la tria de les variants occitanes, 
&anceses o llatines no és atzarosa, sinó 
fonamentada en l'analisi d'aauestes tra- 
dicions i en la preparació d'un text cntic 
-encara inedit- de cada una d'a ues 
tes. 1 no cal dir que tota a uesta 
crítica se sustenta en la %xació d'un 
stemma codicum, exposat a la intro- 
ducció (ps. 22-25) i justificat en la recen- 
sio que ocupa l'apendix 111 (ps. 234-246; 
vegeu, a més, als apendixs 1 i 11 les des- 
cripcions de tots els manuscrits i de 
totes les edicions fins a 1995). 1 aixb no 
és tot. Soler s'ha vist també obligat a 
abordar els problemes de l'eliminació 
dels versicles espuris i de l'exacta delimi- 
tació del nombre de versicles que conté 
l'opuscle. La primera tasca ja l'havia 
empresa Galmés el 1914; aquí, més que 
novetats, Soler ens ofereix materials i 
valoracions histbriques. Materials, per- 
u& l'apendix N (ps. 247-258) conté els 

$9 versicles Uatins afegits per Jacques 
Lefevre d'Éta les que en substitueixen 
46 de l'origin$ lu(.li&, en l1editio princeps 
de 1505, que determina tota la tradició 
textual a partir d'aquesta data. Valora- 
cions, erque ex lica arnb detall la tasca 
de reegboració se1 text duta a terme per 

Lefevre (ve eu les pagines 40-43 de la 
introducció7 i perque vindica i salva 
d'un men steniment in'ust la figura de 
Joan ~ o d a v i ,  ue va editar el Blaquerna 
a Valencia el 1121 a partir &una minu- 
ciosa col.lació de testimonis, des dels 
manuscrits fins a l'edició llatina de Le- 
fevre, i que, pel camí d'una dignificado- 
ra modemització linguística, va resultar 
determinant en la histbria catalana del 
text. El lector trobara a l'apendix V (ps. 
260-267) els prefacis d'aquests dos edi- 
tors cinccentistes a les seves edicions, 
juntament arnb els de la traducció fran- 
cesa de 1632 i de les Perles de Verda- 
uer, als quals cal afegir el rble a una 

Exposició dámic e amat $e lf92. Es 
tracta d'un comentari de l'opuscle lul.liA 
conservat en dos manuscrits ue, de fet, 
remunta a un comentan per2ut escrit a 
Valencia el 1335 (vegeu les ps. 34-35 de 
la introducció). El fet que en els nuclis 
1ul.listes locals es generés activitat exe- 
getica sobre aquesta obra del beat ha de 
servir per a estudiar les potencialitats 
filosbfico-teolbgiques d'un text «qui a 
mester espusició» i al qual l'Exposició 
reconeix «uns continguts te010 ics i 
filosbfics (naturals i morals), una Rnció 
didactica i una aplicació homiletica» (p. 
35). Fóra bo veure aquest text editat i 
estudiat, no solament en interes del beat 
i de la histbria del lul.lisme, sinó d'una 
cultura catalana medieval singularment 
mancada d'activitat exegetica sobre tex- 
tos literaris de la tradició propia. 

La segona de les tasques anunciades 
al paragraf anterior implicava enfron- 
tar-se arnb una tradició editorial que, de 
Lefevre a Galmés, ha obtingut sempre 
un nombre de 366 versicles -un nom- 
bre «requerit» pel prefaci 1ul.lia- que 
els manuscrits antics desmenteixen una- 
nimement: n'hi ha 357, cosa que, tot i 
admetent la possibilitat de llacunes en 
l'arquetip d'on depenen tots els manus- 
crits conservats, sembla resultat de la 
sim le despreocupació de Llull, el ual, 
magrat les declaracions prologals ?<ay- 
tants versses con ha dies en l'aynn), es va 
aturar quan va creure que havia donat 
un tast suficient de la mena de (cmetafo- 
res morals. a contemplatius que 
configuren el libre. A aquest problema 
s'hi afegeixen, encara, el fet que cap 
manuscrit antic no numera els versicles 
i les discrepancies entre els manuscrits 
pel ue fa a la seva delimitació. D'aquí 
que jeditor hagi hagut d'establir uns cri- 
teris de delimitació que passen, tant 
com pel recurs al stemwza codicum esta- 
blert, per una analisi de l'usus scribendi 
lul.lia ue permeti a l'editor d'exercir el 
seu iu3titlm arnb el mínim risc d'error. 

Els Marges, 55, 1996 



Pel que fa a la pregunta que he a un 
tat al comincament (que 6s el A?): 
Soler aporta respostes definitives que 
debel.len falses imatges de Llull cons- 

3 truides a partir de la descontextualitza- 
ció i la consegüent incomprensió del 
sentit de l'obra. Soler recontextualitza, i 
ens demostra implacablement que el 
LAA va néixer arnb el Blaquerna, que 
s'ha de datar corn aquesta novel.la i que 
només adq~iireix sentit en relació arnb el 
lloc que ocu a dins el discurs narratiu 
de la ficció 7ul.liana. Res, doncs, d'ar- 
ravataments mistics autobio rafics «en- 
fre la vin .1 fenollarv. E ~ L A A  6s la 
solució a G o b l e m a  narratiu creat a 
l'hora de donar compte de l'experiencia 
contem lativa del rotagonista un cop 
a uest Ea accedit aPcim espiritual de la 
vi%a religiosa. Dit altrament, la vida dels 
ares de Blaquerna i la d'aquest darrer 

Fent d'abat, de bisbe o de papa conviden 
a l'expansió narrativa i a l'exemplarisme, 
adrecats a la reforma de la clerecia. 
Pero, un cop Blaquerna és ermita, que 
més pot dir el narrador quan ha explicat 
un dia en la vida del protagonista, si el 
mateix cicle, identic, tornara a reco- 
menear l'endema? La solució de fer-lo 
autor d'una obreta per a contemplatius 

dóna corn te literariament de l'expe- 
riencia real!-ara tota interior- del con- 
templador, i ens revela tant la radical 
coherencia narrativa del conjunt corn 
l'exquisida saviesa literaria del beat, que 
corona el Blaquerna arnb una obra del 
seu heroi sense renunciar a l'objectiu 
esencial i confessat del conjunt: vehicu- 
lar un missatge alliconador arnb vocació 
d'universalitat ue abasti tots els aspec- 
tes de la vida d 3  cristia. 

L'estudi i l'edició de Soler tenen aquel1 
aire de les coses solides i definitives, i 
són un exemple -naturalment a imi- 
tar- de rigor metodolbgic i de claredat 
expositiva. Qualsevol a roximació, de la 
mena que sigui, al LAf l'haura de tenir 
corn a punt de referencia inexcusable. 
Sabem que llegim i que volia Llull que 
1le íssim, i també sabem molt més Y va%egir, i corn la posteritat del beat. s 
sobre aquests fonaments que s'haura de 
construir l'altra part de l'edifici: l'estudi 
literari i doctrinal que respongui els 
altres interrogants que es van obrint 
davant el lector que vol penetrar el sen- 
tit, les intencions, els mecanismes de les 
357 «metafores morals». 

Lola BADIA i Albert SOLER (eds.), Intel.lectuals i escriptors a la Baixa Edat Mitjana. 
Barcelona, Curia1 Edicions Catalanes / Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 
1994 («Textos i Estudis de Cultura Catalana*, núm. 36) .  281 ps. 

El present volum, commemoratiu dels 
set anys d'activitat del Seminari de 
Literatura Medieval de la Universitat de 
Barcelona (1988-1994), ofereix un recull 
de nou treballs que, tal corn suggereix el 
seu títol, no interesa exclusivament el 
camp dels estudiosos de la literatura 
cat ana medieval, sinó també el dels 
historiadors de la cultura i les idees 
literaries. 

Les apor-tacions més concretes en el 
camp de la crítica «de fontsn i codicolo- 
gica corresponen, respectivament, als 
treballs de Jose Izquierdo i d'Albert So- 
ler que obren efrecull. El primer (nEm- 
pero piadosament se creu per los eelsn: la 
tradició occitano-catalana me d ieval de 
l'a ocrif ~Evangelium Nicodemin, ps. 17- 
487 compara entre si, i arnb les tres 
branques de la seva font llatina, quatre 
textos que divulgaren en occita 110 en 
catala, en vers o en prosa, l'Evangelium 
Nicodem, una narració apocrifa de la 
vida de Jesucrist entre la Passió i 

l'Ascensió, incloent-hi el seu Des- 
census ad Znferos. Davant la impossibili- 
tat d'establir eixos unidireccionals de 
difusió entre Occitania i Catalunya, Iz- 
quierdo afirma l'existencia d'un ~brou 
cultural» occitano-catala en virtut del 
qual convé parlar, no de dues, sin6 d'u- 
na tradició didactico-reli iosa comuna 
que es manifesta en dues {en iies. En el 
segon cas, l'estudi de la compfexa trans- 
missió del Llibre d'Amic e Amar duu 
Albert Soler (~Vadunt  plus inter sarrace- 
nos et tartaros)): Ramon Llull i Venecia, 
ps. 49-68) a l'examen d'una uautoantolo- 
$a. lul.liana que el seu autor adreqa des 
e Pan's, a finals del 1289, al dux de 

Venecia Pietro Gradenigo arnb motiu 
del seu recent nomenament. Soler vin- 
cula, d'una banda, al primer fracas ari 
senc de Ramon Llull una nota p reb i :  
nar en que es precisa que l'Art no té 
forca demostrativa dels articles de la fe, 
sinó tan sols persuasiva. De l'altra, mos- 
tra el paper que Venecia, per les seves 


