
Pel que fa a la pregunta que he apun- 
tat al comencament (que és el LAA?), 
Soler aporta respostes definitives que 
debel.len falses imatges de Llull cons- 

, 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 adquireix sentit en relació arnb el 
lloc que ocu a dins el discurs narratiu 
de la ficció 7ul.liana. Res, doncs, d'ar- 
ravataments místics autobio afics «en- 
íi-e la vin a e.1 fenollar),. EFLM és la 
solució d problema narratiu creat a 
l'hora de donar compte de l'experiencia 
contem lativa del rotagonista un cop 
a uest Ra accedit 8 c i m  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 depapa conviden 
a l'expansió narrativa i a 1 exemplarisme, 
adrecats a la reforma de la clerecia. 
Perb, un cop Blaquerna és ermita, gue 
més pot dir el narrador quan ha explicat 
un dia en la vida del protagonista, si el 
mateix cicle, identic, tornara a reco- 
mencar l'endema? La solució de fer-lo 
autor d'una obreta per a contemplatius 

dóna corn te literariament de l'expe- 
riencia reaf-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 J  cristia. 

L'estudi i l'edició de Soler tenen aquel1 
aire de les coses sblides 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 d l'haurk de tenir 
corn a punt de referencia inexcusable. 
Sabem que llegim i que volia Llull que 
lle íssim, i també sabem molt més 
va % egir, i com la postentat del beat% 
sobre aguests 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 ametafores morals». 
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El present volum, commemoratiu dels 
set anys d'activitat del Seminari de 
Literatura Medieval de la Universitat de 
Barcelona (1988-1 994), ofereix un recull 
de nou treballs que, tal corn suggereix el 
seu títol, no interesa exclusivament el 
cam dels estudiosos de la literatura 
catagna medieval, sinó també el dels 
historiadors de la cultura i les idees 
literaries. 

Les aportacions més concretes en el 
camp de la crítica «de fonts» i codicolb- 
gica corres onen, respectivament, als 
treballs de Ese  Izquierdo i d'Albert So- 
ler que obren efrecull. El primer ([[Em- 
pero piadosament se creu per los eels.: la d tradició occitano-catalana me ieval de 
l'a ocrif «Evangelium Nicodemi~, ps. 17- 
487 compara entre si, i arnb les tres 
branques de la seva font llatina, quatre 
textos que divulgaren en occita do en 
catala, en vers o en prosa, l'Evangeliurn 
Nicodem, una narració apbcnfa 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, sinó d'u- 
na tradició didactico-reli iosa comuna 
que es manifesta en dues 6engues. En el 
segon cas, l'estudi de la comp exa trans- 
missió del Llibre d'Amic e Awzat duu 
Albert Soler (~Vadunt  plus i n t e ~  sawuce- 
nos et tartaros»: Ramon Llull t Venicza, 
ps. 49-68) a l'examen d'una ~autoantolo- 
ia» lul.liana que el seu autor adreca des 

$e París, 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 pregmi: 
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 



relacions comercials arnb els tartars, 
re resentava en l'estratkgia apostblica 
de7 beat, i es proposa &identificar el pre- 
sumible contacte venecia de L l d ,  Pe- 
trus Geno (Zeno?), sobre el qual ofereix 
un bon índex documental. 

Els set treballs restants configuren, 
malgrat la diversitat dels seus ob'ectes 
d'analisi, un estudi coherent i apro&ndit 
de les idees amb que hom s'explica, legiti- 
ma i practica a la Baixa Edat Mitjana la 
literatura en vulgar. A uest estudi tebric 
confirma (i és un de?s seus principals 
assoliments) que algunes de le; manifes- 
tacions més rellevants de la literatura 
catalana d'aquest penode no s'expliquen 
correctament sino com a desenvolupa- 
ments d'una prbpia tradició literaria que 
s'obre de manera progressiva a l'horitzó 
de la cultura escolar, h i t  de la divulgació 
creixent del saber entre els laics, i també 
de la creijxent funció cultural de la llengua 
vulgar. Es aquesta conjuntura allb que 
empeny els escriptors catalans a cercar en 
les concepcions escolikstiques -realment 
«noves» en aquest «nou» ambit- una ex- 
plicació i alhora una dignificació de la 
seva activitat. 

L'aplicació d'aquesta perspectiva al 
terreny de la poesia en lengua vulgar 
duu Josep Pujol («Gaya ve1 gaudiosa, et 
alio nomzne znveniendi sciencia)): Les ide- 
es sobre la poesia en 1Zen ua vulgar als 
segles z XI / ,  ps. 69-@4) a poar en 
materials ben diversos una descripció 

E' obalitzadora de les teories arnb que 
om ubicava idealment la versificació 

occitano-catalana, sota el títol de « aia 
ciencia*, dins els sistemes medievals 6ior- 
ganització del saber; una ubicació que la 
subordinava a letica i a la retorica, 
segons la tradició escolastica, ue atri- 
buia a la literatura un profit mora, i l'ide- 
al retbric ciceronia, síntesi de saviesa i 
utilitat pública. L'analisi detallada dels 
conceptes que configuren aquesta teorit- 
zació desemboca en la necessitat de dis- 
tingir-la netament -depurant improce- 
dents prejudicis historiogr&fics- de la 
tradició italiana, on la dignificació de la 
lírica vulgar passava, sobretot a partir de 
Dante, per la seva equiparació arnb la 
«poesia», la ficció classica, freturosa d'u- 
na exegesi que en reveli la averitat)). Ben 
al contrari, en l'espai cultural occitano- 
catala continuara pesant sobre la «poe- 
sia» una sos ita de vanitat fal.laciosa de 
la ual es deknsa tot escriptor. 

janmateix, Pujol observa en Bernat 
Metge una a licació a la lírica del terme 
apoesia)) amg el sentit d'escor~a (integu- 
mentum) que amaga veritats, a més del 
fet que escrivís una obra que, tot i si- 
tuar-se en l'ambit del «gai saber)), apun- 

ta, pels seus procediments i els seus 
referents literaris, a l'horitzó &. la oe 
sia al.legMca Llatina: el Llibre de %o; 
tuna e Prudencia. Aprofundir en l'exege- 
si d'aquesta obra i en la caracterització 
intel.lectua1 del seu autor, tenint en 
compte la naturalesa de les seves fonts i 
les manipulacions a quk són sotmeses, 
és l'objectiu dels Comentaris sobre Ber- 
nat Metge i la seva primera consolació: el 
~Llibre de Fortuna e Prudencia» (ps. 95- 
107), de Lluís Cabré. Metge és, com 
Chaucer, un laic lletrat capac d'acudir 
directament a les fonts llatines i d'assu- 
mir unes tkcniques de creació (compila- 
ció, comentari, traducció d'autoritats) 
que són prbpies de la literatura filosbfi- 
ca i doctrinal, no de la ficció. Perb Met- 
ge és també capac d'aprofitar aquest joc 
amb les fonts per tal d'infiltrar-hi, a 
I'empara de llur autoritat, una doble lec- 
tura arnb fortes dosis d'ironia i hete- 
rodoxia. Corregint, doncs, aquelles pers- 

ectives histonografiques que assen a 
Pen una fractura entre el caracter mec$e: 
val del Llibre de Fortuna e Prudencia i el 
su osat ahumanisme)) de Lo Somnz, 
c a k  afirma la plena identitat i medie- 
valitat dels lantejaments i les tecni ues 
de totes Bues obres, atribuint Qurs 
diferencies enkriques a no res més 
llurs fonts 8e treball. Tot seguit, LE 
retge epicuri a «Lo somnz» de Bernat 
Metge (ps. 109-127) de Xavier Renedo 
aclareix el significat de la seva «hete- 
rodoxia)), situant-la en el seu propi con- 
text histbric i ideolbgic. En primer lloc, 
desmenteix que l'escepticisme raciona- 
lista de Metge sigui indici d'una actitud 
humanista avant la lettre, 'a que són di- 
versos els testimonis de descreguts 
«científics» medievals, qualificables com 
a aheretges)) quan, cristians, llur opinió 
heterodoxa és triada conscientment i 
lliure, i defensada públicament i arnb 

ertinacia. Aquest és justament el cas de 
h e t  e, que ho proclama tot aplican! a 
Lo 8omni recursos dialectics 1 retbncs 

revistos er a la confusió d'heretges. 
En segon goc, la definició aepicúriar de 
la seva heretgia s'explica el fet ue 
l'Edat Mitjana no coneix la gosofia $E- 
picur sinó a través dels seus detractors, 
reduida, en general, a les tres ((sentkn- 
cies erronies)) de que Metge es fa defen- 
sor úblic i pertinac, sense retractació 
cre&e, a Lo Somni: identificació del 
«summe bé» arnb els plaers carnals, 
materialitat i co~pt ib i l i ta t  de l'anima i, 
en conseqükncia, negació de la vida 
futura. 

Passant als problemes tebrics de la 
ficció novel.lesca baixmedieval, Stefano 
M. Cingolani s'ocupa, en Finzione della 
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realta e realta dellu finzione. Considera- 
zioni .sui modelli culturali del «Curia1 e 
Güelfa» (ps. 129-159), &interpretar en un 
context sociocultural apropiat la con- 
troversia lante'ada a les parts tebriques 
del llibre 5; de? ~ u r i a l ,  així com Iüs que 
s'hi fa de les ((poeti ues ficcions)). Cin- 
golani identifica els ibmens  scientífichs 
e de reverenda letradura)) amb que debat 
l'Anbnim amb els clerici autbctons, 
aquells que detenen la ciencia (incloent- 
hi les tecniques per a la recta exegesi de 
les ficcions dels antics), confinant els 
laics a una cultura devota, histbrico-jun- 
dica i cavalleresca de la qual resten 
exclosos tant la literatura d'oci com els 
autors p a n s .  Sense discutir aquest 
ordre, l' nonim tractaria de trobar-hi un 
espai legítim per a la ficció narrativa vul- 
ar, superant alhora el model del roman, 

&S ficcions del qual són vanes, i el de la 
poesia, que exigeix una formació profes- 
sional i que, un cop atesa la seva veritat 
histbrica, segons una lectura evemerista, 
no és sinó retorica. El1 vindica una altra 
art de ficció que té per regla la versem- 
blanga (els procediments narratius de la 
histbria, la crbnica, la bio rafia cavalle- 
resca), i la veritat moral de fa qual no exi- 
geix al.legories professionals, ja que és 
palesa en I'exempb. El recurs a (( oeti 
ques ficcions* esdevé coherent, &; 
només en la mesura en que Cunal, a 
diferencia del narrador, realitza la revo- 
lucionaria síntesi d'armes i ciencia. 

La funció dedicatoria, introductbria i 
justificativa que sovint assumeixen els 
textos prologals els converteix en valuo- 
sos documents de teoria literaria. En te- 
nim un altre exemple en La legitimació 
dels discur.7 literari en vulgar se ons Fer- 
ron liakntí (ps. 161-1 84). de ~ o k a  Badia, 
on la glossa del rble a la versió catala- 
na de les ~ a r a B o m  (le Ciceró feta pel 
jurista Ferran Valentí (c. 1450), i la seva 
comparació sumaria amb el de l'altra 
versió catalana, anbnima, hi descobrei- 
xen una autentica laudatio d'aquell sec- 
tor de la literatura vulgar que Valentí 
associa en el conce te de «traducció», 
on el traductor a elya a la utilitat etica 
de la divul ació $el saber i, sobretot, al 
precedent (lels traductors il.lustres, es- 
pecialment Leonardo Bruni, que Valentí 
considera el seu mestre i ca , curiosa- 
ment, d'una tradició italiana $e creadors 
en vulgar (Dante, Petrarca, Boccaccio, 
Ceceo d'Ascoli). Així mateix evoca una 
tradició catalana de traductors, encap- 
calada per Ramon Llull pel valor enci- 
clopedic de 1'Art i on, entre altres traduc- 
tora stricto sensu, apareix Bernat Met e 
pel seu Somni. Valentí estén, doncs, 7 a 
noció de traducció, i els arguments etics 

de la seva legitimació, a la creació litera- 
ria en vulgar gue aplica els procedi- 
ments saus d ordenació, compilació, 
etc., o divulga el saber; i és en aq,uest 
sentit que la tradició que evoca consti- 
tueix, com vol Lola Badia, una prirnera 
histbria de la literatura catalana. 

L'estil de Jaume Roig: les ropostes kti- 
ca i estktica de 1'~Espill)) 6 s .  185-219) 
d'htonia Carré tracta d'explicar la uni- 
tat de l'estructura didactico-exemplar de 
l'Espil1, a nivell narratiu mitjancant el jo 
narratiu empíric i la presencia de Sa- 
lomó con a personatge i com a font pro- 
verbial, i a nivell ideologic en la vincula- 
ció del ue Carré anomena les propostes 
&tica.Yun model ultraascktic) i ((esteti- 
ca» (una comicitat basada en la hiperbo- 
le denigratoria), que coincideixen en el 
seu objecte (la dona en general , i en la 
polemica contra uns « ((antimo ¿ elsn ide- 
ologics, literaris i culturals. La virtut del 
plantejament esta a fer manifesta la 
coherencia etica d'a uells aspectes este- 
tics (la versificació, 3 registre lin uistic, 
els models literaris, etc.) que u%iiuen 
l'Espill a les antípodes de l'estil «tragic» 
o «poetic» de Corella et alii, i de I'auto- 
nomia del plaer estetic del Decameicó. 

En canvi, « ~ c i u m  poet est fingere»: 
Francesc Alegre i la «Faula de Neptuno i 
Dyana» (ps. 221-241), de Jaume Turró, 
ens introdueix finalment en aquel1 sec- 
tor de la nostra literatura medieval que 
es planteja la possibilitat de cornear en 
vulgar la faula oktica, i no simplement 
sota la forma ifegitimació de la traduc- 
ció. Turró sosté que l'autor de l'anbnima 
Faula de Neptuno i Dyana, atribuida a 
~Claudiano)), no pot ser altre que el tra- 
ductor i comentador de les Transfor- 
macions ovidianes, Francesc Ale e la 
identitat del qual, distinta de E be1 
«mercader» hombnim que fou el seu 
pare, és establerta amb ri or documen- 
tal). El seu argument és Jb le :  la Faula 
depen del text de les Transfomzacions, 
pero al mateix temps recrea una faula 
nova tot fent ús de les al.legories eveme- 
ristes de l'obra &Alegre, sembla que 
amb la intenció de realitzar una «tra- 
ducció fabulosa)) de referencies «reals» . 
És per aixb que Turró creu raonable que 
rere la falsa autontat de «Claudiano» 
s'amagui Alegre, el qual coneix la teoria 
oetica de les Genealogie de Boccaccio 
adient per a xfaules creatives» com el P 

Filocolo del mateix autor) i a qui la 
interpretació evemerista de les ficcions 
poetiques forneix els mecanismes i un 
repertori de materials idonis er a l'exer- 
cici de fabulació que suposa E Faula. 


