L'APORTACIÓ DE RAMON LLULL
A LA LITERATURA EN LLENGUA D'OC:
PER UN REPLANTEJAMENT DE LES RELACIONS
OCCITANIA-CATALUNYA A LA BAIXA EDAT
MITJANA

1. RAMON

LLULL I OCCITÁNIA

Llull va ser súbdit de reis que comptaven entre els seus dominis
la ciutat de Montpeller 1 i totes les fonts biográfiques ens el presenten insistentment relacionat amb aquesta ciutat. 2 Si els primers
quaranta anys de la vida de Llull transcorren, segons que sembla,
fonamentalment a Mallorca, és durant el període final de la seva
formació filosófica i apologética, quan redactava les obres de la
seva «primera etapa artística» i les deis inicis de la segona, que el
Abans de 1276, Jaume I i, després, el seu fill segon Jaume II de
Mallorca, que es va refugiar en aquest petit territori envoltat de possessions
del rei de Franca i sotmés a les pressions deis seus oficials, durant els anys
posteriors a l'ocupació deis altres sectors continentals i insulars del seu regne
per Alfons el Liberal. La mesura era el cástig imposat arran de la victória
aragonesa de 1285 sobre Felip III l'Ardit, a favor de qui Jaume II havia
pres part. Montpeller va deixar de ser la seu única del regne de Mallorca
després de la restitució a Jaume II dels territoris ocupats pels catalans el
1289. Jaume III de Mallorca va vendre Montpeller al rei de Franca el 1344
per poder lluitar contra el seu cunyat Pere el Cerimoniós, que havia tornat
a ocupar Mallorca. Vegeu Martínez Ferrando 1960. Vegeu també les Actes
du XII Congrés d'Histoire de la Couronne d'Aragon, 1987, bé que no per
a temes específicament lullians (EL, 28, 149-250).
El millor estudi de les estades montpellerenques de Llull és Soria Flores 1961; segons aquest estudiós les estades de Llull a aquesta ciutat són
deis anys: 1274-1275, 1283-1284, 1287, 1289, 1289-1290, oct. 1302 - oct. 1305,
1308-1309, 1312. Llinarés 1987 és l'únic treball del volum miscellani Raymond Lulle et le Pays d'Oc que tracta de les relacions del beat amb Occitánia i, concretament, amb la ciutat de Montpeller.
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tenim situat a Montpeller. Així, doncs, l'análisi de la Vita coetanea' ens diu que hi va ser cridat pel rei després de I'enllestiment
de la primera Art «rebuda» al puig de Randa cap a 1274. Malgrat
els silencis de l'esmentada quasi-autobiografia,4 Montpeller sembla
esdevenir el «quarter general» lulliá després de l'episodi de Miramar (1276) i fins a l'estada documentada de 1289-1290, posterior
a la primera vista a París; l'ocupació de Mallorca pel rei d'Aragó
el novembre de 1285 (vegeu nota 1) ha de ser posada en relació
amb l'elecció d'aquest «quarter general» fora de l'illa natal.
Montpeller és en aquests anys no únicament el lloc de redacció
del Blaquerna (1283), de l'Art demostrativa (1283) o de l'Art
inventiva (1290),5 sinó també un indret on Llull certament rebé
estímuis intellectuals en el camp de les teories médiques: les relacions entre un Llull metge especulatiu i l'antiga facultat d'aquesta
disciplina situada a Montpeller han estat posades recentment en
solfa en escrits de Soria Flores, Gayá, Garcia Ballester i Pereira.'
Per al text d'aquesta obra vegeu ROL, 8, 269-309, i, per al seu
valor literari i históric, Domínguez 1987.
Cal consultar l'anotació de M. Badlori que acompanya, a 0E, I, 3154, la versió catalana de la Vita coetanea. Vegeu també Bonner-Badia 1988,
23 i segs. i ibid., la cronologia, 185-188 (el plantejament de la biografia
liana que s'hi segueix és fonamentalment el del primer capítol de Hiligarth
1971, 1-45).
Vegeu Bonner 1987 (Blaquerna), Bonner 1977, 44 «Ars demonstrativa) i Bonner 1980, passim (Ars inventiva).
Gayá 1977 tracta de caracteritzar els trets de la medicina montpellerenca del segle mi al xiv i adverteix, al pas del )(In al xiv, una actitud
segons «la cual se tiende a la superación de la contradicción teoricismo/
empirismo» (65). Vegeu García Ballester 1982 i 1986 per al paper del nou
Galé i d'Arnau de Vilanova en les innovacions en l'orientació médica a
Montpeller a l'esmentat canvi de segle. Pel que fa als continguts concrets de
la medicina lulliana, cal consultar Pereira 1979: a les págs. 14 i 25 les
fonts advertides per l'autora fan pensar en uns coneixements médics lullians anteriors a la introducció del nou Galé, per bé que els propósits de
reformulació teórica en medicina del beat poden lligar amb l'esperit més
renovador dels seus temps. La implantació del nou Galé a Montpeller s'oficialitza el 1309, mentre que l'activitat d'Arnau en aquest sentit comenta el 12881289: Llull hi era present. Tanmateix García Ballester 1986, 25-26, fa notar
que sabem molt poques coses sobre la relació amb Montpeller del Llull
teóric de la medicina. Pereira 1979, 26-29 fa algunes propostes per relacionar la medicina montpellerenca i les idees del beat sobre l'humidum radícale
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De les quatre monografies médiques de Llull, d'altra banda, una és
escrita segurament a Montpeller: el Liber de regionibus sanitatis
et infirmitatis, del desembre de 1303 (vegeu Bonner 1985, II, n.°
catáleg 111.60). En canvi, el Liber principiorum medicinae, deis
anys 1274-1278, i l'Ars compendiosa medicinae, deis 1275-1281,
són escrits en lloc incert; el Liber de levitate et ponderositate elementorum és de Nápols, de 1294 (Bonner II.A.9, II.B.9 i 111.18).
Després de 1290 i atenint-nos sempre a la Vita coetanea, el
«quarter general» lulliá sembla que es trasllada a Itália, fonamentalment a Génova (i subsidiáriament a Roma, Nápols, Pisa o Messina):' és a la casa de la família Spinola d'aquella vila que el beat
institueix un deis tres famosos dipósits de llibres l'any 1311. 8 Malgrat tot, Montpeller torna a ser el lloc de residéncia del nostre
autor els anys 1303-1305, 1308-1309 i 1312. Les estades de Llull
a Montpeller eren prolífiques: Llinarés 1987 ha comptat 70 obres
lullianes redactades a la ciutat natal de Jaume I.
La relació de Ramon Llull amb el món occitá, doncs, no es
redueix al fet que de jove havia estat trobador. Ans al contrari:
el beat s'imposa un rebuig total del seu passat pecaminós des del
moment de la conversió, que s'expressa emblemáticament a la Vita
coetanea en l'acurada descripció d'un avis del cel que es produeix
cinc vegades consecutives, precisament quan Ramon estava escrivint una «cantilena» en el «seu vulgar» dedicada a una «certa sei la medicina astrológica, tot descartant qualsevol dependéncia de les seves
teories médiques de les d'Arnau de Vilanova.
Per l'estada a Nápols de 1294, vegeu Perarnau 1982. Pel que fa a
Pisa, Domínguez 1986 (estudia el rerafons de les relacions entre la república marinera i la Corona d'Aragó) i Bonner 1988 (proposa datar el naufragi
de Lull davant del Port de Pisa, procedent de Bugia, nou mesos abans del
que se sol acceptar: aixó permet reajustar la datació de les obres escrites
a Pisa el 1307-1308 i estalviar-li a Llull el retorn a la ciutat de l'Arno
després del viatge a Montpeller del gener-maro de 1308). Per a Messina,
els ROL, 1 i 2 i també el próleg del 15. A Domínguez 1986 es llegeix, a
propósit del viatge de Pisa a Montpeller esmentat suara: «Considerando que
Llull llegó a Pisa casualmente, no es de extrañar que después de algun
tiempo abandonara la ciudad para dirigirse a Montpellier, donde, puede decirse, tenía su residencia habitual» (Domínguez, tanmateix, creu que Llull
va tornar a Pisa aquell mateix any).
Vita coetanea, ROL, 8, 304.
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nyora» que aleshores estimava amb un «amor fatu» (ROL, 8, 272).
Aquest rebuig, que tindrá amplies conseqüéncies literáries que ara
no fan al cas, posa en entredit la poesia mundana i les seves vanitats: no hi ha dubte que entre aquestes vanitats hi ha la cura en
l'ús d'una llengua literaria sofisticada.
És un lloc comú de les históries de la literatura catalana observar que la poesia de Llull, tot i ser més antiga que el mateix Cangoneret de Ripoll, és la més lliure d'occitanismes escrita per cap
catalá abans del gran Ausiás March. I és que, en el camp de
l'expressió lírica, abandonar l'occitá fins allá on era possible es
presentava per a Llull com un repte moral de la mateixa naturalesa que el d'aconseguir una retórica i una prosódia fletes de volutes doctrinalment inútils (i, per tant, vicioses), aptes per a una
eficac expressió de la Veritat.9
D'altra banda, crec que metodológicament és recomanable no
insistir en les virtualitats ocultes del passat trobadoresc de Llull,
del qual l'única cosa que sabem és que va existir; és molt més
coherent per als estudiosos de la literatura, científicament parlant,
fer l'esforÇ d'assimilar el seu missatge «artístic» des de dintre.w
Si assumim que la carrera literaria de Llull és un vessant menor
de la seva intensiva dedicació a la formulació i a la divulgació de
l'Art, l'ús de l'occitá per part de Llull en la seva vida real després de la conversió degué tenir una finalitat pragmática: ser escoltat pels montpellerencs quan es trobava a Montpeller. El mateix es pot dir de les altres llengües romániques que poc o molt
hagué de manejar 'en el sentit que les degué parlar i les podia
escriure amb l'ajuda d'un copista-adaptador-traductor): el francés i
els parlars italians. Pensem en les seves estades a París o a les
ciutats italianes esmentades més amunt i, concretament, en episodis com la intervenció de Ramon davant del senat pisa el 1308,
que ja Batllori (0E,1, 52 nota 153) havia fet notar i que Domínguez 1986 aprofita substanciosament (415). Afegim que el fet que
Vegeu la Introducció de Romeu 1958 i Bonner Badia 1988, cap. III a),
especialment 102 i segs.
Vegeu l'embull descrit més avall a la nota 13.
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hom pugui documentar obres escrites en catalá a Nápols el 1294,
posem per cas (vegeu Perarnau 1982), no invalida el raonament que
formulo, ans al contrari.
Cal desencallar definitivament la qüestió de la coloració occitana deis textos lullians, doncs, de la problemática de la tradició
lírica i replantejar-la en els termes de la biografia apostólica lulliana i de la transmissió manuscrita.
És prou sabut que molts textos lullians ens han arribat a
través de testimonis plurilingües i hom ha ponderat ámpliament
l'existéncia de versions franceses, italianes o castellanes del Llibre
del gentil, del Blaquerna o del Félix» En canvi, mai no s'ha atorgat prou importancia histórica al fet que també existeixen versions occitanes própiament dites d'obres lullianes de caire «popular» com ara el Blaquerna o la Doctrina pueril. Només des de dates
molt recents aquesta noció circula per la bibliografia a l'ús, sobretot escrita per lingüistes:" sembla com si els historiadora de la
cultura i de la literatura encara no haguessin fet entrar la dada en
el seus estats de la qüestió. I és una llástima, perqué el fenomen
enriqueix el llistat de la literatura occitana no lírica de Brunel 1935
amb dos espléndids i extensos textos en prosa, que, d'altra banda,
haurien fet un paper magnífic en l'antologia de Bec 1977-1987. No
cal, doncs, que cap occitanista renovi els jocs de mans ideológica
que han permés a alguns d'apropiar-se indiscriminadament Llull:"
Algunes d'aquestes versions han estat editades modernament (Blaquerna, Doctrina Pueril, Llibre de les bésties, Llibre del Gentil, Llibre de
l'orde de cavalleria, en francés: tots, llevat del darrer que va ser curat
per V. Minervini, per obra d'A. Llinarés). Moltes d'altres són inédites i
esperen ser estudiades en el seu context, com ara el Félix italiá, que té tants
manuscrits. Per a l'interés del Félix castellá, vegeu Perarnau 1985a. El catáleg que acompanya el volum II de Bonner 1985 ressenya totes aquestes
versions en llengües variades d'obres lullianes. Aquest mateix autor té en
projecte l'elaboració d'una bibliografia lulliana informatitzada, on es reportaran també totes les localitzacions deis manuscrits, en la seva majoria ja
colleccionades als arxius del Raimundus-Lullus-Institut de la Universitat de
Friburg de Brisgóvia.
Metzeltin 1974, 3; Bonner, 1985, 1263 i Schmid 1988, 6.
13. Llull, que era «occitan per sa mire» (?), queda assimilat a l'étnia
materna perqué «sa langue est 1'Occitan de l'époque, teintée de catalanismes
dus peut-étre d'ailleurs en grande partie á la date récente des manuscrits
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les esmentades versions del Blaquerna i de la Doctrina pueril a
l'occitá del segle xiV ja em semblen dues aportacions prou substancioses a la causa per part del beat.

II. R EFLEXIONS METODOL Ó GIQUES A PROP Ó SIT D' O CCIT Á NIA
I C ATALUNYA ENTRE ELS SEGLES XIII I XV
Abans d'entrar en consideracions sobre l'abast de l'esmentada
aportació lulliana a les lletres occitanes, unes breus consideracions
de carácter historiográfic. Ja hem vist que Brunel 1935 i Bec 19771987 no paren esment als textos occitans de Llull, amb la qual
cosa perden dues peces notables deis respectius repertoris; la responsabilitat sembla ser a primer cop d'ull inequívocament deis lullistes, que no han posat a l'abast d'aquests investigadors una informació suficient.
El problema, tanmateix, és més greu: no es tracta d'un oblit
ocasional. La literatura occitana posterior a Guiraut Riquier o Peire
Cardenal, a les darreres décades del segle mi, no existeix per a la
majoria deis medievalistes: difícilment hom es pot sentir impellit a destacar amb una etiqueta «nacionalista» uns textos que són
vistos com a mers accidents «provencals» dintre del quadre de
l'obra «catalaníssima» de Llull. Ni tan sois els catalans, tan acostumats a patir (i a denunciar) oblits análegs, no som en general
capacos de desfer el malentés. Així a Perarnau 1983 (un treball
en tants sentits admirable) llegim que el lullisme al xIv i al xv
s'estén «de Portugal a Danzíg» (168), peró aixó no implica que
dans lesquels nous les avons pu lire», Camproux 1971, 57-58. Combinem
ara l'anterior afirmació amb aquesta abra: «N'oublions pas non plus l'influence d'Averroés en pays d'oc et que l'averroisme distingue la science pour
les initiés, de la foi pour le commun du peuple —idée que Ion retrouve
chez les Troubadours du trobar clus», ibidem. La combinació ens permetrá
d'entendre per qué en un llibre molt estimable sobre Llull i l'Islam hom
explica certs aspectes del pensament de Llull a través del seu hipotétic passat de practicant del trobar clus (Urvoy 1980, 85-90). Quan l'«occitanitat»
es comenta plantejant sobre unes bases dubtoses, cal atenir-se a les conseqüéncies.
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s'hagi de prendre en consideració un «lullisme occitá» en els mateixos termes en qué n'hi ha un de portugués, de castellá o de
francés.
Es per aixó que cal assenyalar que qui signa és dels qui parlen
d'occitá i no de provenIal per referir-se a la 'lengua d'oc i als seus
dialectes: aquesta tria léxica comporta una presa de posició dintre
de la romanística i de la medievalística." Una tria que, entre altres
coses, obliga qui l'ha duta a terme a no oblidar els componente
culturals de les terres que van veure florir la lírica trobadoresca
quan s'acaben els poetes presos en consideració a la bibliografia
de Pillet-Carstens, és a dir a darreries del XIII. Evocar ara aquesta
tria és un primer pas per a replantejar les relaciona Occitánia-Catalunya als segles finals de l'Edat Mitjana; és a dir a partir del
moment en qué la Corona d'Aragó adquireix la seva configuració
definitiva a les acaballes del xiii, justament quan Occitánia passa
a ser una suma tendencial de territoris políticament i culturalment
de mal definir.' En aquest sentit, parlar de Catalunya, tot i les
ambigüitats político-culturals que implica el terme, és molt més
cómode que parlar d'Occitánia.'
La dificultat de definició del terme Occitánia a partir de principia del segle xIv és una de les raons que contribueixen a l'oblit
sistemátic de la seva preséncia, de qué parlávem suara. Cal, doncs,
procurar no confondre les dificultats de definició d'un terme de
referéncia 17 —Occitánia als segles xm-xv— amb llocs comuns més
En aixó segueixo fidelment Bec 1977, 77-80.
Camproux 1971, 45 parla d'«histoire conjecturale» fent referéncia a la descripció de la literatura produida a partir d'aquest moment en
el territori situat entre «les colonnes des Pyrénées, du Plateau Central et des
Alpes».
Només hi ha la confusió tan coneguda i debatuda entre el conjunt
de les «cuatro provincias» el Principat, i la totalitat dels territoris de parla
catalana de la Corona d'Aragó, descrita als manuals de lingüística románica.
L'abséncia d'un nom satisfactori per a designar la segona opció, analitzada
per Corominas i per Fuster, és el fruit de la mancada existéncia histórica d'un
estar amb la configuració d'aquella. La troballa d'un nom acceptable, tanmateix, tampoc no resoldria el problema; només cal pensar en l'altre pol
de la comparació que aquí ens ocupa: Occitánia.
La qualificació de «terme de referéncia» per designar aquest feix de
problemes que anomenem Occitánia és un suggeriment oral de Lamuela. El
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o menys inadvertits, de procedéncia nacionalista (i, per tant, assimilista), catalans, espanyols o francesos. 18 També cal estar pel damunt o al marge de les nobles idealitzacions del concepte d'Occitánia que eleven el nom d'una nació mancada al d'emblema d'una
espléndida civilització de la toleráncia, afollada per la rapacitat i el
fanatisme septentrionals tot al llarg d'un «agonitzant» segle
Al llarg d'aquest segle encara subsisteix una llengua occitana
de model trobadoresc, peró la fragmentació dialectal és un fenomen
que acompanya inevitablement la pérdua d'independéncia de les
corts del Migdia de Franca, que es consuma inexorablement després
de la croada; de tal manera que els textos amb ambició literária
produits en llengua d'oc a partir d'aquest fenomen se'n ressenten
profundament.' De tota manera, cal no confondre aquí tampoc el
plantejament comporta la presa de partit ja esmentada, la de parlar d'Occitánia, i deixa les mans lliures per a l'análisi crítica i la descripció de les paradoxes que calguin.
Per a defugir aquesta actitud podria valdre el concepte d'«histoire
conjecturale» esmentat a la nota 15. Tampoc no s'ha de confondre l'assimilisme amb els plantejaments «realistes». Així, per exemple, a la Histoire du
Languedoc 1967 hom especifica que aquesta regió, en última análisi, es va
forjar a l'Edat Mitjana dintre de Franca (262: «C'est au xne siécle qu'une
civilisation propre a fleuri dans les pays languedociens. Mais le Languedoc,
aves ses fortes institutions, s'est forgé dans les malheurs de la Croisade,
puis de la Guerre des Cent ans. II y a tardivement trouvé son unité, mais
au sein de l'organisme francais... Les souvenirs mélancoliques d'un passé
glorieux l'accompagneront dans sa nouvelle vocation»). Hom també hi blasma
els plantejaments «providencialistes» posats en boca de Gustave Lanson (225),
segons el qual la croada porta «d'un seul coup la langue francaise jusqu'aux
Pyrénées et jusqu'á la Méditerranée». La pérdua de la personalitat lingüística
i cultural del Llenguadoc no és radical i instantánia a I'entrada de la baixa
Edat Mitjana, peró en certa mesura és.
No comparteixo la identificació, defensada en el terreny de la história literária a Camproux 1971, entre la civilització occitana (la «fraternité
de civilisation», 44), afollada per la croada, i l'esperit de tolerancia («C'était
le résultat d'un long usage de la loi et de l'absence d'arbitraire», ibid.). Són
termes que entren en contradicció amb el funcionament social de l'aristocrácia d'época, principal motor de la lírica occitana clássica; d'altra banda,
només cal llegir la poesia béllica deis trobadors.
20. Si els manuscrits occitans de darreries del 'cm i de principis del xfv
presenten un aspecte lingüístic i gráfic coherent (vegeu més avall els exemples del Blaquerna i de la Doctrina pueril, respectivament de París i de
més endavant no és estrany que el crític es trobi desconcertat davant
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col4apse de la quantitat i la qualitat de la literatura occitana —que
havia estat el número u indiscutible de tota la poesia románica—
a partir de darreries del xiii, amb la desaparició sobtada de totes
les manifestacions de la llengua. Per una banda, de literatura n'hi
continua havent; 21 per l'altra, sembla que la llengua, contra el que
diuen alguns manuals,' es manté realment viva en l'administració fins a la vetlla del famós edicte de Francesc I en ple segle xvi.23
Aixó és el que es desprén, per exemple, del treball d'Auguste Brun
1924, aprofitat per Bec 1977, 93-98, sobre la introducció del francés a les «províncies meridionals». Afegim tan sois que, si les diverses variants de la 'lengua d'oc es mantenen oralment fins al
segle xx i en la llengua administrativa fins al xv ben avainat, també és cert que la vida cultural (religiosa, científica, literaria) tendeix a polaritzar-se exclusivament entorn del llatí i del francés: és
a través d'aquests dos idiomes que els catalans rebem préstecs procedents geográficament d'Occitánia als segles xiv i xv, com es desprén, per exemple, del llibre d'Alf red Goville sobre la vida intellectual a la cort deis Anjou (vegeu més avall nota 33).
Aquestes vicissituds históriques de l'occitá haurien de formar

deis testimonis cada cop més escassos i marginals d'una cultura devastada.
Vegeu la nota de Brunel 1953, 14, que qualifica d'«ensemble disparate» el
conjunt dels trets lingüístics i gráfics de la transcripció occitana d'un sermó
de sant Vicent Ferrer en un manuscrit d'Oxford del segle xv. Jeanroy 1941
parlant de la primera redacció de les Leis d'Amors (tercera i quarta décades
del xiv) observa que Guilhem Molinier no és capas de recomanar als joves
poetes que escriguin «dans la langue des troubadours de l'áge classique» i
que ell mateix s'expressa «dans celle qui se parlait de son temps a Toulouse»
(164). En el camp estricte de la poesia el fenomen, com observa el mateix
Jeanroy, té relació amb la desaparició de l'antiga joglaria a darreries del XIII.
Els catalans només pensem en la lírica tolosana (1324-1485: de la
fundació del Consistori de la Gaia Ciéncia a la seva transformació en Collége
de Rhétorique); vegeu, peró, Brunel 1935, Bec 1977-1987, Taylor 1976 i
Zufferey 1981.
Roncaglia 1965, 8: «Questa sostituzione (la de l'occitá pel francés) era praticamente compiuta A SSAI P RIMA che Francesco I, con l'editto
di Villers-Cotterets (1539), prescrivesse l'uso esclusivo del francese come
lingua della magistratura in tutto il territorio del regno di Francia».
23. Bec 1977, 89-105 parla d'«occitá mitjá» per designar la llengua deis
segles xitt al xv.
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part del rerafons de dades manejables per qualsevol estudiós o
filóleg catalá; ja hi va insistir Germá Colon.' El «tolosanisme» del
xiv, d'abast específicament líric, és prácticament l'única referéncia
a la literatura en Ilengua d'oc que se sol tenir en consideració
quan es parla de les relacions literáries entre Occitánia i Catalunya
a la baixa Edat Mitjana: sense pretendre de llevar-li importáncia,
proposo —amb la vénia de la ciutat on es va celebrar el Vuité Colloqui de l'AILLC— deixar-lo provisionalment al marge, a favor
d'investigacions en altres direccions.'
En qualsevol cas, els efectes de la postcroada generen un procés de dialectalització/regionalització a Occitánia que acaba triomfant i imposant-se; només s'ha de donar un cop d'ull a la literatura
en llengua d'oc deis segles xvi al xvii, uns segles en qué s'ha de
parlar, posem per cas, d'un «Renaixement gascó» —el de Péir de
Garrós— i d'un «Renaixement tolosá» —el de Péire Godolin—. 26
Contemporániament, a les terres de parla catalana de la Corona
d'Aragó s'observen alguns símptomes d'un procés análeg: com
és sabut,' al segle xvi, en ple collapse de la quantitat i de la qualitat de la literatura escrita, ara, en catalá, apareixen les «traduccions» al catalá «modern» d'obres espirituals escrites al segle xiv
i sentides com a lingüísticament arcaiques. Les «traduccions» són
Colon 1978. L'oblit deis testimonis lingüístics occitans de totes les
époques medievals impedeix que els filólegs cataianistes donin raó deis fenomens que pretenen d'estudiar. Per la meya banda afegeixo que aquests testimonis lingüístics són també mostra d'uns ambients culturals que no podem
ignorar.
Vegeu, per a una posada al dia del sector lírica-Consistori de Tolosa,
les bibliografies de Taylor 1976 i de Zufferey 1981 (que es plany de la «discriminació» tradicional deis poetes occitans posteriors a Guiraut Riquier,
x111) i el treball de G. Tavani inclós en el present volum.
Lafont 1970, vol. I, págs. 267-327, Camproux 1971, págs. 83-106 i
Roncaglia 1965, 8. Bec 1977 interpreta unitáriament les diferente represes de
la llengua d'oc geográficament disperses deis segles xvi i xv11 i les qualifica de
«primera renaixenÇa» (98-102). El tema em sembla del máxim interés i per
tal de no caure en cap equívoc, heus ací la clau de lectura de Bec: «Particularisme forra estret, no cal ni dir-ho, aplicat sovint a una sola regió, o
fins a una sola ciutat, peró que ja conté en poténcia una certa visió anticipadora de l'occitanisme [i.e. modern i polític]» (102).
Beatrice Schmid 1988 estudia científicament el fenomen.
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fetes decididament a una modalitat lingüística amb precisió «local» .28
No se m'oculta que els problemes implicats en ambdós processos, el de la «decadéncia»Z9 occitana a partir del xIv i el de la
«decadéncia» catalana a partir del xvx, són prou diversos i que
tota esquematització és enganyosa. A grans trets, peró, la gran
diferéncia entre l'evolució lingüística a Occitánia i a Catalunya a
darreries de l'Edat Mitjana és que al sud de les Corberes va existir una cort reial catalanoparlant almenys fins al 1410. Tant des
del punt de vista lingüístic com cultural i literari aquesta circumstáncia és el desllorigador de la qüestió que es planteja aquí.
L'existéncia d'aquesta cort amb la seva Cancelleria i tot el
que aixó vol dir 30 és, en definitiva, el que explica que les históries
de la literatura i de la llengua catalanes retardin dos-cents anys el
que per comoditat esquemática anomeno encara aparició de la «decadéncia». El desajustament cronológic ve de més lluny, ja que,
com tots tenim present, la poesia trobadoresca arriba a la seva
edat d'or a la segona meitat del segle mi, en un moment en el
qual ni la Corona d'Aragó ni Catalunya encara no havien adquirit
una fesomia cultural própia, especialment pel que fa a les manifestacions literáries i de llengua escrita.
El lullisme occitá oblidat de qué parlávem més amunt se situa en aquests dos-cents anys llargs, durant els quals la Corona
d'Aragó és una entitat política ben definida, que engloba uns regnes on el catalá vehicula una literatura i una cultura amb personalitat diferenciada, davant d'una Occitánia políticament anublada i
culturalment minvada, especialment des del punt de vista de les
La darrera puntualització sobre la qüestió del nom de la llengua
concretament a Valéncia al segle xiv, és a les conclusions de Casanova 1988,
286-287. L'autor, que es remunta a Riquer, Colon, Fuster i Ferrando, troba
que la debatuda «llengua materna valenciana» de Canals és una expressió que
fonamentalment cal posar en relació amb l'estilística i el naixement de la
prosa d'art medieval catalana o «valenciana prosa».
La meya poca adhesió al terme es manifesta amb les cometes i la
caiguda de la majúscula. Vegeu el treball d'Albert Rossich inclós en el present volum.
30. Riquer 1964, vol. II, págs. 355 i segs.; Nadal-Prats 1982, 423-534.
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manifestacions culturals en llengua própia. r s en rámbit d'aquesta
situació d'evident avantatge de Catalunya respecte d'Occitánia 31 on
els investigadora i els professors-divulgadors —sobretot els catalans— hauríem de tractar de destriar amb cura el gra de la palla,
en matéria lulliana i en tots els altres també oblidadíssims terrenys
de les relacions entre les dues arces romániques.
Així, per exemple, hi ha un criteri bastant generalitzat que «tolera» els trobadors en els manuals de literatura catalana, peró exclou, per exemple, completament una obra tan genial com és la
Flamenca. Del Jaufré, en canvi, se'n parla perqué l'autor podria
haver estat catalá. No crec que el procediment d'acceptar el tractament d'un autor segons el seu origen geográfic més o menys proper a la frontera lingüística catalana sigui suficient ni recomanable (sobretot quan les dades escassegen i les interpretacions són
contradictóries)." Sense pretendre de robar res a ningú i en vista
del perill constant d'ignorar alló que és occitá si no pertany al
Colon 1978, 139: parla d'un «relleu» de Catalunya respecte d'Occitánia després de la postcroada. L'avantatge de Catalunya sobre Occitánia després del XIII substitueix la total subordinació d'aquella a aquesta durant els
dos segles deis orígens literaris catalans, el xit i el xin mateix. Aquesta continultat a Catalunya de la gran tradició lírica occitana del mi és una temptació fácil per als raonaments assimilistes que pretenen d'englobar la singularitat catalana en un marc occitá o, fins i tot, francés. Per a una utilització
justa del fenomen a favor de l'occitanisme, vegeu Bec 1977, 91-92.
L'existéncia d'un volum de les «Millors Obres de la Literatura
Catalana» que porta per títol «Blandín de Cornualla» í altres narracions en
vers deis segles xiv i xv consagra, per exemple, la fagocitació per part de
la literatura catalana d'un text de procedéncia geográfica dubtosa. Els erudits
catalans defensem la catalanitat de l'obra (Riquer, 1964, II, 18-26) amb
raons lingüístiques. Als temps de Paul Meyer, que va ser qui va aixecar la
liebre de la catalanitat del text, Alart i Chabaneau ja pretenien demostrar
que les solucions catalanes que presenta el Blandín de Cornualla poden ser
explicades a través de l'adscripció a algun dialecte occitá. El darrer editor del
Blandín, van der Horst 1974, ha optat per ignorar completament el catalá
en les seves análisis lingüístiques. Asperti 1985 proposa una solució —que
espera ser verificada—, que no es pot dir que no sigui enginyosa: «un testo
originariamente ibrido nella propria matrice linguistica, composto da un catalano attivo ad Avignone o in un altro centro della valle del Rodano...
poeta, cercando di scrivere in provenzale, potrebbe avere tenuto presente la
lingua, o dialetto, di quella regione, operando cosí una sorta di dialettalizzazione indotta o di secondo grado». Per a la datació del Blandín a mitjan
segle xrv, vegeu Asperti 1986.
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génere líric o és escrit més enea del final del segle xiii, la posició
equilibrada i justa seria que els investigadora catalans assumissin
la totalitat de l'experiéncia literaria occitana almenys com a rerafons i terme de confrontació de la própia."
Per a acabar aquestes reflexions de carácter general es fa imprescindible la remissió a Asperti 1985, treball que planteja seriosament per primer cop, que jo sápiga, la qüestió de les relacions
literáries Occitánia-Catalunya a la baixa Edat Mitjana. L'autor veu
les dues contrades com un conjunt de «regions perifériques» respecte de l'univers románic francocéntric i defensa la necessitat d'una
nova manera d'estudiar-ne les mútues influéncies' El descobriment
d'un fragment de caire líric " procedent de la Flamenca copiat al
manuscrit Estanislau Aguiló de Palma és el resultat més brillant
d'una recerca acurada en el camp de l'examen codicológic dels
testimonis de la literatura occitano-catalana del segle xiv dut a terAl marge de la «tópica» heréncia lírica trobarem fenómens poc observats i valorats fins ara com a tals: influéncies de signe invers del convencional, com ara traduccions del catalá a l'occitá (vegeu les lullianes, objecte
del present treball), i, més freqüentment, préstecs en el sentit convencional
peró vehiculats pel llatí o pel francés, que eren les llengües sávies que dominaven l'Occitánia de la baixa Edat Mitjana. Vegeu Coville 1941, ja esmentat, per l'ambient cultural d'aquella Provenla tardomedieval que tenia
al seu si ni més ni menys que la cort pontifícía d'Avinyó, matriu de prehumanisme europeu. Vegeu també qué en diu Asperti 1985.
«Va... superata ogni residua forma di malinteso nazionalismo culturale, volto ad affermare l'egemonia o l'indipendenza di questa o di quella
regione e a rivendicarle in esclusiva propietá testi letterari che godettero talora di ampia fortuna e che furono non di rado composti proprio in zone di
contatto fra realtá diverse» (Asperti 1985: 103).
35. Un deis problemes técnics que planteja l'estudi deis materials literaris occitano-catalans de naturalesa no-lírica és el deis límits de la lírica
mateixa, tema sobre el qual ha escrit un libre especialment dedícat a Occitánia, Alberto Limentani 1977. Aquest autor arriba a afinar l'análisi fins al
punt d'afirmar que «La sestina segna, se non il grado zero, il grado minimale della narrativitá» (124). Al seu costat una composició com ara A la fontana del vergier de Marcabrú presenta una coloració narrativa gairebé plena.
A banda d'aquestes potencialitats de la lírica estrófica, tenim «els géneres
mixtos», que ja han estat acceptats de forma generalitzada com a «lírico-narratius»: l'ensenyament, la pastorella, el salut d'amor o la carta en vers de
tema no necessáriament amorós. Per a entreveure l'interés de la qüestió només
cal pensar que existeix al mercat una edició parcial de Cerverí que porta
per títol Narrativa.
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me per Asperti. Que l'única prova que tenim de la lectura d'aquesta obra mestra de la narrativa occitana, més enllá del manuscrit únic que ens l'ha conservada, procedeixi de l'área catalana em
sembla revelador i emblemátic.
En el viatge, difícil i necessari, entre les deixalles ocasionals de
dues cultures devastades, la realitat material d'uns textos occitans
d'obres de Llull brilla amb llum própia.

III. LA LLENGUA DELS ORIGINALS LUL•LIANS
No cree que sigui el moment de rememorar tot el que s'ha
dit a propósit deis coneixements lingüístics de Llull; amb la Vita
coetanea a la má podem assegurar que va aprendre occitá trobadoresc abans de la conversió i árab i llatí durant els nou anys d'estudi, amb el benentés que tot aixó se sobreposava al seu catalá de mallorquí de primera generació.' Més amunt ja he apuntat les meves
opinions a propósit de la familiaritat de Llull amb els parlars románics de les terres on va residir repetidament (Montpeller, París,
ciutats italianes). Abans de comentar a discutir el problema de la
llengua en qué Llull escrivia materialment les seves obres, peró, sí
que cal introduir algunes precisions metodológiques.
En primer lloc, cal extreure totes les conseqüéncies de la constatació que Llull, tot i la inacabable originalitat del seu pensament,
materialment no s'enfrontava a l'escriptura en un aillament absolut:
ja Jordi Rubió va escriure que «son autor algunes vegades no
donava personalment l'últim cop de má als seus escrits» (0E, I,
92 = Rubió 1985, 263). Mateu Obrador, per la seva banda, també constatava, des d'un altre punt de vista (el de la percata d'autógrafs), que «Los cuadernos, legajos ó libros primitivos donde el
fecundo autor trazara sin descanso, al calor de su rauda inspiración,
sus presurosas rimas, sus tratados en prosa que con rápida continuidad se sucedían unos a tros, debieron servir únicamente (como
36. Vegeu Urvoy 1980 i Garcías Palou 1981 per a les relacions de
Llull amb l'árab i Badia, en premsa, per a les relacions de Llull amb el llatí.
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tantos otros en su época) de minuta ó borrador á los scribas ó
copistas...; sin que nadie... cuidase luego de conservar el primitivo original, más o menos confuso y afeado por las inevitables enmiendas, tachas y correcciones» (Obrador, 1899-1900, 301-302).
La Vita coetanea ens dóna algunes pistes per fonamentar la
convicció que Llull va disposar d'un cert nombre de collaboradors,
els quals podien variar considerablement segons les époques i segons els llocs. És impossible manejar la mola dels escrits lullians
sense comptar amb alguna mena de suport: les circumstáncies de
la redacció de la Vita coetanea, obra dictada per Llull a un monjo
expert en les Artes dictaminis (vegeu Domínguez 1987), i la mateixa previsió deis tres fons de manuscrits a Génova, París i Mallorca, ja alludida, en són una prova incontestable.
Pel que fa al paper decisiu deis collaboradors més distingits en
la transmissió de l'opus de Llull, només cal pensar en l'activitat
de Tomás Le Myésier com a promotor de síntesis divulgatives
del pensament lulliá (de l'Electorium al Breviculum) o de Pere de
Llemotges, possessor d'una notable biblioteca lulliana (vegeu Hillgarth 1971).
No disposem de dades concretes per a avaluar el pes deis collaboradors de Llull en la configuració final deis seus originals: tot
el que tenim són algunes indicacions del mateix Llull i algunes
sospites. En aquest sentit, aquell esclau sarraí que tenia Llull, i
que va fer tan mala fi segons la Vita coetanea (ROL, 8, 279-280),
podria haver estat el primer assistent conegut del beat. L'escriptura
del Llibre de contemplació, redactat origináriament en árab segons
assegura Llull mateix al colofó (0E, II, 96-97 i 1258), correspon en la cronologia fixada per la crítica moderna als mateixos
anys en qué la quasi-autobiografia lulliana situa la trista história
de l'esclau sarraí: l'época immediatament anterior a la illustració
de Randa, que se sol collocar cap a 1274. La pregunta (sense
resposta) és quin paper hauria pogut tenir aquest esclau-assistent
en les últimes fases de la redacció de l'obra (correcció, cópia en
net, etc.). Les escasses escletxes de la Vita coetanea que ens permeten de veure en acció els ajudants de Llull corresponen, en primer lloc, a l'episodi de Génova, on es parla d'uns amics que des-
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carreguen el beat malalt (suposem que amb els seus llibres i el
seu equipatge) d'una nau que es prepara per salpar cap a Tunis
(ROL, 8, 289). D'altra banda, els incidente del viatge a Xipre de
1301 treuen a la llum uns clericus i famulus, més explícita per als
meus fins, portadors de sinistres intencions en relació al seu amo
(ROL, 8, 296). Del naufragi davant del Port de Pisa de 1307
Llull se'n salva acompanyat d'un socius (ROL, 8, 300).
El document més revelador, tanmateix en l'ordre de coses que
estem recordant, és extern a la Vita coetanea i ens situa a la Barrera estada a Tunis (5 d'agost de 1315), quan Jaume II escriu
al guardiá del convent de framenors de Lleida pregant-li que enviI,
segons petició de Llull, fra Simó de Puigcerdá, iam scolaris ipsius
Raimundi, prop del beat per tal que scribat et transferat de Romantio in Latinum les obres que aquest acaba de compondre per
a la conversió deis infidels (ROL, 2, 402). Aquí podríem tornar
a formular una altra pregunta (menys impossible de respondre),
semblant a la d'abans, a propósit del paper d'aquest fra Simó en
la coloració lingüística definitiva de les obres de Tunis del ROL 2,
com, per exemple, l'Ars consilii. L'altre traductor lulliá de les albors del segle xiv conegut és un mestre Guillem o Guillem Mestre, prevere, regent de l'estudi de gramática de la catedral de Palma, actiu el 1316, any de la mort del beat."
37. Aquesta informació procedeix del colofó de dues obretes (De virtute veniali et vitali, insuper de peccato veniali et mortali, Bonner IV.70
(ATCA, 4 (1985), 159-172) i De secretis sacratissimae Trinitatis et Incarnationis, Bonner IV.59) incloses en un manuscrit molt antic: el Staatsbibliothek
de Munic, Clm. 10495. És del primer quart del s. m y , descrit a les págs.
xcix-cv del ROL, 15; vegeu Perarnau 1982-1986, II, 16-24. Com veurem
més avall, Perarnau precisament el colloca entre els escassos testimonis que
han sobreviscut de l'época del beat (1983, 128). De vegades les obres llatines lullianes ens han arribat en una llengua molt defectuosa, en el sentit
que és un cale románic Ilampant, com és el cas deis sermons de 1312-1313,
dits pel seu editor Fernando Domínguez, Summa Sermonum, procedente del
mateix manuscrit muniqués Clm. 10495, publicats al ROL, 15 (vegeu
lxxxviii-xcvii). Perarnau 1985b construeix un pont entre les cópies d'obres
lullianes a Mallorca en temps del traductor Guillem i el primitiu lullisme
valencia, perseguit més tard per Eimeric. També és cert que els manuscrita
lullians més venerables per la seva antigor, Ilevat d'honroses excepcions com
la del Llibre de contemplació ambrosiá (vegeu nota 43), són generalment
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Pel que fa a les dobles versions d'una obra programades per
l'autor, també podríem recollir un petit feix de notícies de l'estil
del colofó de l'Arbre de Filosofía d'Amor: «E la dona d'amor dix
a Ramon que presentás Filosofía d'amor en latí al molt noble senyor savi e bo rey de Fransa, e en volgar a la molt nobla, sávia e
bona reyna de Fransa» (ENC, 117, 175).38 Un altre cas representatiu seria el que planteja i'Ars demostrativa: l'únic manuscrit catalá que en posseim, conservat al Priesterseminar de Mainz, és una
traducció del llatí tot i que no s'ha de descartar que la versió
original de l'obra fos en catalá (0E, I, 92 = Rubió 1985, 263,
Bonner 1985, I, 315). Aquestes circumstáncies ens diuen que no
es pot generalitzar: si Llull va escriure 265 obres, teóricament podem tenir un nombre igual de variacions possibles pel que fa als
processos d'acabat, traducció i «passada per corrector» deis seus
originals. L'espessa selva de la transmissió lulliana, d'altra banda,
ens aconsella una extrema prudéncia davant de l'interrogant de la
llengua original d'una obra en concret."
Fins ara les ORL i els ROL ens han acostumat a separar la
tradició catalana de les obres lullianes de la llatina, peró no hi ha
dubte que és tan sois una precaució metodológica el que ha encoratjat la crítica a fer-ho així. En les discussions de la Comissió
Editora de les NEORL ja s'ha presentat el problema deis «aparats plurilingües»,' darrera del qual sempre aflora una certa incerllatins, com ara el veneciá, descrit amb tremolor emotiu per Obrador 18991900, 303-305, que conté, entre altres coses, l'Art demostrativa i el Llibre
d'amic e Amat.

No ha sobreviscut cap manuscrit francés d'aquesta obra, peró ja
Rubió va observar que el manuscrit ofert a la reina havia d'estar redactat
en aquest vulgar en concret (0E, II, 23 = Ramon Llull i el lullisme, 348349). Hem d'imaginar, doncs, un original catalá, immediatament traduit per
indicació de Llull a les dues Ilengües acceptades a la cort de París? O més
aviat hem de suposar que Llull escriví en llatí el seu original i les versions
vulgars, catalana i francesa, en deriven?
Els treballs que aborden la qüestió en termes generals són de J.
Rubió i Balaguer 1928, Notes sobre la transmissió manuscrita de l'opus lulliá, a Rubió 1985, 167-190; Stegmüller 1961, Stiihr 1957, Tarré 1941, Hillgarth 1971, Perarnau 1982-1986 i Perarnau 1983.
40. NEORL és la sigla de la represa de l'edició de les ORL, és a dir
la série catalana de les obres de Llull, que hauria de funcionar grácies a un
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tesa sobre la primera llengua en qué va ser escrita l'obra lulliana
presa en consideració.
Tornant ara a la qüestió de les versions occitanes de Llull i un
cop assumit el plurilingüisme del beat, cal evitar curosament de
barrejar-les amb els accidents de les catalanes i també cal prendre's
cum grano salis l'afirmació deis manuals d'história literária sobre
el fet que Llull escriví en «pur i exemplar catalá»; 41 entre altres
coses perqué no sempre podem esgrimir-ne proves. Com s'haurá
pogut observar, el plantejament que abona el present treball va
més enllá del que oferia el próleg de Rubió i Balaguer a les OE
en el seu apartat «La llengua de Ramon Llull. ¿Fins a quin grau
els manuscrits ens la conserven? ProvenÇalismes, neologismes, creacions» (Rubió 1985, 255-259). De fet, tan sois podem comptar
amb alguns manuscrits netament catalans, d'altres de netament occitans i també amb alguns manuscrits amb diversos graus de contaminació entre les dues llengües.
En un article sobre els códexs lullians de París, que va commocionar la crítica lulliana deis anys quaranta i cinquanta, mossén
Tarré 1941, 181-182 assenyala l'existéncia de quatre manuscrits
d'obres de Llull molt antics que, per la seva edat venerable, fan
sospitar que l'occitanització de la prosa que presenten cal que remunti al beat directament: el Llibre de contemplació i la Doctrina pueril de 1'Ambrosiana, el Blaquerna de París i un Félix de
financament a tres bandes de les autcnomies de Balears, Catalunya i Valéncia. De moment existeixen uns treballs de la Comissió Editora, de la qual formo part, que en la seva majoria depenen de l'esforÇ personal d'Anthony
Bonner (el primer volum programat és l'inédit Llibre de virtuts e vicis/ Art
major de predicació, en edició de Fernando Domínguez). Precisament en el
curs deis actes commemoratius del trenté aniversari de l'Institut Llull de la
Universitat de Freiburg, que van ser aprofitats per dur a terme la darrera
reunió d'aquesta Comissió (febrer de 1987), Bonner va pronunciar una breu
ponéncia sobre la variació románica de la transmissió lulliana (que ha romas
inédita) i va exposar la seva experiéncia d'editor del Llibre del gentil catalá,
per a una branca de la transmissió del qual es produeix la sorprenent paradoxa que un manuscrit castellá (British Museum, Add. 14040) és molt més
acostat al seu arquetipus que no pas els testimonis catalans (per exemple, el
conservat al Collegi de la Sapiéncia de Palma).
41. Riquer 1964, I, 336. El primer que defensa distintivament la catalanitat de Llull davant de l'occitá cree que és Baist 1879, 95.
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la Vaticana: «el texto de los cuatro códices es catalano-provenzal,
más catalán que provenzal en el primero, pero más provenzal que
catalán en el segundo... En el Blaquerna de la Nacional de París
el lenguaje es todavía catalano-provenzal (el subratllat és meu). En
el Libro de las Maravillas, de la Vaticana, han sido substituidas
muchas (idem) formas provenzales por catalanas. En el Blaquerna
de Munich, han desaparecido (idem) los provenzalismos, excepto en
las poesías, más difíciles de transformar. En la época de este manuscrito de Munich y en las posteriores, las formas provenzales se
conservaron únicamente en las obras rimadas». D'altra banda, Tarré
creia que Llull va escriure el Blaquerna en occitá a Montpeller el
1295 i que després Pere de Llemotges el va traduir al francés
(ibidem, 160)." La idea, errónia, que la prosa catalana «neix» de
l'occitana, com ho fa la poesia, ha emmascarat així en Tarré 1941
la relleváncia deis testimonia occitans de les obres del beat esmentades.
El fet que l'occitanitat del Blaquerna de París i de la Doctrina
pueril ambrosiana sigui una dada inequívoca i generalment oblidada no ha d'encoratjar, tanmateix, a voler «salvar» més textos
occitans del compte: continua essent un fenomen també incontestable l'existéncia de manuscrits en prosa que ofereixen una llengua híbrida o barrejada: aquest és el cas del Llibre de contemplació
de Milá i del Félix de la Vaticana, esmentats per Tarré 1941. Ha
bastat una análisi superficial per a fer fracassar la meya «generosa» temptativa d'incloure'ls en la categoria de les traduccions
occitanes d'obres de Llull; les conclusions són, doncs, encara, les
deis dictámens de Badia Margarit 1962-1967 i Coronedi 1933,
respectivament. Si, per una banda, el venerable Llibre de contemplació ambrosiá presenta una coloració superficial que apunta
a la llengua d'oc,43 per l'altra, el Félix vaticá és el resultat d'una
Actualment no s'accepta aquesta datació: Bonner 1987. Vegeu Guilleumas 1962 per a la relació entre el fet que Llull vagi escriure el Blaquerna
a la ciutat de Montpeller i la proximitat del manuscrit occitá de París amb
l'arquetipus.
Ottaviano 1931, 21 i 23-24: són els códexs A.268. Inf. i D.549. Inf.
El text va ser acabat de copiar per Guillem Pagés, prevere, a Mallorca, el
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occitanització de signe septentrional duta a terme ámpliament, bé
que no sistemática, per un copista presumiblement no catalá."
Aquesta doble circumstáncia ens ha de portar a la conclusió, d'altra banda perfectament previsible, que, analitzant de prop la barreja lingüística occitano-catalana dels manuscrits lullians, hom pot
arribar a detectar prácticament tots els matisos possibles: des del
catalá lleument occitanitzat pel que fa a la morfología i al léxic
d'alguns manuscrits poétics," al catalá copiat almenys amb usos
8 de juliol de 1280, segons consta al colofó (hom el pot contemplar cómodament al facsímil intercalat entre les págs. 96 i 97 del vol. I de les OE).
És prou conegut l'«escándol» filológic que envolta aquest manuscrit, no aprofitat per les dues edicions catalanes modernes del monumental Llibre de
contemplació a ORL i a OE; vegeu la nota d'Obrador a ORL, V, i Badia 1962-1967, que planteja també el problema de les relacions entre el
manuscrit ambrosiá i els altres dos testimonis catalans de l'obra. No sembla
que hagi de ser acceptada la proposta f eta oralment per Jaume Riera i Sans
durant les Primeres Jornades de Filosofia Catalana, celebrades a Girona l'abril
de 1988, de fer avanÇar la datació d'aquest códex fins a la segona meitat del
Com Badia 1962-1967, 99, el considero, per tant, «venerable». Perarnau 1983, 167-168 no posa en dubte la data convencional del códex (vegeu
nota segiient); un examen ocasional del manuscrit in situ no ha desvetllat en
mi tampoc la més lleu ombra de dubte sobre l'antigor que hom sol atribuir
al text. Respecte de la decisió de Riera i Sans de «desatribuir» a Ramon
Llull totes aquelles obres que no ofereixin determinades dades codicológiques i cronológiques, tot aixó al marge del seu contingut filosbfic, vegeu EL,
28 (1988), 250-251.
Badia 1962-1967 estudia les divergéncies lingüístiques entre els tres
manuscrits catalans del Llibre de contemplació a partir de l'análisi del capítol 103 i, pel que fa als trets occitans de l'ambrosiá, insisteix en la seva
«forasteria». De tota manera crec que aquesta estrangeria és forra superficial,
tenint com a punt de referéncia els testimonis plenament occitans d'obres de
Llull que esmento en aquest article. Badia ressenya un cas de declinació, el
diftong au no tancat en o, la nasal palatal grafiada yn i alguns casos de
manteniment de la s sonora intervocálica. Coronedi 1933 enumera un extens repertori d'alternances de solucions fonétiques i formes verbals catalanes i occitanes, que presenten el Félix vaticá que ens ocupa com un text
molt més occitanitzat que no pas l'ambrosiá del Llibre de contemplació. Les
opinions que formulo necessiten confirmació.
La descripció deis manuscrits d'obres en vers de Llull la va fer Salvador Galmés a les págs. 295-344 de les ORL, 20 (1936), segon volum deis
Rims d'aquesta série. Els manuscrits lullians més monográficament poétics
són els dos vaticans Ott. lat. 542 i 845; els segueixen en importáncia el conservat a la Biblioteca Provincial de Palma 1025, dit dominicá, i el del
Collegi de la Sapiéncia, també de Palma.
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gráfics occitans del manuscrit ambrosiá suara esmentat, al catalá
corregit en sentit occitá de forma asistemática pel que fa a la fonética, al léxic i a la morfologia del Félix vaticá, a les traduccions
própiament dites a la llengua d'oc. Són aquestes darreres, naturalment, les que reclamen encara algun comentara.
Pel que fa a les occitanitzacions superficials, només cal afegir
ara que, al problema de les manipulacions dels possibles assistents
o collaboradors de Llull de qué hem parlat més amunt, cal sumarhi el deis hábits de treball deis obradors de cópia d'on procedeixen els manuscrits lullians més antics. A propósit precisament del
venerable Llibre de contemplació ambrosiá, Perarnau 1983 parla
de l'activitat d'un obrador mallorquí que copiava textos lullians
a la radia del canvi del segle xIII al xIv, on caldria situar el prevere
Guillem Pagés, copista d'aquest (vegeu nota 43), en contra de la
idea insostenible que inicialment només es varen reproduir textos
lullians a París (Perarnau 1983, 124-125, 167). És evident que hem
d'estudiar els hábits gráfics d'aquest obrador, que segons Perarnau
té continuitat més tard a Valéncia i que de moment aquest investigador caracteritza pel ratllat central dels fulls (127), versemblantment responsable de la coloració occitana deis textos que produla; per bé que també és abellidora la idea de fer de Guillem
Pagés en persona (atestat el 1280) un altre fra Simó de Puigcerdá,
amb declarades afeccions occitanitzants.
També és evident que cal centrar preferentment l'atenció en els
«volums contemporanis de Llull» (Perarnau 1983, 124-131).
Aquest investigador parla del ja esmentat obrador mallorquí, al
qual atribueix cinc códexs segurs (comptant-hi els dos del Libre de
contemplació ambrosiá), de dos códexs muniquesos que s'assemblen
a un que havia fet copiar Pere de Llemotges, de l'únic testimoni
manuscrit relacionat amb el fons Spinola, d'un Llibre de demostracions amb correccions que podrien ser autógrafes, dels códexs miscellanis muniquesos Clm. 10497 i 10495, escrits immediatament
després de la mort de Llull (al primer apareix, esmentat el traductor ja citat més amunt, mestre Guillem o Guillem Mestre) i d'alguns altres que Perarnau troba que ens han conservat textos «de
primeríssima má». A banda d'aquestes aportacions i especulacions
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de Perarnau, entre els manuscrits més antics vinculats a la persona
de Llull, hom sol recordar els códexs llatins del Llibre de contemplació, que el beat va regalar als monjos de Vauvert (Biblioteca
Nacional de París, lat. 3384; 0E,II, 192-193), i de l'Ars demonstrativa, que va oferir al dux de Venécia Pere Gradenigo (Biblioteca Marciana de Venécia, vi 200; ORL, 16, xvi; Bonner 1985,
I, 314-315).
IV. EL «BLAQUERNA» OCCITÁ
El Blaquerna' occitá de la Biblioteca Nacional de París, que
va ser posseit al segle passat per M. E. Piot (Morel-Fatio 1877,
505), procedeix deis francíscans de Palma: ho diu Tarré 1941,
177 i García-Hillgarth-Pérez 1965, 4 n'ofereixen la prova definitiva. Quins agafadors tenim per a investigar la seva história anterior? La resposta, si n'hi ha, només la poden donar l'análisi codicológica comparativa i una recerca en el sentit de la dialectologia
occitana diacrónica.
Ja fa més de cent anys que es va observar des d'Alemanya
que el manuscrit del Blaquerna de la Biblioteca Nacional de París
presentava una stark provenzalische Fárbung mentre que el text
original del Blaquerna havia d'haver estat rein catalanisch geschrieben (Baist 1879); d'acord amb aixó, el 1974 Metzeltin va prendre'l com a principal testimoni de les solucions occitanes del Llibre
d'amic e Amat que s'havia proposat de contrastar amb les corres46. És el ms. espanyol 478 de la Biblioteca Nacional de París; vegeu
Tarré 1941, Morel-Fatio 1877 i Baist 1879. La n s'ha afianÇat al mot Blaquerna en la tradició catalana d'enÇa de l'edició valenciana de 1521 (vegeu
Schmid 1988). Que els testimonis més antics de la novena no porten la n
ja ho explica Morel-Fatio 1877 n. 1 i com a conseqüéncia en prescindeix.
El manuscrit únic catalá (vegeu més avall nota 47), que és de finals del my,
també presenta de vegades la n i aixó ha fet que les millors edicions modernes catalanes (ORL, ENC) l'hagin consagrada. D'acord amb la crítica
moderna i amb Tarré 1941 entre d'altres, restitueixo la forma Blaquerna. La
versió Blanquerna respon a una etimologia popular del xiv que relaciona el
nom de l'heroi lulliá amb el mot blanc. Origináriament aquest nom derivaya del palau constantinopolitá de Blaquerna, on es venerava una imatge
de la Mare de Déu molt famosa al segle
vegeu Bonner 1985, 690 n. 34.
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ponents catalanes. Si a casa nostra aquesta idea no resulta tan nítida
és perqué des deis temps de Morel-Fatio 1877 s'ha tendit, amb
singular ceguesa, a passar per alt el carácter netament occitá del
manuscrit parisenc. Així Salvador Galmés, al próleg a la seva excellent edició de la novella lulliana dins d'«Els Nostres Clássics»,
enlloc no distingeix entre les versions catalana i occitana de l'obra;
aixó fa que es vagi repetint que hi ha dos manuscrits catalans de
la novella quan només n'hi ha un del sol, el de Munic."
Reprodueixo a partir d'un microfilm uns parágrafs del capítol
50 del nostre Blaquerna occitá, transcrit també per Morel-Fatio
(512), vegeu nota anterior:
[17v] En la forest per on anava Blaquerna avia un castel mot
fort, lo qual era d'un cavallier lo qual per la forsa del castel, e car
era fortz de persona e sabia mot de faitz d'armas, era mot ergollos
fazia motas de eniurias a totz aquels que estavan cntorn sa encontrada. Un iorn s'esdevenc que-1 cavallier totz sois en son cavall,
garnit d'aquelas armas que avia acostumadas a portar, fes assaut en
un castell que era d'una dona que avía mot bela olla. Aventura fo
que lo cavallier atrobet la donzella foras las portas del castell ab d'autras donzelas, e pres aquella e-ri lo col de son cavall la pauzet, a
forsa de Ila donzella e de tocas las autras, e intret s'en ab ella en lo
gran boscatge. Gra fo lo crit e l'encausament que fon faitz al cavallier per so que Ii tolguesson la donzela. Dementre que lo cavallier
la -n portava, la donzella plorava e cridava mot fortment, et un escudier
que seguia lo cavallier, acosseguet lo cavallier, e combatet se ab el,
lo cavallier naffret et enderroquet l'escudier, et aucis lli son caval,
tent sa via ab la donzella vers son castell.
47. És el códex hispánic 610, catalá 67, esgrimit ja per Baist 1879 en
el seu dictamen; vegeu Perarnau 1982-1986, I, 89-93. A l'edició d'ORL els
editors prescindeixen del manuscrit parisenc; a la d'ENC en tenen en compte
la divisió en capítols i extracten algunes variants a l'aparat publicat al vol.
IV: només cal donar-los un cop d'ull per comprovar l'occitanitat de la grafia, de la morfologia i del léxic. Hom no sap si cal qüestionar el valor metodológic deis aparats plurilingües o si la reflexió no és pertinent perqué
som en el terreny de la confusió/assimilació occitá-catalá. Guilleumas 1962,
75 encara no parla de versió occitana del manuscrit de París davant de la
catalana de Munic. Morel-Fatio 1877, 512 ofereix uns parágrafs d'aquest
manuscrit com a primícia de la versió original catalana que cal confrontar
amb la modernització de Bonllavi. Avui sabem que aquesta operació s'ha de
fer amb el manuscrit de Munic (Schmid 1988).
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Si comparem aquest bocinet amb el text del manuscrit muníqués reproduli a ENC, 50-51, (254), tindrem ocasió de comprovar la vigéncia deis criteris gráfics occitans i catalans (plurals femenins en -as o en -es, terceres persones del plural deis verbs en
-an o en -en) i la perfecta diferenciació fonética, morfológica i léxica entre les dues llengües (mot/molt, fait/fet, aquelas/aquelles,
fes/féu, assaut/asalt, atrobet/atrobá, foras las portas/fora les portes, autras/altres, pauzet/posá, intret/entrá, encausament/encalc,
tolguesson/tolguesen, acosseguet/atés, etc.). El fet que el manuscrit de Munic sigui de darreries del m y contribueix a la nitidesa
deis contrastos perqué ofereix sistemáticament tries «no arcaiques»,
menys fácils de confondre amb les occitanes. La coheréncia lingüística d'aquests parágrafs (és a dir, l'abséncia sistemática d'intrusions
catalanes) és constant en tot el text pel que n'he pogut veure i no
hi fa res l'ús freqüent del grafema catalá 11 per a la palatal lateral; que el manuscrit occitá del Blaquerna de París hagi estat
copiat finalment per un catalá és realment un accident superficial
i secundaria
Per tal de completar el quadre de la problemática occitano-catalana del Blaquerna només cal recordar un detall que complica
la transmissió manuscrita del Llibre d'amic e Amat, el qual, tot i
formar part de la novella lulliana, té una tradició própia. Doncs,
com consigna Metzeltin 1974, 3, per al text catalá d'aquesta obra
tenim, a més de la versió occitana de París i de la catalana de Munic, una altra versió catalana continguda al manuscrit de la Biblioteca Provincial de Palma, dit dominica (vegeu nota 45), que no és
altra cosa que una retraducció al catalá d'una versió occitana propera a la de París." El rerafons cultural de totes aquestes cópies,
Agraeixo a Asperti l'observació sobre el valor que cal atribuir indiscutiblement a la grafia 11 (i sobre altres coses que no és el moment d'explicar), que confirmen la necessitat de dur a terme estudis de dialectologia
histórica sobre els textos que discuteixo com a primera providéncia.
Esperem més precisions de la tesi sobre el text crític del Llibre
d'amic e Amat que ha emprés Albert Soler, actual becari de doctorat al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Fins a quin
punt, per exemple, és válida l'afirmació de Rosalia Guilleumas segons la
qual el text del manuscrit de París (i els seus derivats) «és més acostat a
l'arquetipus» que el de Munic? (1962, 74).
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traduccions i retraduccions apunta a un món d'intercanvis occitano-catalans que mai fins ara no hem provat d'esbrinar de forma
global i sistemática.

V. LA «DOCTRINA PUERIL» OCCITANA

Bonner 1985, 1263, ressenya quatre manuscrits occitans medievals de la Doctrina pueril i Gret Schib, a la introducció de la
seva edició catalana de l'obra a ENC, 104 (33-34), podria suggerir
que es tracta de quatre manuscrits d'una mateixa traducció. El
més conegut de tots quatre és el que es conserva a la Biblioteca
Ambrosiana de Milá (datat al pas del mi' al 'n y ) ' i que va ser
donat a conéixer per primer cop en un treball de V. de Bartholomaeis l'any 1902. Aquest estudiós ja diu que, a banda del problema
de si Llull va escriure o no les obres en occitá o en catalá, el text
en ell mateix rappresenta sempre un acquisto per la storia della
letteratura provenzale (449). Aixó no ha estat avis suficient perqué el text hagi estat mai editat sencer, malgrat l'excellent coheréncia lingüística que ofereix. Hi és present, per exemple, de forma
bastant sistemática la flexió de cas amb escassos errors i confusions; la caiguda de les oclusives dentals ¡latines intervocáliques
('chaer', 'chautz', 'pechaor', etc.) va suggerir a De Bartholomaeis
una filiació dialectal de tipos provencal alpí per al nostre códex
(450). Aquesta dada no em sembla gens menystenible a l'hora de
plantejar la qüestió d'un «lullisme occitá» al segle xiv esmentada
més amunt.
Copio ara un fragment del capítol 71, perqué serveixi de recordatori de la qualitat de la seva llengua:51
Ottaviano 1931, 6; és el ms. E.4 Sup.
A banda del present, tenim els fragmenta que reporta el mateix
De Bartholomaeis (451-463), corresponents al comencament del text i als
manaments cinqué i sisé; els primers també es poden llegir al primer volum
de les ORL (1906), 413-416. He triat el capítol de Mahoma perqué apareix
també a dues de les altres versions fragmentáries que s'esmenten més aval¡,
vegeu nota 52.
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[fol. 46r] De Mafomet lxxi
Mafometz fo homs galiayres qui fe un libre apellat Allcora, lo
qual dis Mafometz que fos leys donada de Dieu al poble deis sarrazis, deis quals sarrazis fo Mafometz comensamens.
Mafometz fo de una vila c'om appellava Trip, que es a .x. iornades de Meca, a lla cal Meca fan li sarrazi reverencia enayssi com fan
li crestia al sant Sepulcre de Ieruzalem. Trip e Meca e tota aquella
provincia era, fils, plena de gens que crezia en ydolas e qui adoravan
lo soleill e la luna e las bestias e los aucels e non avian conoycensa
de Dieu ni non avian rey e eran gens de paucha discrecio e ab pauc
d'entendement.
En aquel tems s'esdevenc que Mafometz era merchadiers e anava
en merchadaria en Ierusalem. En la charieyra pres de Ierusalem istava un fals crestias que avia nom Micolau e era reclus e sabia mot
de la ley vielha e de la nova. E aquel [fol. 46v] adoctrinet Mafomet
com se leves reys e senhers de la vila de Triple. Sapias, fils, que en
la doctrina que le fals reclus mostret a Mafomet foron motas auctoritatz de la ley vieilla e de la nova per logier qu'el n'ac.
E Mafometz anet s'en en un pueg prop de Trip e istet .xl. iorns
a significansa de la carantena que Iesucrist fey el dezert e que Moyses fe el puey de Sinay.
Can Mafumetz davalet del mont, adonc s'en anet a Ila vila de
Trip e fazia se propheta e dis que Dieus lo trametia al poble d'aquella
ciutat. E promes lor que en paradis aurian paria de femna e manjarian
mantega, beurre e mel e beurian vi e ayga e lag e que aurian beis
palays d'aur e d'argent e de peyras preciozas e que aurian aytals vestimens com se volrian. Motas d'autras [dautras] benauransas lor promes per so que . 1 crezesan e gitava se en terra e torcia las mas e los
hueils cais endemoniatz. E pueys dezia que sans Gabriels li venia
que li aportava paraulas de Dieu, las quals son el libre que es appellatz
Alcora e que el, per la gran santetat de san Gabriel e de las paraulas, non o podia sostenir e per aysso gitava se en la terra e era costuma que hom lo cobria e cant avía istat una hora e el se levava e
dizia so que s'avia pessat.
Las gens, que eran pechas (ms. pechat) e que no avian crezensa
que apres la mort fossan res, que auzian so que Mafumetz los prometia de paradis e que ressucitarian e aurian plazer de so que Mafumetz lur dizia e lur prometia, e convertiron se az el totas las gens
d'aquela vila. E las gens de Meca non se volgron convertir a Ila
secta de Mafumet tro que Mafumetz lay anet ab grans gens e pres
Meca per forsa, e totz homs que non se fezes sarazis avia a morir e
enayssi Mafumetz fo senhers de tota aquella terra.
Mafumets fo homs mot luxurios e ac .viiii. moilliers e ac par ra]ria
ab motas autras femnas. Et donet la secta mot ampla e per la am-
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pieza que lor donet las gens agron crezensa en sas paraulas et apres
sa mort segueron sa secta.

Els altres tres testimonis de la Doctrina pueril occitana són
fragmentaris. Zorzi 1954 en va assenyalar un de molt breu a la
Biblioteca Nacional de París," i en va transcriure el capítol sobre
Mahoma (vegeu nota 51), tot comentant que era difícil donar un
dictamen lingüístic exacte: assenyala la minor sensibilitá per la s
del nominatiu i la preséncia del catalanisme «madega» per l'occitá (sic) beurre. L'anomenarem París A.
Dando 1964 examina en primer lloc un fragment de trenta-quatre capítols de la nostra obra lulliana inclosos en un manuscrit
miscellan de la Biblioteca Bodleiana d'Oxford. 53 Es tracta d'una
compilació moral coneguda com a occitana des de 1871 i estudiada en diferents ocasions per Meyer i Brunel. Em sembla molt interessant comprovar que l'anónim occitá del xv que integra diversos fragmenta en la seva summa de didáctica religiosa utilitzi dues
fonts catalanes i una de francesa: un sermó de sant Vicent Ferrer,"
que constitueix la primera part del manuscrit, i la Doctrina pueril
lulliana retallada i cosida amb la Somme le roi (escrita el 1279
pel frare Laurent, confessor de Felip l'Ardit). La preséncia de sant
Vicent situa la compilació més enllá de 1416 (vegeu Brunel 1954)
i és una bona mostra de l'éxit i de la pervivéncia de les dues obres
catequístiques del mi', la nostra Doctrina pueril i la Somme le roi,
les semblances entre les quals ja va esmentar Gret Schib al próleg
de la seva edició d'ENC, 8.
El quart i darrer deis testimonis occitans coneguts fins avui de
la Doctrina pueril correspon a set capítols descrits per Dando 1964
a l'interior d'un manuscrit miscellani de la Biblioteca Nacional de
París, que anomenaré París B.55 Es tracta d'una compilació occitana
El manuscrit Nouv. acq. fr . 6182 esmentat al catáleg de Brunel 1935
com a fragment en prose provenÇale d'une compilation morale, 69, procedent
del Quercy i datable al s. xm. Es tracta de tres fulls mutilats: Zorzi no
es pronuncia sobre la seva procedéncia geográfica ni sobre la seva datació.
És el ms. Douce 162.
Brunel 1954, és ell qui afirma (Dando 1964, 19) que el manuscrit
és tot d'una má i escrit en la mateixa llengua.
Nouv. acq. fr . 6504.
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de la Llegenda áuria i de la Somme le roi, conegudes perfectament
des de finals del segle passat (Meyer). Dando reconeix novament
la Doctrina pueril en les inclusions de material didáctic no identificat dintre de les dues obres extractades i traduides i transcriu
alguns fragments, escollits per tal de poder-los comparar amb el
manuscrit ambrosiá.
A la crítica moderna li ha costat gairebé cent anys de descobrir
la paternitat lulliana de la misteriosa font que es combinava amb
la Somme le roi en una exposició popular occitana del catecisme als
manuscrits d'Oxford i de París B estudiats per Dando; i és que,
com llegim a Wittlin 1983: 396, l'interés de la crítica per aquesta
obra no ha estat gaire notable durant aquest segle. Tanmateix sembla que el panorama s'ha d'anar aclarint, perqué ara sabem del cert
que una de les vies d'acceptació de Llull (insistentment buscada
per ell mateix, és clar) per part d'un públic laic general era precisament el de la pastoral cristiana.' Les compilacions occitanes d'Oxford i de París B (sobretot la primera) tot just assenyalen, dones,
un camí a seguir per recompondre els perfils d'un «lullisme occitá» a la tardor medieval, que caldria incloure naturalment en el
nou mapa que hem de tratar de les relacions literáries en sentit
ampli entre Occitánia i Catalunya als segles xtv i xv.
Respecte de la qüestió de si la Doctrina pueril de l'Ambrosiana,
de París A, d'Oxford i de París B són cópies d'una mateixa traducció o de si cada una és una versió diferent de l'obra, cal dur
a terme les análisis corresponents. La informació que tinc a disposició en aquest moment sembla suggerir-me que ens trobem davant de quatre versions independents; Dando ho sosté a propósit
56. Vegeu el próleg de Fernando Domínguez a la seva edició de la Summa sermonum lulliana al vol. XV del ROL (1987), especialment xxviii-xxx
i xlii-xlviii. Aquest autor veu amb fonament la literatura vulgar de Llull
(Doctrina pueril, Blaquerna, Félix, etc.), com una incursió en el camp de la
instrucció religiosa deis laics, que va proporcionar al beat la possibilitat
d'inserir-se en una via de comunicació amb les masses que fins aleshores era
un vedat de l'església secular i regular. Des d'aquest punt de vista l'ingredient
novellístic de les darreres dues obres esmentades esdevé més i més secundari:
la teoria troba la seva confirmació en el fet que al final de la seva carrera
intelectual Llull abandona les noveles a favor de la predicació; vegeu també Bonner Badia, capítol III.
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d'Oxford i de París B i la lectura comparativa deis escassos fragments que ho permeten sembla fer extensible el judici als altres
dos.' L'edició i l'estudi de la Doctrina pueril occitana és una assignatura pendent del lullisme i del «proverwalisme» o occitanisme
académica

VI. R EFLEXIONS FINALS
És temerari treure conclusions de les dades que acabo d'evocar,
per?) resulta estimulant. Cree, en efecte, que els set manuscrits
lullians en prosa románica esmentats plantegen una casuística que
permet de postular el «lullisme occitá» dels segles XIII, xiv i xv,
al qual ja he fet repetides allusions al llarg d'aquest treball. Si els
códexs ambrosians del Llibre de contemplació en principi només
ens parlen d'un obrador de cópia mallorquí amb algun rastre d'hábits gráfics occitans,59 el Félix catalá de la Vaticana, copiat per una
má occitana septentrional del my , ja ens palesa un interés pel Llull
románic i «popular» bastant més amunt deis Pirineus. El Blaquema de París i la Doctrina pueril de l'Ambrosiana són sengles
cópies de bona llei de traduccions completes de les obres lullianes
EIs traductors-adaptadors d'Oxford i de París B, en efecte, no s'estan d'ampliar i d'abreujar el text de Llull segons les necessitats del moment
i ho fan de forma distinta; a més, es detecten errors diferents de traducció per una comprensió deficient del catalá, Dando 1964, 48. Hom pot comparar el fragment que he copiat més amunt del códex ambrosiá amb Paris A
(Zorzi 1954, 347-349) i amb Oxford (Dando 1964, 35-36); per la versió
catalana, vegeu el capítol 71 a les págs. 162-166 de l'edició de Gret Schib
a ENC. L'únic exemple de lectura separativa deis testimonis que s'hi conté és
el següent: allá on el catalá diu que Mahoma promet «mantega», el manuscrit ambrosiá reprodueix aquest mot i afegeix «beurre»; Oxford llegeix
«mingarian burre» i, com hem vist més amunt, Paris A adapta un sospitós
«madega».
Respecte de la grafia superficialment catalana (el dígraf ll per la
palatal lateral) de la Doctrina pueril de l'Ambrosiana, valen els mateixos comentaris reportats a la n. 48 i als parágrafs que l'originen.
59. 0 és que l'únic que occitanitzava era específicament el prevere
Guillem Pagés? Cal veure els altres códexs que Perarnau 1983 (124) assigna a aquest obrador. Vegeu, més amunt, l'apartat III, cap al final.
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en qüestió, totes dues molt antigues (pas del mi' al xiv o primer
segle m y ), i que no és inversemblant que procedissin d'árees geográfiques distintes.6° Pel que fa als altres fragments de la Doctrina
pueril, un, el de París A, que ha arribat tan deturpat, només pot
tenir valor testimonial. Els altres dos mostren com aquesta obra
lulliana, la més «popular» de les escrites pel beat, té la funció de
llibre de text per a la instrucció religiosa dels laics d'alguns indrets
de l'Occitánia del segles xiv i xv.
No puc posar, tanmateix, un punt final a les presents reflexions
sense advertir que la história d'aquest «lullisme occitá» que em
complac a reivindicar presenta forts parallelismes amb altres aventures textuals semblants, d'obres doctrinals en prosa traslladades
del catalá a l'occitá o vice versa. Vull citar, com a mostra, els casos
de la posteritat de la Somme le Roi i del Viatge al Purgatori de
sant Patrici de Ramon de Perellós. Pel que fa al primer, Wittlin
1983, 417 proposa un arbre genealógic que mostra com les versions catalanes de l'obra procedeixen de traduccions occitanes interposades. L'original francés, doncs, arriba mediatitzat al catalá;
ja hem vist com en les versions occitanes la Somme le Roi conflueix anecdóticament amb la Doctrina pueril lulliana.
Pel que fa al segon, Colon 1978, 185 proposa un arbre de
derivacions que aclareix l'embull de la filiació lingüística deis diversos testimonis supervivents de l'obra de Perellós. Aquest crític,
a més, demostra que l'incunable catalá imprés a Tolosa el 1486 és
una retraducció de l'occitá a la llengua original de l'obra, que era
indubtablement el catalá. Aquesta curiosa situació s'assembla molt
a la história del manuscrit dit dominicá del Llibre d'amic e Amat
de Llull, de la qual hem parlat més amunt al final de l'apartat IV
(vegeu també la nota 45).
LOLA BADIA

60. El Blaguerna de París té una aparenta dialectalment neutre, que
segurament és enganyosa (vegeu n. 48); de la Doctrina pueril ambrosiana s'ha
dit que presenta trets de provernal alpí (De Bartholomaeis 1902).
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