
A PROPOSIT DE L9"AFFAR" 

Jo&p MB Vidal 

ntre les obres poc conegudes de Ramon Llull, 
n'hi ha una que per la seva originalitat i pinto- 
resquisme, hauria d'haver tengut més sort a I'hora 

de la seva difusió. Em referesc al Libre del sisi seny, o 

Libre de Affatus, opuscle escrit a Nipols I'any 1929, en- 
cara inidit. 

Dins el  vastissim opus lul.lii s'ha d'incloure entre 
els llibres filosbfico-científics, en particular entre els de 
Psicologia, ja que el seu objecte és 'knsercarseyn no co- 
negut per 10s antics ensercadors de les coses naturals",' 
que I'autor anomena affat. 

2. EL TITOL 

El neologisme que Llull utilitza per referir-se a 
aquest sentit és e l  d'"affatusM, paraula repetida cinquan- 
ta -tres vegades dins el manuscrit, en diverses variants 

grifiques: efatus (vint-i-dues); effatus (onze); afatus 
(quinze); affatus (cinc). Evidentment es tracta d'un 

llatinisme, encara que no es pugui precisar si s'ha de de- 
rivar del participi dlEFFARI (= dir, anunciar, divulgar, 
parlar...), o dlAFFARI (= dirigir la paraula a, parlar), o 
dels substantius llatins més moderns EFFATUS, US 
(= parla, pronunciació, narració, predicció, vaticini), o 
AFFATUS, US (= col.loqui, conversaci~).~ El fet que 
siguin paraules seminticament i foniticament molt em- 
parentades, I'assirnilació -FF F-, i la neutralització 
A-/E- en catali, expliquen aquesta vaci~.lació.~ 

D'altra part, la novetat de la forma fa que alterni 
amb loqutiu (dues vegades), loqutus (una), efatiu (tres), 
effatiu (una), o amb les perifrasis potencia loqutiva 
(cinc), 10 seyn no conegut (dues), seny qui forma la vou 
(una), 10 seyn (dues). 

A les obres posteriors aniran alternant les formes 
grifiques a f a t ~ s , ~  effatus, efan i a partir d'elles sor- 
giri e l  verb effar,' efar, esfm.' 

(1) Totes les referkncies i cites de i'obra s'han pres del manuscrit Hisp. 6Q de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Aquí f. 93ra. 
Cfr. n. 2. 

(2) Cfr. ERNOUT, A.; MEILLET, A.: Dictionnaire Etymoiogique de la Langue Latine. Histoire des mots. Klincksieck, Paris 1979~,  
pp. 217; 220; 245-246. GAFFIOT, Felix: Dictionmire illustré Latin-Francais. Ed. Hachette, Paris 1934, pp. 33; 38; 572. MAR- 
TIN: Les mots latinsgroupés par familles éfymologiques de la langue latine. Ed. Hachette, Paris 1980; pp. 85-86. 

(3) DAGENAIS, John: "Speech as the sixth sense - Ramon Llull's Affatus" a Estudis de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Ac- 
tes del I Colloqui d 'E.C. a Nord-Ambica. Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1979; pp. 157-169. Cfr. p. 159, nota 7. 

(4) Obres de Ramon Llull (O.R.L.), XI, p. 117, nota 1. 

(5) O.R.L.,XI,pp. 117,124,125,145; XIII,p.68. 

(6) O.R.L., XI, p. 146, nota 2. 

(7) O.R.L., XI; pp. l26,129,146;XXI,p. 206. 

(8) O.R.L., XXI, p. 206. 



Dins els manuscrits llatins predomina l a  forma en sabem altre text  catal^..."'^ Quant a la datació, 
~f fa tus ,~  adoptada com a norma a totes les edicions.1° Probst ' el creu del segle XV, i per les característiques 

3. ELS MANUSCRITS 

Tot i ésser una obra que apareix als catalegs més 
antics,' ' al comeyament del nostre segle no se'n conei- 
xia cap manuscrit catala, i només hi havia confuses no- 
tícies dels llatins.' 

Avui en coneixem dos de catalans i cinc escrits en 
llatí.' 

Dels catalans, e l  més interessant és el de l a  Bayeris- 
che Staatsbibliothek de Munich, perque és el més com- 
plet i més antic de tots.' Ocupa les pagines 93r-101r 
del Manuscrit Hisp. 60. Salvador Galmés I'ha descrit de- 
tingudament: "101 fols de paper, de 26 x 18 cm., nu- 
merats modernament, escrits tots de la mateixa ma a do- 
ble columna de 24 a 28 línies. La lletra és cursiva cor- 
rent i de bon llegir, l'omamentació sdbria amb inicials 
historiades bicolors, les invocacions, rúbriques i calde- 
rons en vermellb. El catalec la data del x @ .  s., perd 
En M. Obrador creia que tant o més podia ésser del 
X I ~ .  i adhuc de la darreria del X I I I ~ .  Nosaltres, recol- 
zats en els cmacters interns de lexic i grafa, no dubtam 
de calendar-10 a la primera mitat del XI@.  El ms. esta 
una mica malmds: forats d'ama, taques d'humitat, fu- 
lles adobades, rosecs de tinta, pen3 la lligó és gairebé 
íntegra. Bibliograficament és interessantíssim, si més 
no, per contenir quatre obres 1ul.lianes de les quals no 

de la lletra creu que la cbpia, probablement, fou obra 
d'un francisca angles. 

L'altre manuscrit catala és més modern i molt in- 
complet. Es troba a I'Arm. 5, nombre 101 de la Biblio- 
teca del Col.legi de Sant Patrici i de Sant Isidor dels 
franciscans irlandesos, a Roma. Per la descripció que en 
fa llor en^ ~érez," sembla que n'hi falta quasi una ter- 
cera part, la del principi. Salvador Galmés el data a la 
darreria del segle XV; de la transcripció diu que "és feel 
i presa de bons originals, perd tendeix una mica a moder- 
nitzar 1 'ortografia i el lixic". ' a 

Els manuscrits llatins són més moderns i més 
abundants: 

1) Bernkastel-Kues, St. Nicolaus-Hospital (Cusanus 
Stift, ms. 83, ff. 214-218). Es del segle XV i probable- 
ment fou escrit pel cardenal Nicolau se Cusa. Comen- 
Ca: Investigatio sexti sensus quem apellamus affatum. ' 

2) Biblioteca Vaticana, Ottobonii llatí 409. També 
del segle XV. El Liber de sextu Sensu ocupa els fols 
124v.-132v. El copi6 Guillem ~ages.'' Va ésser d'An- 
toni Serra i després de la Biblioteca de'~oan Angelo, Duc 
d ' ~ l t a e m ~ s . ~ ~  

3) Biblioteca Vaticana, Ottobonii llatí 1278. 
Ef. 105vb-108rb. De investigatione sexti sensus, quem 
apellamus affatum. Segle XV. L'escrivi Ludovicus 

(9) Beati Raymundi Lulli opera omnia. V. I-X, Magúncia 1721-1742 (M.O.G.). Raymundi LuNi opera latina. V .  1-V111 ..., 1959 ..., 
preparada per L'lnstitut Raymund Lull de Friburg (R.O.L.). 

(10) Evidentment es tracta de variants grsiques, no fbniques. 

(1 1) Des del catileg de 131 1 als més moderns del nostre segle, sempre hi trobam aquesta obreta. 

(12) AVINYO, Joan: Les obres aut6ntiques del Beat Ramon Llull. Repertori bibliogrdfc. Obradors Horta, Barcelona 1935; p. 120. 

LITTRÉ, M.: Histoire littéraire de la France. ( T .  XXIX). Welter Ed., Paris 1886; p. 300. 

(13) DAGENAIS, J.: Op. Cit., p. 160, notes 8 i 9.  

(14) A Palma se'n troba una fotocbpia i una transcripció mecanografiada a I'arxiu del Convent de Sant Francesc, procedent del mate- 
rial d'En Salvador Galmés per a I'edicio de les O.R.L. Cfr. PEREZ MARTINEZ, L.: "Los fondos manuscritos Lulianos de Mallor- 
ca", a Estudios Lulianos, 11,111, IV, V, 1958-1961. V, p. 143. 

(15) O.R.L., XVII, p. XX. 

(16) PROBST, Jean Henri: CaractPre et origine des idées du Bienheureux Raymond Lulle (Ramon Lull). Ed. Privat, Toulouse 1912; 

p. 332. 

(17) Los fondos lulianos existentes en las bibliotecas de Roma. lglesia nacional cspañoia. Roma 1961 : 1). 102. 

(18) O.R.L., XX, p. 327. 

(19) Esti descrit a R.O.L., I. pp. 26-29. 

(20) R.O.L., I, p. 59. PÉREZ MARTÍNEZ, L.: Op. Cit., pp. 56-59. 
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Britos. Va pertinyer a Joan Martí de Figuerola, a la 5. ESTRUCTURA 
Universitat de Mallorques i a la Biblioteca dels ducs 
dl~l taernps.~ ' -Invocació a Déu 

4) Biblioteca Vaticana. Ottobonii llatí 1405. Se- lNCIPIT -Títol del llibre 

gle XV. Liber de Affatu, fols 179ra-183va. El copista 

de part del manuscrit és Fr. Héctor Morell, carmelita. -Finalitat de I'obra 
Gran part del manuscrit és cbpia literal de I'Ottobo- PRdLEG -Modernitat del tema 
ni6 405. Procedeix de la biblioteca dels ducs dlAltaemps -Pla i metode 
i de la Universitat de ~ a l l o r ~ u e s . ~ ~  

5) Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanue- 
le l I. Roma. Fondi minori 1832. Fols 780-799. Liber 

I.-El sentit comú i els 5 sentits particulars 
de Affatu. Segle XVI. Prové de la biblioteca del con- 

I I .- Necessitat de I'Affat com a sis; sentit 
vent de S. Francesco di ~ a o l a . ~ ~  

DIv~S1ó: Ili.- Impossibilitat de reduir I'affat als 5 sentits 
4. EDICIONS parts IV.- Definició de I'affat 

Probst 2 4  n'editi les transcripcions d'un parell de 
fragments del manuscrit catali de Munich. Corresponen 

A) El sentit comú 
al principi de I'opuscle i al final de la tercera i de la quar- 
ta parts; en total no arriben a tres pigines. Aixb no ha la PART Vista 

impedit que hagin anat sorgint notes fantasma i al.lu- 
Oida 

sions a I'edició del llibre.' 
B) Els 5 sentits coneguts Olfacte 

Totes les referbncies a I'edició catalana es redueixen 
Gust 

a la dels fragments senyaiats, i no permeten parlar ni 
Tacte 

tan sols d"'edici6 e~ t rac tada" .~~ Les de I'edició Ilati- 
na 2 7  també provenen de notes mal posades, que confo- 
nen el passatge de la Lectura Artis Inventivae et Tabulae A) Deu arguments "de necessitat" 

Generalis, on Lluil parla llargament de l ' ~ f f a t , ~ *  amb el 
2a 

B) Deu arguments de coses "a hom necessiries" 

llibre que ens ocupa. 

L'edició d'aquest opuscle 6s així una tasca que slha 3a PART L'affat no és reductible als altres Sentits ni 

de dur a terme. potbncies: deu arguments. 

(21) R.O.L., I, pp. 63-64. PÉREZ MART~NEZ, L.: Op. Cit., pp. 70-72. 

(22) DE ALOS, Ramón: "El manuscrita Ottoboniano latino 405. Contribucion a la bibliografia luliana", a Escuela Española de  Ar- 
queologlh e Historia de  Roma, "Cuadernos de trabajos", 2, Madrid 1914; pp. 97-128. R.O.L., 1. p. 64. PÉREZ MART~NEZ, L.: 
Op. Cit., pp. 73-77. 

(23) R.O.L., V, pp. 242-243. PEREZ MART~NEZ, L.: Op. Cit., pp. 116-1 18. 

(24) PROBST, J.H.: Op. Cit., pp. 332-334. 

(25) Per exemple, el llibre de CUATRECASAS, Juan: Ramón Llull, médico y fildsofo. Ed. Rocas, Barcelona 1977, a la p. 42, citant el 
cathleg de Ruiz Calonja, parla de I'edició catalana de 1912 i de la llatina de 1729. 

(26) Així la qualifica CRUZ HERNÁNDEZ, M.: El pensamiento de  Ramon Llull. Ed. Castalia, Valencia 1977; p. 377. 

(27) Cfr., nota 25. 

(28) M.O.G., V, p. 325. 
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Def inici6 

brgan 
4a PART L'affat Objecte 

Excel.l6ncia 

Modernitat del descobriment 

Lloc 

EXPLlClT Data 

Invocació a Déu 

6. CONTINGUT 

Incipit: Es redueix, com és habitual, a una invoca- 

ció a Déu i a la presentació del títol (f. 93ra). 

Proleg (f. 93ra-b): Comenca indicant la finalitat del 

llibre i la modernitat del tema: '2 encercar seyn no CO- 

negut per 10s antics ... ". Sembla que Llull era conscient 

d'haver fet un gran descobriment, ja que insisteix en la 
mateixa idea a la darrera part del llibre: "gran injuria es 
estada feta a el (affat) per 10s antics ensercadors de veri- 
tat en les coses naturals, car tant de temps ha estat no 
conegut".29 Aquesta afirmació se reitera a les seves 

obres posteriors quasi cada vegada que parla del sis6 

sentit.30 
Continua el  prbleg anticipant el  pla que seguir; el  

llibre. Acaba senyalant e l  mitode; un mhtode típic de 
Ramon Llull : e l  de IrArt inventiva i la Taula General. 

Divisió (93rb-93va): Enumera breument les quatre 

distincions en qu i  es dividir+ I'obra. 

la part (93va-96rb): És la part més general. NO fa 

altra cosa que explicar la teoria lul.liana dels sentits cor- 

porals -visus, auditus, odoratus, gustus, tactus- com a 

especificacions del seny comu. En aqueixa part no apor- 
ta res nou a les seves teories de la sensació. 

2a part (f. 96rb-99rb): Se subdivideix en dos apar- 

tats, a cada un dels quals exposa deu arguments que, se- ' 

gons ell, demostren 11exist6ncia del nou sentit. Des del 

punt de vista científic és, potser, la part més fluixa i de- 

cepcionant, ja que els arguments s6n o bé "de conve- 
niincia", que no demostren res, o bé de "reducció ad 
absurdum", un absurd que no convenc gaire. L'únic 

que es demostra és l a  importancia, utilitat i necessitat del 

llenguatge i la comunicació, per6 no se'n dedueix serio- 

sament I'existincia d'un sentit especial que el produeixi. 

. 3a part (f. 99rb-100vb): Aquí creu demostrar, 

d'una manera negativa, que I'affat no es pot reduir ni 

confondre amb cap altre sentit ni amb cap potincia 

anímica. Hi ha un argument per a cada un dels sentits 

coneguts (vista, oi'da, olfacte, gust, tacte), i altres cinc 
per a provar que tampoc no es pot confondre amb la 

llengua, ni amb la "concepció de dins", ni amb la ima- 

ginació, ni amb I'anima racional, ni amb I'home. L'inte- 

ris d'aqueixa part es troba en la distinció que fa entre 

la "concepció interior" i la ' tou  ". 
da part (100vb-101rb): D'una manera breu dóna la 

definició  de I'affat - "aquela potencia ab la qual animal 
inanifesta en la vou a altre animal la sua con~epcio"-;~ 
el seu organ -"la lenga"-;3 el seu instrument -"lo mo- 
viment qui comensa en lo polmo ... ve en la lenga e de la 
lenga en .lo paladar, en 10s locs dels vocals e forma en la 
vou on es fora la manifestatio de la concepcio de 
dins"-;3 e l  seu objecte -"la manifestacio de la concep- 
cio de dins ... en la vou, la qual afatus spacifica del 
son"-;35 la seva excel.lencia i .superioritat damunt els 

altres sentits -"es doncs afatus pus noble sen que audi- 
tus e que neguns dels altres seyns, con sia asso que deus 
sia nomenable e no sia vesible, odorable, gustable ni pal- 
~able"- .~  Després d'aquest darrer argument teolbgic, 
torna a criticar els antics que no van saber descobrir una 

cosa "tan evident ". ' 
(29) F. 101rb. 

(30) O.R.L.,XI,p. 125. XXI,p .62 .  XXI,p.206.  R.O.L., IV,p. 142. VII1,p. 100. Etc. 

(31) Per a un estudi complet damunt tots els aspectes de la paraula lul.liana cfr.TRIAS MERCANT, Sebastian: El pensamiento y la pala- 
bru. Aspectos olvidados de la Filosofh de Ramon Llull. Facultad de Filosofia y Letras. Cuadernos de Filosofia. Palma de Mallor- 
ca 1972. 

(32) F. 100vb. 

(33) Ibid. 

(34) Ff. 100vb - 1Olra. 

(35) F. 10lra. 

(36) F. 10lrb. 

(37) Cfr., nota 29. 
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Explicit (f. 101 rb): Grlcies a I'acabament sabem 
exactament on i quan fou escrit aquest tractat: Nipols, 
festa de Pasqua de 1294: Com sempre, les darreres pa- 
raules són una dedicació a Déu. 

Quant al resultat de la lectura és francament decep- 
cionant: és difícil arribar a la concIusi6 que pretén 
I'autor. Enlloc d'acabar convencut de 11exist8ncia de sis 
sentits, e l  lector només comprGn, d'una part la comple- 

xitat del món de la sensació, que no se pot explicar úni- 

cament per les informacions aportades pels oinc sentits 

clissics, i sobretot la gran importlncia del llenguatge des 

de diferents punts de vista: e l  del pensament, e l  de I'ex- 
pressió i el de la comunicació. 

7.  L'AFFAT A LES ALTRES OBRES DE RAMON 
LLULL 

Fins a I'any 1294, se pot afirmar que ni la paraula 
"Affat" ni la idea d'un sis8 sentit no es troba dins les 

obres lul.lianes. 

Dins la producció anterior a aqueixa data només 
trobam una vegada "potincia affativa", en el Llibre de 
Contemplacio: "On nos, Senyer, per la potincia racio- 
nal confessam e atorgam la vostra bonea esser en major 
excellencia e en major noblea de vertut que hom no pot 
afigurar ne ymaginar: on per assi, nos viram a la poten- 
cia affativa, e loam e beneym vostra sancta bonea". 

Encara que Carreras y Artau 3 9  afirma que aquest 
és e l  primer lloc on es parla de I'afat sense desenvolupar- 
ne la idea, crec que per a mantenir aquesta afirmació, 
caldria abaqs fixar críticament e l  text. Potser en aquest 
passatge s'haurien d'admetre com a millors les variants 

que en lloc d'"Affativrr " escriuen " m ~ t i v a " . ~ ~  Així es 
comprendrien millor els capítols següents del Llibre de 
Contemplacio. 

En canvi, a les obres posteriors a 1294 trobam al- 
lusions freqüents a I'affat. En aquests casos sovint re- 

marca la importencia del modern descobriment?' Dins. 

aqueixes obres només sol repetir, de passada, idees ja 
exposades en el Llibre del sise seny, per6 qualque ve- 

gada ens informa de nous aspectes d'aquest sentit: 

A la Lectura Artis Znventivae et Tabulae Generalis, 
(any 1294-5) en referir-se a la firlalitat de I'affat, afegeix, 

a la d'anomenar Déu, .la de fer possible la ci8ncia i els 
 sagrament^.^^ 1 encara, al mateix lloc, explica, d'una 
manera molt pintoresca, que es pot considerar un sentit 
'@rimaveral": "affatus melius manifestat id quod con- 
ceptum est, in vere, quam in autumno, et in aestate, 
quam in hyeme, et ideo cantant aves in vere et aestate, 
et homines sunt i110 tempore hilariores in loquendo ".4 

A I'Arbre de Sciencia (any 1295-6) precisa que és el 
sentit que "porta pus de merit que tots (els altres sen- 
t i t~)","~ "i porta més de utilitat que 1s altres senys",4s 
i és "el plus noble ". 

Al Libre de anima racional (any 1296) subratlla que 
I'affat és una font de pler: "aixicon 10 cors quis'adelita 
per 10 effar, qui és 10 vj.dn sen".47 Igualment al Liber 
proberbiorum (any 1296) : "sensitiva ... per affatum sen- 
tit delectutionem et tristitiam. '4 *. 

En el Liber de praedicatione (any 1304) explica 
que, com amb els altres sentits, també es pot pecar amb 
l'affat. El pecat que es comet amb I'affat és la mentida: 

"mendacium est illud peccatum, cui proprie pertinit 

(38) O.R.L., 11, p. 131. 

(39) "En el cap. 27, phr. 3 del Llibre de Contemplació en Déu se hilbla de "potencia affativa"; pero esta idea no aparece desarrollada en 
el decurso de la obra", a CARRERAS Y ARTAU, Tomis, Joaquin: Historia de la Filosofia Españolo. C.S.I.C., Madrid 1939; 
p. 533. 

(40) O.R.L., I1,p. 131, nota 1. 

(41) Cfr., nota 30. 

(42) '%ffatus tamen maxirne est, ut per ipsurn Deus nomifietur, laudetur et illi serviatur; et ut per ipsum sit habitus scientiae et septem 
sacramenta", a M.O.G., V ,  p. 325. 

(43) Ibíd. 

(44) O.R.L., XI,p. 125. 

(45) Ibíd. 

(46) O.R.L., XII1,p. 68. 

(47) O.R.L., XXI, p. 206. 



mentiri, et quod maxime deviat affatum a suo f&e't4 
A la Metaphisica nova et compendiosa (any 1310) 

dedica alguns parigrafs a comparar I'affat amb els altres 
sentits. A més de la superioritat ja exposada, resulta 

que es el "principalius instrumentum ad causandum 
scientias liberales ... et etiam ad causandum artes 
mehanicas". 

Al De modo naturali intelligendi (any 1 3 1 0) en par- 

la com d'una de les sis pot6ncies sensitives "cum quibus 
intellectus intellkit naturaliter". El mateix repeteix 

al Liber de possibili et impossibili (any 1310) utilitzant 

la metifora de la font.52 Es en aquest darrer llibre on 

trobam explicada, des del punt de vista del sistema lul- 

lii, la superioritat del sentit descobert: "quod ipsa 
(potentia affativa) magis significat similitudines digni- 
tatum Dei...'"3 Així, indirectament, afirma que és el 

sentit més apte per a comprendre I'Ars. Aquesta argu- 
mentació torna sortir a l  Liber de divina existentia et 
ugentia (any 131 I ) . '~ 

Al Liber de f o r n  Dei (any 1311) presenta'l'affat 

com el sentit amb qu6 més es pot ofendre Déu: "iCum 
quo sensu hom0 magis geccet? Respondendum est 
quod curn affatu. Ratio huius est, quia est magis inten- 
sus et extensus, cum ipse incipiat in mente et perficiatur 

in ore. Et plus est malum dicere contru Deum et contra 
veritatem, quam peccare per visum, et per auditum, etc. 
Et ideo, sicut hom0 magis potest acquirere peccatum per 
affatum, quam per alium sensum, plus potest acquirere 
de bono per affatum, quam per alium sensum ':' S 

Aixb no vol dir que la paraula formada per I'affat 

sia perfecta, o almenys l a  més perfecta. D'acord amb les 

escales del platonisme, per damunt aquesta "paraula 

sensual", produida amb I'affat, hi ha la "paraula men- 

tal", la "paraula entelle~tual",~ la "vocem Zesu Chris- 
ti",' ' la paraula divina." 

8. LES FONTS DE L'AFFAT 

Un interrogant que encara no s'ha aclarit és el de 

I'origen d'aquest sentit. D'on l i  ve a Llull la idea d'un 
sis6 sentit? La gran majoria dels lul.listes no es plante- 
gen el problema. Admeten que es tracta d'un descobri- 

ment original, on I'única font és el mateix Ramon Llull. 

Així, per exemple, el P. J.  aura,^' J. Bor- 
J. ~ v i n ~ o , ~ ~  E.W. Platzeck ... 

Altres estudiosos de Llull han suggerit possibles 
fonts que tammateix s'haurien de comprobar: 

Carreras i Artau insinua que la idea procedeix dels 

 estoic^.^ 

(49) R.O.L.,III, p. 388. 

(50) R.O.L.,VI, p. 39. 

(51) Ibid., p. 189. 

(52) Ibid., p. 421. 

(53) Ibid., p. 442. 

(54) R.O.L., VIII, p. 131. 

(55) Ibid., p. 99. 

(56) Cfr. Libredels Angels, O.R.L., XXI, pp. 354-365; Liber de forma Dei, R.O.L., VI11, p. 74. 

(57) Liber de praedicatione, R.O.L., IV, p. 157. 

(58) Fdix de les meravelles del món. Ed. de Jeroni Rosselló, Palma de Mallorca 1903, p. 94. 

(59) Vindiciae Lullianae, Avenione 1778, I, p. 205. Les qüestions lingüistiques que preocupaven als 1u.listes del XVlll se troben estudia- 
des per TRIAS MERCANT, Sebastiin: "Hermenéutica y lenguaje en la filosofia lulista del siglo XVIII", a Mayurqa, VI, 1971, 
pp. 35-60. 

(60) MAURA, Juan: "El verbo sensible y el sexto sentido", a Revista Luliana, núm. 47-48,49,50,51, 1905-1906. 

(61) BORRAS, J.: "Un sexto sentido: El Affatus" a Bolletíde la Societat Arqueoldgica LuLliana, vol. XV, 19 14-191 5, pp. 19-26. 

(62) AVINYO, Joan: EI terciari francescd Ramdn Llull Doctor ArcangPlic y martre de  Crist. Tip. de Nicolau Poncell, Igualada 1912; 
p. 598. 

(63) Raimund Lull. Sein Leben - Seine Werke. Die Grundlagen Seines Denkens (Prinzipienlehre). Verlag L.  Schwann Dusseldorf, 11, 
1964;p. 26, nota 62. 

(64) A RAMON LLULL: Obres Essencials. Ed. Selecta, Barcelona 1957.1, p. 1041, nota 23: "La doctrina dc I'affatus, poc corrent en- 
tre els medievals, 6s d'ascendincia estoica". 
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Armand Llinares senyala cap a Tertul.li2: "D'ou lui 
vient cette idée nouvelle? A-t-i1 eu conaissance en I294 
du De Anima de Tertullien ou d'un ouvrage plus recent 
et plus particulier? On sait que chez Tertullien (De Ani- 

ma, 6), l'effatus c'est le langage, la parole: "Ab illa 
(= anima) est enim impingi et pedes in incessum, et ma- 
nus in contactum, et oculos in conspectum, et linguam 
in effatum" (P.L. 2 col. 654). Cette remarque a-t-elle 
été le point de depart des reflexions de Lulle? I1 est im- 
possible de l'affirmer ". 

John Dagenais creu que s'ha de pensar en possibles 
influencies Brabs del natiqah: "Another possible source 
for the idea is the ~ a s z ' i l  (Epistles) of the Ikbwa asqa- 
fá' (the "Sincere Bretheren" or the "Brethren of Puri- 
ty"). In the Brethren's view of  the human mind, there 
were five "spiritual" or "internal" senses correspondig 
to the five physical senses. Among these spiritual senses 
was one called natiqah or "speech". .. l%e popularity o f  
the Epistles of the Brethren of Purity in medieval Spain 
makes worthy of serious consideration as a source for 
Llull's a f f a t u ~ " . ~ ~  

Personalment crec que el qui desitgi investigar les 
fonts de I'affat també haur2 de pensar en alguns passat- 

ges d'En Llull de proced6ncia bíblica, on, d'una manera 
impllcita es parla de la facultat humana de la paraula 
com una potencia independent. Em referesc a les 
al.lusions que fa. Llull als miracles de Jesucrist en que 

els sords hi senten i els muts parlen. 
En aquest sentit és molt significatiu el sermó XL del 

Liber de praedi~atione,~ on glosa el verset de I'evange- 
li de Sant Marc, 7, 37 (Bene omnia fecit. Surdos fecit 
audire, et mutos loqui), i dedica un parigraf a explicar 
les excel.l8ncies de ~ ' a f f a t . ~ ~  De totes maneres aqueixa 
cita no és massa v2lida com a argument perque el Liber 
de predicatione fou escrit deu anys després que e l  Li- 

bre de Affatus. El valor que pugui tenir és únicament 
contextual: dins l a  cultura medieval, la creenca en mi- 
racles de muts que recobren la paraula pot fer pensar 

en una facultat de parlar diferent dels altres sentits. 
Llull podria haver-se inspirat en l a  Bl'blia. 

INTERPRETACIONS 

Fins a l  nostre segle es pot afirmar que els 1ul.listes 
exposaven, admirats, que Llull havia descobert un nou 

sentit sense intentar problematitzar el fet. Darrerament 
trobam opinions per a tots els gusts: des dels que veuen 
en I'affat una raresa més d'En Llull, fins els qui opinen 

que aixb el fa predecessor de la Psicologia moderna. 
Entre els primers, pot servir d'exemple I'obra d'En 

~ e ~ l e r , 6 ~  quan afirma textualment: "La admisión de 
este sentido tan complexo, pone de manifiesto, el esca- 
so conocimiento que tenia el autor de las facultades 
~erebrales. '~~ Aqueixa i altres teories lul.lianes e l  duen 
a concluir: "Los pormenores que se refieren al hombre, 
dejan mucho que desear, se resienten de la poca eleva- 
ción con que suele tratar todas las materias, y del in- 
flujo de sus principios filosóficos poco acordes con la 
verdadera naturaleza ". ' 

Dins la tendincia oposada hi trobam la postura del 
bisbe Joan t aura,^^ qui identifica el  "sentit muscular", 

descobert a finals del segle passat, amb I'affat. Així re- 
sulta que En Llull s'ha anticipat sis segles a la moderna 
Psicologia. Encara que J. Borrás 73 demostr2s, quasi im- 
mediatament després, que I'affat no es pot relacionar 
amb e l  "sentit muscular", aqueixa interpretació es troba 
dins obres molt posteriors: 

Joan Avinyó, encara al 1935 escriu: "Segons Llull, 
el sis2 sentit experimenta una mena de sensacions provo- 
cades pel plaer, per 1 'ira i altres passions ... Les teories 
modernes que admeten un sisi sentit ens diuen que el 

(65) Raymond Lulle philosophe de I'action. Ed. P.U.F., Grenoble 1963; p. 302. 

(66) DAGENAIS, J.: Op. Cit., p. 160, nota 10. A la p. 169 indica també que s'ha de tenir en compte la Teologia lul.liana, com a possi- 
ble font. 

(67) R.O.L., TV, pp. 156-159. 

(68) Ibíd., p. 157. 

(69) WEYLER Y LAVIRA, Fernando: Raymundo Lulio juzgado por simismo. Imp. de F.J. Gelabert, Palma de Mallorca 1866. 

(70) Ibíd., p. 129-130. 

(71) Ibíd., p. 504. 

(72) MAURA, Joan: Op. Cit. 

(73) BORRAS, J.: OP. Cit. 



seu organ adequat és molt extens, car esta format per 
una gran xaixa de nervis craneans i espinals, i llurs fi- 

bres, singularment les d 'aquest Últims, van a parar en els 
muscles i parts veines. La diJicultat més grossa consi- 
teix en separar el sentit muscular del sentit del tacte, es 
a dir, en suprimir tota intervenció possible entre els ner- 
vis i la pell. Així és que aquest sisk sentit es considerat 
d'lgual categoria que els cinc restants, i fins es pot con- 
siderar com el sentit fonamental i primer, perque enca- 
ra que cada un dels cinc sentits té llurs sensacions i per- 
cepcions propies i exclusives, el sentit muscular eixam- 
pla tant la seva jurisdiccw, que envaeix el camp dels al- 
tres i rep i aprofita les impressions de tots ells': 7 4  

Dins la mateixa línia continua més tard Agusti 

Esclassans: "Les principals teories modemes que 
estableixen aquesta existkncia d'un sise sentit coin- 
cideixen amb la de Llull, i en el fons no fan més que 
desenvolupar-la ". 

Platzeck afirma, sense dir perque, que grbcies a 
aquest llibre Llull pot ser considerat com un psicbleg 

modern; per la relació que hi ha entre I'affat i el Ilenguat- 

ge-revelació: "Uber den sechsten Sinn, den motorischen 
Sprachsinn, dessen Entdeckung als eigenen Sinn sich Lull 
zeitlebens zugute halt und wodurch er heute noch als 
modemer Psychologe gelten konnte ". 

Crec que des de I'bptica de I'home actual la interpre- 

tació més adequada és la de J. Dagenais quan afirma: 

"Llull's 'kroof" of the existence of a sixth sense in Lo 

sisen sey n, it must be confessed, is totally inadequate ... 
The significance o f Lo sisen sey n is llot irz the proof but 
in what it reveals to us about the importance o f  speech 
in Llull's vision of the ~ o r l d " . ~  

10. CONCLUSIO 

La importbncia de I'affat com a descobriment és 

molt relativa i secundbria dins I'obra de Llull, i els argu- 

ments per a provar-ne I1exist8ncia ens semblen d'una in- 
genuitat i un pintoresquisme molt poc científics. L'in- 

teres que pot tenir I'obra s'ha de referir, indirectament 

a les teories lul.lianes sobre e l  llenguatge: e l  llenguatge 

com a concepció, com a creació, com a pensament, com 
a manifestació, com a revelació, com a comunicació i 
com a font de tota possible ciencia o coneixement. 

En realitat, darrera aquesta obra, com en e l  fons de 

tota obra de Ramon Llull, hi ha e l  tebleg, el místic i e l  

missioner, que utilitza el llenguatge per a una finalitat 

ben concreta i pragmbtica: reduir el  pluralisme del seu 

món a una unitat cristiana. Potser inventant un sentit 

corresponent al llenguatge volia evitar que, en un futur 

Ilunyb, I'acusassen d'haver manipulat una "superestruc- 
tura", o desitjava que al 1981 servís per a batejar una 

revista. 

(75) ESCLASANS, Agusti: La Filosofia de  Ramon Llull (Curs en quatre volums). Ohr. Duran i Alsina, Barcelona 1956, IV, p. 15. 

(76) PLATZECK, E:W.: Op. Cit., p. 26. 
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