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ALGUNS ANTECEDENTS DE LA FIGURA T
DE L'ART QUATERNARIA AL
LLIBRE DE CONTEMPLACIO EN DEW
El Llibre de contemplacio
en Deu (escrit vers el 1273 o 1274) suposa la
primera gran obra de Ramon Llull. Redactat poc abans de la iliuminacio de Randa
(esdevinguda el 1274), es 1'escrit mes representatiu de 1'etapa preart, i alhora un
dels mes importants de la historia de la literatura i del pensament catalans.
El tall que suposa fexperiencia de la iliuminacio i la conscgiient escriptura
de la primera versio del seu metode universal de trobar la veritat (l'Art), ha fet que
la major part dels estudis al voltant de la filosofia luliiana i de la seua plasmacio
literaria comencen a partir de les obres redactades a 1'etapa quaternaria, tot negligint
els continguts del Llibre de contemplacid com a «superats» per la nova formulacio
nascuda de 1'experiencia iliuminadora. A m b tot, creiem que si l'Art sorgeix d'algun
lloc, ha de ser d'aqueixa «prehistoria» (d'acord a m b 1'expressio encunyada pels
germans Carreras i Artau) representada per la magna enciclopedia primera.
Aixi doncs, d'acord amb aquest pressuposit, podem resseguir al Llibre de contemplacid alguns aspectes de la gestacio de FArt luliiana en la seua formulacio
quaternaria. En concret, el present treball preten esbossar alguns antecedents dels
conceptes que basteixen la figura T i de llur funcionament tant a YArt
abreujada
ddtrobar
veritat (1274) c o m a VArt demostrativa
(ca. 1283).
La figura T es, amb la figura A, una de les mes importants del sistema luliia,
com es prova en el fet que es mantindra en la reformulacio posterior a 1290 (tot
i que reduira els seus components de quinze a nou). En f e t a p a quatemaria, actua
conjuntament amb la figura S o de f a n i m a racional amb un valor instmmental: S
i T «passegen» per les cambres de f Art per tal de trobar resposta a les preguntes
2

' Aquest treball s'inscriu en el projecte d'investigacio GV-3110/95 (Generalitat Valenciana), el qual es duu a terme al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de
Valencia.
Ca I, pp. 348 i ss. Per a la divisio en etapes de la produccio luliiana, veg. OS I, pp.
58-59.
2
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plantejades. En concret, la figura T, formada per quinze principis rclatius organitzats
cn cinc triades, acomplira la finalitat de connectar entre si les cambrcs de la resta
dc figurcs, tot establint cl tipus dc rclacio que mantcncn.
Visualmcnt, consisteix en un ccrcle amb cinc trianglcs concentrics, que fan
un total de quinze angles, a cadascun dels quals li corrcspon una cambra en la
perifieria del cercle, amb el seu corresponcnt principi relatiu. Cada triangle te un
color especial:
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T

Triangle blau:

B. Deus:

Unitas.
Trinitas.
Virtutes.

C:

D. Operatio:

Creatura:

Sensualis.
Animalis.
Intellectualis.

Intellectualis
Naturalis.
Artificialis.

Triangle verd:

E. Differentia:

Sensuale et sensuale.
Sensuale et intellectuale.
Intellectuale et intellectuale.

F. Concordantia:

Sensuale et sensuale.
Sensuale et intellectuale.
Intellectuale et intellectuale.

G. Contrarietas:

Sensuale et sensuale.
Sensuale et intellectuale.
Intellectuale et intellectuale.

Triangle vermell:

H. Principium:

Temporis.
Quantitatis.
Causae.

K. Finis:

I. Medium:

Terminationis.
Privationis.
Perfectionis.

Conjunctionis.
Mensurationis.
Extremitatum.
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Triangle groc:

L. Majoritas:

Accidcns ct accidens.
Substantia et accidens.
Substantia et substantia.

M. Aequalitas:

Accidcns et accidens.
Substantia et accidens.
Substantia et substantia.

N. Minoritas:

Accidens et accidens.
Substantia et accidcns.
Substantia et substantia.

Triangle negre:

O. Affirmatio:

Entis.
Non entis.
Possibilis et impossibilis.

P. Dubitatio:

Entis.
N o n entis.
Possibilis et impossibilis.

Q. Negatio:

Entis.
Non entis.
Possibilis et impossibilis.

A m b aquests quinze angles hom forma cent cinc cambres. Aquesta figura te
un caracter formal respecte de la figura S:
n a m sicut aqua recipit colorem a vase, in quo continctur, sic S assumit
formam secundum cameras ipsius T.
3

3

MOG I, vii, 3 (435).
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S, es a dir, l'anima, amb les seues potencies, ha de temptejar en quina o en
quines de les cent cinc cambres de T pot adquirir el coneixement de Deu i dels
scus atributs (fig. A), de les virtuts i dels vicis (fig. V), de la predestinacio (fig.
X), de la veritat (fig. Y) i de la falsedat (fig. Z ) .
D'acord amb Fafirmacio de 1'autor, aquesta figura T consta de «tres figures»:
4

T. consistit in tribus figuris, quarum prima est ex quinque triangulis
compositis inter unum circulum: secunda est ex sedecim cameras, in quibus
Elementa sunt scripta; & est impressio, in qua ostenditur tertia figura
secundum Tropologiam & Allegoriam: tertia figura est illa, in qua T. utitur
ista arte in aliis figuris.
5

La primcra figura de T seria la representacio grafica amb els principis que hi
fonnen part; la segona figura de T es una figura auxiliar, anomenada tambe «figura
dels elements», composta per quatre quadrats, cadascun d'ells representant un dels
quatre elements amb setze «cambres» resultants de quadrar el nombre basic. El
paper d'aquesta figura elemental es fornir analogies, es a dir, interpretar en clau de
tropologia o d'al-legoria 1'aplicacio de T a la resta de figures (el que constituiria
el tercer lis de T ) .
f o r i g e n de la figura T al Llibre de contemplacid es manifesta a traves d'un
conjunt de conccptes comparatius, sovint organitzats de manera dual i opositiva:
major-menor, concordanca-contrarietat, afinnacio-negacio, Deu-criatura, etc. El
6

4

D'acord amb la cita, les significacions de la figura T rodegen 1'anima racional. Per aixo
el P. Platzeck relaciona aquesta figura amb la gramatica especulativa medieval, preocupada per
determinar els modes de significacio. Veg. E.-W. Platzeck, «La figura T del Arte Iuliano y la
doctrina de las significaciones (un capitulo de la gramatica especulativa medieval)», SMR 910 (1953-54), pp. 35-49.
MOG I, vii, 3 (435). Els Carreras confonen la funcio de Ia segona figura («& est [secunda figura] impressio, in qua ostenditur tertia figura secundum Tropologiam & Allegoriam»)
amb la tercera figura. La funcio de la segona es aportar analogies per les quals la tercera es
manifesta segons tropologia i al-legoria, mentre que la tercera consisteix en 1'iis que hom fa
de la T sobre les altres figures. Es a dir, la segona figura de T extreu analogies de 1'aplicacio
dels «triangles» a les altres figures. Els germans Carreras interpretaven que «Llull sefiala todavia
una tercera figura o, tal vez mejor, un tercer uso de la figura T consistente en interpretar por
tropologia o alcgoria determinadas impresiones o signos visibles» (Ca I, p. 376). Veg. nota
seguent.
5

6

Cal tcnir en compte que el concepte de «figura» pot significar tant una representacio
visual i grafica com un us dctenninat dels conceptes que la formen. En aquest cas, la primera
i segona «figura» de T s'adiuen amb el primer sentit. La tercera figura, per contra, fa referencia
a 1'aplicacio abstracta dcls conceptes, a un funcionament especific de T. Aixi, en arribar a la
figura X, trobem que Llull la divideix en quatre «figures», que no son sino quatre passes en
el seu funcionament, sense cap refercncia grafica.
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tertium quid o element mitjancer, que converteix el dualisme opositiu en trinitarisme
convergent, es va creant tot al llarg de les pagines del Llibre de contemplacid, pero
no sempre apareix des dels inicis de 1'obra. La figura tindra en 1'Art una estructura
i contingut j a clarament trinitaris.
Cinc «triangles» en formen part. No tots, pero, acabaran tenint la mateixa funcionalitat. El primer (Deu-criatura-operacio) i el darrer (afirmacio-negacio-dubte)
seran eliminats pel beat en les formulacions ternaries de f Art, tot reduint de quinze
a nou els principis relatius de la figura. Ja al Llibre de contemplacid
trobem que
aquestes dues triades tenen un tractament una mica diferenciat de la resta: la primera es poc emprada, mentre que la segona te un major lis, pero en un context
molt concret, exclusivament epistemologic. Resseguim les petjades dels cinc
triangles al llarg dels capitols del Llibre de
contemplacid.

1. Triangle blau: Deu-criatura-operacio.

B. Deus:

Unitas.
Trinitas.
Virtutes.

C:

D. Operatio:

Creatura:

Sensualis.
Animalis.
Intellectualis.

Intellectualis
Naturalis.
Artificialis.

Ajuda a discemir quins aspectes de la realitat corresponen a cadascun dels
essers: que es atribuible a Deu com a creador, que a la creatura i que a les
operacions o obres sorgides tant de Deu com de les criatures. La seua presencia al
Llibre de contemplacid
es tan absoluta i continuada com implicita: de fet, tota
f o b r a es mou en la dialectica entre aquestos tres tennes, els quals resumeixen tota
la tematica del llibre. Pero no els trobem explicits formant una tema aplicable a
altres conceptes, com es el cas de la resta de triangles de T.
Deu es el tema principal de f o b r a . Cada cop que Llull dedica una serie de
capitols a la divinitat, el proces es el mateix: comenca per demostrar la seua unitat;
seguidament, parla de la trinitat de persones; i, finalment, presenta les dignitats o
atributs que la deftneixen. De la unitat a la multiplicitat, una multiplicitat que no
atempta contra la unitat, ans al contrari la reforca. La figura T recull aquest
tractament; al triangle blau, el vertex dedicat a Deu es divideix en tres conceptes:
unitat, trinitat, virtuts.
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Els primers capitols de la distincio XL, la darrera de 1'obra, son una bona
mostra d'aquest tractament de Deu al Llibre de contemplacid. El capitol 316 porta
el titol «Com hom adora c contempla la gloriosa unitat de nostre senyor Deus»; el
segiient, el 317, «Com hom adora e contempla la gloriosa sancta trintat qui es en
nostre senyor Deus». Els capitols segiients j a tracten sobre les virtuts divines. Un
altre exemplc: cl capitol 176 tracta sobre 1'existencia de Deu: «Com h o m ha
apercebiment e coneixenca que nostre senyor Deus es en essen>. Sols hi ha un Deu,
1'essencia del qual no podcm coneixer per ella mateixa (capitol 177). Pero si podem
coneixer les seues virtuts essencials (capitol 178: «Com hom apercep e coneix que
aquelles coses que hom apella vertuts en Deu, son en Deu coses essencials e que
no son coses accidentals»), les quals ens condueixen al coneixement de la trinitat
(capitol 179: « C o m h o m apercep e enten, per significacions entel-lectuals
demostrades c significades per vertuts entel-lectuals e per raons necessaries, que
nostre senyor Deus es en trinitat de persones»). Deu es, abans de tot, activitat, i el
seu esser es manifesta en la creacio. Deu es el creador; cls altres dos vertexs del
triangle sorgeixen de 1'activitat divina tant intrinseca com extrinseca. «Criatura» es
el segon tenne relatiu de la figura T, i abasta igualment tres dimensions: sensual,
animal i intel-lectual. Les dues primeres es corresponen a m b la natura sublunar,
mentre que les criatures purament intel-lectuals existeixen en esferes superiors, fora
dels cicles de gencracio-corrupcio imposats per les qualitats dels elements. L'home,
com a animal racional, comparteix les dues natures, la sensual i la intel-lectual. La
presencia d'aquestes consideracions es ben ampla al llarg del Llibre
de
contemplacid,
i fins i tot detenninant com a element estructurador del conjunt de
1'obra.
7

Pero tant Deu com la criatura comparteixen la capacitat de generar operacions.
Les criatures j a son una obra divina; pero elles tambe poden donar lloc a altres
operacions de caire artificial. Intel-lectual, natural i artificial son els tres vessants
de 1'operacio. L ' h o m e te poder d'actuar solament sobre el darrer. Noinbrosos
capitols son dedicats al Llibre de contemplacio a les obres artificials humanes: tots
els relacionats a m b les arts mecaniques les contemplen des del punt de vista
d'«operacions artificials» elaborades per la criatura. La distincio X X X I V , «Qui
tracta de 1'arbre dc sensualitats e d'entel-lectuitats», conte al seu primer capitol
importants passatges sobre la qiiestio; per exemple:
Rcsplendor de totes resplendors e lugor de totes lugors! En 1'obra feta
artificialment entenem faedor en diverses maneres, car per obra artificial enten
hom faedor sensual prop e faedor sensual luny, e faedor entel-lectual prop e

7

Veg. J. E. Rubio, Literatwa
(Valencia: Sao, 1995), p. 35.

i doctrina

al Llibre de contemplacio de Ramon

Llull
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faedor enteliectual luny. Lo faedor sensual prop es, Senyer, lo maestre qui fa
la nau, e i faedor sensual luny es lo maestre qui ha feta la nau, e hom per la
figura de la nau sent lo maestre lo qual es absent a la vista corporal.
Lo faedor enteliectual prop es, Senyer, natura, la qual ha fet lo cors del
maestre qui fa la nau e fa al maestre remembrar e entendre e voler 1'obra que
fa, la qual natura es entesa corporal e incorporal: corporal, 90 es, 1'elemental
qui fa lo cors del maestre; incorporal, 50 es, natura d'anima racional qui fa
al cors haver moviment e li fa haver coneixenca de f a r t de la fusteria; lo
faedor enteliectual luny sots vos, Senyer, qui havets creada natura corporal
e incorporal, per la qual es art dc fusteria e dels altres maestres.
8

El terme «faedor» fa referencia a la causa eficient. Deu es la causa primera,
com a creador, i d'ell sorgeixen les altres causes. La criatura humana, amb la doble
natura sensual i inteliectual, dona lloc a una obra (=operacio) artificial: la nau.
Tenim tots els elements que componen el triangle blau de T.
L'obra humana es doncs artificial; la de Deu, pero, te un doble vessant. Pot
ser una obra natural («segons curs de natura») o inteliectual («fora del curs de
natura»). Totes dues tenen un ampli tractament al Llibre de contemplacio.
Ja el
capitol 28 contempla les operacions divines («Com Deus es bo en sa obra»). Les
operacions naturals son immediatament comprensibles per f e n t e n i m e n t huma
(capitol 151: «Com hom cogita en les obres que fa la divinal essencia e en les
obres que son fetes segons cors de natura»). La sensualitat humana, pero, no arriba
a copsar les obres de Deu que se n ' i x e n del curs natural dels esdeveniments; el
tema es important, j a que permet al beat tocar qiiestions com els miracles, pero
tambe la transubstanciacio en feucaristia. Dos capitols mes van dedicats a la
qtiestio, entre altres: capitol 171, « C o m h o m apercep e enten lo cors dc natura e
les obres de natura»; capitol 172, «Com hom apercep e enten quals son les coses
qui no van segons cors de natura e que son fora los termens de natura».
El triangle blau de T es troba doncs disseminat arreu del Llibre de contemplacid, infiltrat en tota la seua estructura tematica, en la continua dialectica
implicita que fa avancar 1'obra: Deu, unitat i trinitat manifestades en les virtuts, crea
essers sensuals, animals i inteliectuals, i dona lloc a operacions naturals i
sobrenaturals. La criatura animal que comparteix la doble natura, sensual i
inteliectual, tambe genera operacions artificials, a imitacio del seu creador. Els tres
vertexs del triangle es mantenen en tot m o m e n t estretament intercomunicats.

8

Llibre de coniemplacio,

cap. 230, vv. 16-17 (OE II, pp. 684-5).
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2. Triangle verd: diferencia-concordanca-contrarietat.

E. Differentia:

Sensuale et sensuale.
Sensuale et intellectuale.
Intellectuale et intellectuale.

F. Concordantia:

Sensuale et sensuale.
Sensuale et intellectuale.
Intellectuale et intellecruale.

G. Contrarietas:

Sensuale et sensuale.
Sensuale et intellectuale.
Intellectuale et intellectuale.

Dues realitats diferents poden ser concordants o contraries. Tant la concordanca c o m la contrarietat pressuposen una diferencia previa. A m b 1'ajuda d'aquest
triangle, Fanima racional (les especies de S) discernira el tipus de relacio establerta
entre dos objectes diferents. Pero j a al Llibre de contemplacid
trobem 1'iis
d'aquestos conceptes relacionals. Dues realitats diferents poden ser
concordants,
com ara el cas de la natura humana i la natura divina de Jesucrist:
Enaixi, senyer Deus, com ha gran diferencia e gran diversitat enfre la
vostra deitat e la vostra humanitat, enaixi ha gran conveniencia e gran
concordanca enfre vostra deitat e vostra humanitat.
9

La diferencia,

pero, en altres casos implica

contrarietat:

Tot lo mon, Senyer, veem ple de diversitats e de contrarretats; car
diferencia veem que ha enfre la cosa ocasionant e la cosa ocasionada; e
diferencia veem que ha enfre una ocasio e altra, e enfre una cosa ocasionada
e enfre altra ocasionada; e diferencia veem enfre una rao e altra, e aixi de les
altres c o s e s .
10

Els passatges suara reportats corresponen al capitol 106, « C o m h o m se pren
guarda de les diferencies qui son en les creatures». Els conceptes relatius de la
figura T seran aplicats a la resta de figures de 1'Art, incloent-hi la propia figura T.

' Ibid., cap. 106, v. 15 (OE II, p. 325).
Ibid., cap. 106, v. 18.
, 0
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UArt demostrativa
ho mostra encara a m b mes claredat que VArt
abreujada
d'atrobar veritat: el condicionament de la cambra [T T ] , a la scgona distincio,
indica que:
aquesta cambra significa con los uns triangles de T sien meses en los altres
triangles."
Es a dir: cada triangle de T «entra» en els altres quatre que fonnen la mateixa
figura, pero no pot entrar en ell mateix. El titol del capitol 106 del Llibre de
coniemplacid implica que Llull ha aplicat el triangle verd (diferencia-concordancacontrarietat) al blau (Deu-criatura-opcracio). El resultat, com hem vist, es que
mentre en Deu les diferencies son concordants, en les criatures son contraries. I
no nomes mirara Llull les diferencies entre les creatures i Deu, sino tambe entre
les obres de les propies creatures:
Remembrat Senyor en les cuites e en les nostres necessitats, lo qual sots
loat per tots Ios pobles; nos veem, Senyer, que enaixi com havets posades
diferencies en les formes e materies e en los linatges e en les especies e en
los individuus, enaixi veem que havets posada difercncia en les obres que fan
les creatures; car les obres que fan los homens no semblen ab les obres que
fan les besties, ne 90 que fan les aus no es semblant ab 90 que fan los
homens ne les besties, enans ha en tot gran difcrencia.
12

Tot i estar mancat de Festructura rigida propia de 1'Art, i de la matematitzacio
imposada per la substitucio de conceptes pcr lletres, el discurs del Llibre de contemplacio es ja plenament un discurs «artistic». Molts dels mecanismes dc 1'Art hi
son facilment identificables per a qui coneix llur funcionament. Pero no oblidem
que primer va ser el Llibre de contemplacio:
Llull no esta aplicant el metode de
l'Art a la magna obra; al contrari, l'Art deriva del Llibre de contemplacio.
La
consideracio totalitzadora que ambiciona 1'obra enciclopcdica implica, en aquest cas,
la recerca de les diferencies entre tots els elements de la creacio: creador-criatura
i obres. La «il-luminacio» de Randa convertira a^o en dos triangles de T, a n a n de
la presa de consciencia per part de Llull de les exhaustives possibilitats
epistemologiques de les comparacions establertes sobre la base dels principis
relatius.
El triangle verd sera un dels mes emprats tant cn 1'Art com en el Llibre de
contemplacid, precisament per la seua capacitat d'establir fructiferes comparacions
entre els diversos objectes que conformen la realitat tant immanent com transcendent. La diversitat te una valua epistemologica, com cs palesa en la importancia quc

" OS I, p. 349.
Llibre de contemplacid,
12

cap. 106, v. 4 (OE II, p. 324).
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T

pren el coneixement per la negativa: la contrarictat ajuda al coneixement. La
concordanca tambe, a traves de 1'analogia, la qual pressuposa que a partir d'un fet
determinat podem aprehendre un altre difcrcnt, pero semblant.
El cami cap al coneixement esta clarament establert al Llibre de contemplacio:
suposa una escala epistemologica que parteix de les sensualitats i arriba a les
inteliectualitats, tot estudiant analogicament i opositivament les diferencies,
concordances i contrarietats en el si de les unes i de les altres, i entre totes dues.
La distincio dedicada a 1'apercebiment com a seny espiritual teoritza sobre les
relacions epistemologiques entre sensualitats i inteliectualitats. El primer capitol dc
la distincio, el 169, marca 1'objectiu dels que seguiran (i, al capdavall, 1'objectiu
de tot el Llibre de contemplacid):
«Com hom apercep ab les coses sensuals quals
coses son les coses enteliectuals». I recordem que el triangle verd de T inclou, en
cada vertex, els termes de comparacio «sensual i sensual», «sensual i inteliectual»
i «intcliectual i inteliectual»; es a dir, els tres graons de Pescala epistemologica.
Cal doncs mirar les difercncics, concordances i contrarietats entre les sensualitats,
entre aquestes i les inteliectualitats, i entre aquestes darreres.
Sera doncs esperable trobar-se amb el triangle verd al capitol 169. En efecte;
el segiient versicle resumeix perfectament la seua constitucio i el seu funcionament
dins del que sera el mecanisme de 1'Art, un altre cop prefigurat a f enciclopedia
mistica:
13

Amablc Senyor, per diferencies e per les proprietats e per les conveniencies
e per les contrarietats que hom sent que son en les coses sensuals apercep
h o m les concordances e les proprietats qui son en les coses inteliectuals; car
enaixi com les sensualitats se concorden generant e desacorden corrompent,
enaixi les coses inteliectuals se concorden amant e-s descorden airant.
14

13

En la Lectura Artis compendiosae inveniendi veritatem, on 1'autor amplia i matisa els
continguts de VArt abreujada d'atrobar veritat, aquesta triple via per arribar a la veritat es
completa amb una quarta que, al capdavall, es desglossa de les anteriors: «per hunc triangulum
[el triangle verd] Y. quadrifariam
inquiritur, primd differentia sensualis a sensuali, secundd
sensualis ab intellectuali, tertid intellectualis ab intellectuali, quartd intellectualis a sensuali;
hoc idem fiat in concordantia & contrarietate» (MOG I, viii, 5, (487)). Es a dir, igual que passa
al Llibre de contemplacid
(i de nou la connexio amb aquesta obra es ben palesa), 1'escala
epistemologica esdeve un ccrcle quan, de manera descendent, tambe les inteliectualitats es
refcreixen a les sensualitats: «ordonacio es a hom ocasio e demostracio e endrecament com per
ella sapia coneixcr per una sensualitat autra sensualitat, e per una sensualitat una enteliectuVtat,
e per una enteliectuVtat autra enteliectuVtat, e per una enteliectuitat una sensualitat» (Llibre
de conteinplacid, cap. 2 9 1 , v. 19; OE 11, p. 906. Veg. tambe el cap. 327, v. 2).
14

Ibid., cap. 169, v. 24 (OE II, p. 485).
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Un cop d'ull a la figura T de VArt abreujada d'atrobar veritat manifesta tot
d'una 1'estreta relacio cntre aquest passatge i el triangle verd, alhora que evidencia
que 1'origcn dels processos epistemics artistics es troba al Llibre de
contemplacid.
La tema de conceptes relatius diferencia-concordanca-contrarietat deriva de 1'estudi
de les relacions establertes entre la natura sensual i la intel-lectual, i al capdavall
s'aplica a la comparacio de multiples aspectes de la realitat. El versicle suara
reportat te una correspondencia a m b altres, disseminats al llarg de 1'obra, que
incideixen en el mateix punt, i que mostren aquest origen del triangle verd de T:
En natura sensual e en natura intel-lectual ha, Scnyer, proprietats, e
diversitats, e contrarietats, e concordances e d'altres qualitats.
15

Tota la dubitacio qui cau, Senyer, en home, esdeve per co car hom no sap
apercebre ni coneixer les concordances ni lcs descordances qui son enfre lcs
unes sensualitats ab altres sensualitats, e les unes sensualitats ab alcunes
entel-lectultats e les unes enteHectuitats ab altres entel-lectuitats.
16

Deus dreturer, vertuos, en tots temps glorios! Com home sia compost de
natura sensual e de natura entel-lectual, per aco son, Senyer, en home les unes
costumes sensuals e les altres son entellectuals. On, per aco com sensualitat
e enteHectui'tat son coses diverses, per aco s'esdeve que les costumes sensuals
e les entel-lectuals alcunes vegades se contrariegen; e com home cs ajustat de
sensualitat e d'entel-lectuitat, per aco esdeve que les costumes sensuals e les
entel-lectuals a vegades se concorden enfre elles m a t e i x e s .
17

Com les sensualitats, Senyer, s'acorden les unes ab les altrcs, e com les
sensualitats s'acorden e-s convenen ab les entel-lectuitats, e c o m les entel-lectuitats s'acorden e s convenen lcs uncs ab les altres, adoncs es significada amor; mas com les sensualitats se contrariegen en si matcixes o se
desconvenen ab les entel-lectuitats o com les unes entel-lectultats sc
desconvenen ab les altres, adoncs donen demostracio de d e s a m o r . '
8

On, com aco sia enaixi, doncs los significats de les qualitats sensuals e de
les qualitats entel-lectuals en una manera son diverscs e en altra contraris e
en altra concordants.
19

Les sensualitats i les intel-lectualitats abasten tota la realitat creada; son
conceptes generals, que inclouen altres mes particulars. Aixi, podem comparar una

5

Ibid.,
Ibid,
Ibid,
Ibid.,
« Ibid.,
6

7

8

cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

171,
173,
194,
202,
234,

v.
v.
v.
v.
v.

3 (OE II, p. 490).
5 (OE II, p. 497).
1 (OE II, p. 569).
18 (OE II, p. 596).
27 (OE II, p. 701).

ALGUNS

ANTECEDENTS

DE

LA

FIGURA

T

91

sensualitat concreta a m b una intellectualitat igualment especifica; per exemple,
l'enteniment (realitat inteliectual), i la paraula (realitat sensual). Tenim d'aquesta
manera el capitol 155 del Llibre de contemplacid,
« C o m h o m e cogita en les
concordances e en les contrarietats qui son enfre enteniment e paraula». Tota la
realitat, sensual o inteliectual, es objecte d'aplicacio del triangle verd de T. Al
Llibre de contemplacid
Llull ja 1'empra amb el mateix valor que tindra en l'Art.

3. Triangle vermell: principi-mitja-fi.

H. Principium:

Temporis.
Quantitatis.
Causae.

K. Finis:

I. Medium:

Conjunctionis.
Mensurationis.
Extremitatum.

Terminationis.
Privationis.
Perfectionis.

Un altre triangle forca emprat en l'Art, i en el Llibre de
contemplacio.
«Principi» te un triple sentit: tcmporal, quantitatiu o causal, segons es despren de
la figura. «Mitja» pot significar conjuncio, mesura o extremitat, mentre que «fi» te
els matisos de tenninacio, privacio o perfeccio. El sentit temporal de la tema sera
el mes emprat al Llibre de contemplacio,
sense negligir-ne el causal: una cosa te
un comencament, un estadi intennedi i una fi, tres moments en fevolucio temporal
des de la seua creacio fins a la desaparicio. Deu, evidentment, no esta subjecte a
aquesta regla. Pero si podcm considerar que Deu es el comencament o inici causal
de totes coses, i llur finalitat en sentit teleologic: la perfeccio cap a la qual
tendeixen tots els essers.
Conceptes espacials, causals i temporals es barregen en aquest triangle, el
qual recull aixi en bona mesura els accidents de la logica aristotelica. En efecte:
el sentit relacional de la figura T en fArt te un abast logic, es felement mitjancer
o connector entre el subjecte i el predicat. El que ara ens interessa es veure
1'aparicio al Llibre de contemplacio
del triangle vermell, on trobarem els seus
conceptes constitutius operant de forma semblant a 1'Art —tot i que, evidentment,
1'autor no parle encara de cap «triangle»: la figura com a tal sols apareixera en
YArt abreujada
d'atrobar
veritat, despres de Randa, tot operant una unio
estmcturadora dels conccptes relatius que a f obra que ens ocupa son dispersos,
encara que ja plenament operatius.
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L'aparici6 al Llibre de contemplacid
dels tres conceptes d'aquest triangle
tambe es primerenca. Ja al capitol 14 trobem:
Al vostre excel-lent poder donem, senyer Deus, tota laor e tota gloria, car
tan es de gran verrut e de gran noblea, que no ha en si primer ni mija ni
darrer, enaixi com ha nostre poc poder, qui esta enfre primer e darrer, e ha
mija per rao de sa poca p o q u e a .
20

El poder de Deu no te principi, ni mitja, ni fi, en sentit quantitatiu. El seu
poder es infinit. A mes de ser infinit es tambe etern, sense limitacio temporal, a
diferencia de 1'esser huma:
C o m nosaltres, Senyer, siam esdevenguts es esser e hajam primer e mija
e darrer, per aco s'engenra en nosaltres diversitat e diferencia; enaixi que los
uns son uns, e los altres altres, ni los uns no son en los altres. Mas de vos,
Senyer, no es enaixi com de nosaltres; car qui no ha esdeveniment ne primcr
ne darrer, e qui es infinit e eternal no pot havcr en si null departiment.
21

En termes artistics, podem dir que en 1'anterior passatge Llull ha aplicat el
triangle vermell a la S (esser huma) i a la A (Deu); es a dir, a la cambra [A S].
El resultat ha estat la constatacio de 1'eminencia de Deu sobre 1'home, ja que el
primer cs infinit i eternal (virtuts divines) i, per tant, la seua divcrsitat no implica
contrarietat («no pot haver en si null departiment»), al contrari que en 1'home, el
qual conte en si «diversitat e difcrencia» (triangle verd).
Pero en intervenir en la historia humana a traves de 1'encarnacio, Deu es va
sotmetre a les categories temporals; el transit de Jesucrist per aquest mon nostre de
la immanencia es perfectament mensurable:
Savi fos, Senyer, vos en lo comencament de vostra nativitat e en lo mija
e en la fi de los dies que vos visques en est s e g l e .
22

Les criatures sensuals tenen principi, mitja i fi, en sentit temporal, perque han
estat creades; es a dir, perque son precisament criatures sorgides d'un creador, Deu.
Igual que s'esdevindra en YArt demostrativa,
en aquest passatge Llull aplica el
triangle vermell al blau:
23

Enaixi mostrant-se les sensualitats als nostres ulls que elles han
comen^ament e fi e mija, e mostrant-se que elles han passio en quant lo cors,

Ibid., cap. 14, v. 7 (OE II, p. 130).
Ibid., cap. 106, v. 12 (OE II, p. 325).
Ibid., cap. 70, v. 22 (OE II, p. 250).
Cf. OS I, p. 352.
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per aco es revelat e significat que es creador qui ha creades les sensualitats,
car pus que son fenides no son dignes d'esser sens comencament.
24

Els termes relatius que fonnen el triangle vermell no s'aplicaran nomes a Deu
i a lcs criatures; tambe les operacions d'aquestes tenen un principi, un mitja i una
fi; per exemple, una operacio intel-lectual com es la recerca sobre la trinitat:
A aquell, Senyer, qui-s met en 1'encercament de la vostra trinitat segons
esta art e esta manera damunt dita, necessaria cosa li es que en lo
comencament de 1'encercament e en la mijania e en la fi faca son enteniment
franc, car null enteniment for?at ni constret no pot encercar ni apercebre ni
atrobar 90 que vol saber.
25

Epistemologicament, la consideracio del triangle vermell es altament valuosa,
ja que es mostra com una eina important per a assolir un grau de saviesa:
Excel-lent Senyor sobre totes altees, noble sobre tots honraments! H o m e
savi ha esguardamcnt al comencament e a la mitjania e a la fi, mas home neci
fa lo contrari, car no guarda a nulla termenacio.
26

Aquest passatge inclou tant el sentit temporal c o m el causal; aquest darrer
tambe es present al Llibre de contemplacid.
Deu es el principi causal del be que
hi ha en 1'home, mentre que la privacio es el principi del mal
enaixi com materia es subject a forma e a privacio, enaixi 1'esser huma es
subject com reeba bon comencament de Deu e mal comen?ament de
privacio.
27

Finalment, presentarem un text on el concepte de mitja apareix amb el sentit
de «conjuncio», nexe d'unio:
Glorios Senyor, enaixi com superficients cove esser mija sensualment enfre
materia e color per tal que la color pusca esser object a la primera vertut
visiva, enaixi cove que en cascuna de les tres potencies de 1'anima haja mija
qui sia ocasio com 1'anima haja coneixenca, de 90 que les creatures signifiquen de si meteixes e de vostres vertuts, e de co que vostres vertuts signifiquen de vostra gloriosa essencia e de si m e t e i x e s .
28

24

Llibre de conlemplacio,
cap. 169, v. 30 (OE II, p. 486).
Ibid., cap. 179, v. 15 (OE II, p. 520).
lbid., cap. 2 0 1 , v. 25 (OE II, p. 594).
Ibid., cap. 340, v. 28 (OE II, p. 1125). Desenvolupem, en aquest passatge, les lletres
substitutives dels conceptes amb que juga el capitol.
Ibid., cap. 353, v. 20 (OE II, p. 1189).
25

26

27
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A m b la bateria d'exemples reportats ha quedat suficientment palesada la
presencia al Llibre de contemplacio dels conccptes rclatius que en YArt
abreujada
d'atrobar veritat bastiran el triangle vcrmell de la figura T. Igual que s'esdeve amb
la resta de triangles, tampoc aquest no esta explicitamcnt prcscntat com una unitat
integrada en un conjunt superior: aixo ja sera tasca dc l'Art. La seua presencia es
troba disseminada, pero a m b uns trets caractcristics quc li confereixen una finalitat
logica identica a la que assolira en l'Art.

4. Triangle groc: majoritar-igualtat-minoritat

L. Majoritas:

Accidens et accidens.
Substantia et accidens.
Substantia et substantia.

M. Aequalitas:

Accidens et accidens.
Substantia et accidcns.
Substantia et substantia.

N. Minoritas:

Accidens et accidens.
Substantia et accidens.
Substantia et substantia.

Els tres conceptes relatius que formen aquesl triangle generen un altrc critcri
important per a discemir la validesa epistemologica d'un objecte. Aquesta validesa,
en darrer terme, depcn de la carrega ontologica quc suporta 1'objecte en questio.
Deu, un cop mes, es 1'esser per excel-lencia, i s'adiu a m b la majoritat absoluta,
sense que entre en Ell cap minoritat. La resta d'essers j a son els uns majors o
menors que els altres.
El criteri de validesa dels argumcnts lullians dcpendira d'una obvictat flagrant:
es cert allo que salvaguarda la superioritat del que es major i millor front al que
es menor i pitjor. El que contradiga aqucst principi sera fals. El paper del triangle
groc en l'Art sera doncs fomir comparances que ens informen sobre els objectes
on trobem la major consistencia ontologica; amb aquest funcionament el trobem ja
a nombrosos passatges del Llibre de contemplacid.
Per excmple:
Glorios Senyor, si la lig dcls crestians no era vera, l'apercebiment lur seria
de pus vil condicio que l'aperccbimcnt qui no es tan aparcllat a rcebre los
significats ni a concixer de les vostres acabadcs qualitats com es
1'apercebimcnt dels crestians; e si agd era enaixi, doncs les coses mellors e
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majors serien de pijor condicio que les menors, e agd es cosa impossivol; car
si era cosa possivol que 50 qui es pus vil 0 menor fos major e mellor que la
cosa pus noble e mellor e major, doncs possivol cosa seria a vos fer falliment
e errada, e aco es, Senyer, cosa impossivol que vos facats null falliment ni
nulla cosa qui sia contraria a rao ni a j u s t i c i a .
29

El versicle resumeix a la perfeccio el criteri imposat pel triangle groc: el que
es major es major, i el que es menor es menor. I el major no pot ser menor, ni
viceversa, j a que Ilavors cn Deu hi hauria defecte (una minoritat en la majoritat
summa), cosa que contradiu el principi basic de la figura A.
La recerca del lloc on es troba allo major i allo menor es doncs un dels punts
on Llull esmerca una bona quantitat d'esforc al Llibre de contemplacid.
El terme
mitja, «igualtat», es gairebe absent. A mes, 1'ambit d'aplicacio dels dos conceptes
contraris, a f obra que ens ocupa, sera quasi exclusiu: la comparanca entre el mal
i el be. A la figura T de 1'Art trobarem que f aplicacio del triangle groc recau sobre
la substancia i els accidents: es aqui on Llull cercara la majoritat, igualtat 0
minoritat. Pero a f o b r a anterior la recerca s'aplica sobretot a la comparanca entre
el major o menor be, i el major 0 menor mal. Aixi, per exemple:
Qui be vol esser savi, cove que faca departiment enfre be e mal, e que
faca comparacio de major be a menor e de major mal a menor, e cove que
leix lo mal e quc prena lo be, e que prena enans lo major be q u e i menor, e i
menor mal q u c i major. Mas de totes estes coses he j o fet, Senyer, lo contrari;
per que so foll sobre tots los folls e neci sobre totes altres n e c i e e s .
30

La dialectica major-menor mal i major-menor be recorrera especialment el
primer volum del Llibre de contemplacio,
tot i que tambe es trobara present als
volums segiicnts, com es el cas del capitol 192 del segon volum, dedicat tot sencer
al tema: « C o m hom ha apercebiment e coneixen^a quals son los majors bens ni
quals son los majors mals». Heus aci altres llocs on trobem l'us dels principis
relatius de majoritat i minoritat al llibre que ens ocupa:
Oh Senyor primer e derrer! Durabletat sens fi sia coneguda a vos, car en
vos ha tanta de saviea, que havets ordonat que home sia en eleccio de triar
lo menor be o i major b e .
31

Lo menor do que vos, Senyer, donats en gloria, es molt major que tots los
dons que son donats en cst m o n .
32

2

" Ibid.,
Ibid,
Ibid,
Ibid,

sn

31

32

cap.
cap.
cap.
cap.

250, v. 18 (OE II, p. 758). EI subratllat es nostre.
69, v. 24 (OE II, p. 248).
49, v. 19 (OE II, p. 248).
82, v. 5 (OE II, p. 273).
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On, com aquest mon sia, Senyer, loc d'alteracio, lo vostre servidor, senyer
Deus, vos prega e us clama merce, que vos 1'alterets e-1 mudets dels vicis en
que es, e que-1 metats en bones obres; e dels menors bens clama-us merce,
Senyer, que-1 mudets en los majors bens, e dels majors mals en los menors
mals.
33

Al capdavall, sembla que aquest triangle te un us mes limitat al Llibre de contemplacio que els altres que tambe formaran la figura T de l'Art. El criteri de
validesa que imposa als arguments, pero, ja es pot entreveure a la magna obra que
estudiem.

5. Triangle negre: afirmacio-dubte-negacio.

O. Affirmatio:

Entis.
N o n entis.
Possibilis et impossibilis.

P. Dubitatio:

Entis.
N o n entis.
Possibilis et impossibilis.

Q. Negatio:

Entis.
N o n entis.
Possibilis et impossibilis.

Important terna de principis relatius, quc manifesta el resultat o conclusio de
1'aplicacio dels altres triangles de la figura T als objectes de recerca. La comparacio
establerta entre les cambres de les altres figurcs dona lloc finalment a un afirmacio
o a una negacio, les quals poden esdcvenir dubte, amb la qual cosa caldra rciniciar
la recerca fins arribar de nou a la certesa del que hom afirma o nega.
Tambe al Llibre de contemplacio
trobarem una amplia presencia dels
conceptes que formen aquest triangle. I es quc el viatge epistemologic que planteja
la gran obra no pot tenir mes que una meta: eixir del dubte a traves de l'afirmaci6
de la veritat i de la negacio de la falsedat. El dubte sovint trabuca fafinnacio i la
negacio, de manera que h o m no sap a quina de lcs dues acollir-se; per exemple,

33

Ibid., cap. 105, v. 24 (OE II, p. 324).
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en el cas que la potencia racional siga sotmesa a la sensitiva, a m b el consegiient
capgiramcnt de les possibilitats cognoscitives de 1'anima:
la imaginacio qui entra en esta rao serva de la sensitiva, en partida
imagena veritat e cn partida falsetat, e per aco es 1'home en dubte e en sospita
e a les vegades afcnna e a les vegades descreu e n e g a .
34

Llavors, mes que no davant metes som davant etapes o fites en el cami de
rcccrca de la veritat: 1'afinnacio, el dubte i la negacio serveixen en un m o m e n t
donat per a impulsar 1'avanc cap a la veritat, en el punt on 1'anima necessita
aqucsta empenta suplementaria perque ha assolit j a un nivell en la recerca, pero
encara es lluny de la meta. De fet, 1'afinnacio de la veritat no es tant el resultat
final del cami cpistemologic com el seu impuls inicial, la primera etapa de la cursa:
1'afinnacio de la possibilitat d'un fet es condicio sine qua non per a la seua posterior aprehensio intel-lectual.
Tal es la importancia d'aqucst us del triangle negre en l'Art que fins i tot
constitueix la base del seu mecanisme de funcionament:
35

Al comencament que S [1'anima racional] encerca Y [la veritat], comenca
ab N , sotsposant que possibol cosa sia atrobar Y per lo triangle n e g r e .
36

Es tracta de la suposicid previa, tasca de 1'especie N de la figura S, la qual
s'aplica amb el triangle negre a 1'objecte que hom vol coneixer. La suposicio, al
capdavall, no es mes que Yafirmacid de la possibilitat existencial d'un fet, afinnacio
rcalitzada per una voluntat activa que 1'estima, encara que no el membra ni 1'enten
(especic N).
Despres d'aquesta afirmacio de la voluntat, la memoria i 1'enteniment (F i G)
j a passen a fer llur reccrca cpistemologica, alliberats de qualsevol prejudici que
dcstorbe el seu avanc - e s a dir, sense la H, o voluntat d e s a m a n t - El segiient
passatge de YArt demostrativa
manifesta quin es el principi de l'Art, la base del
seu funcionament, en la qual el triangle negre te un paper forca destacat:
Al comencament del triangle negre se cove que F G d e c o n e n per les figures e per les cambres d'esta Art, e que F membre e G entena segons quals
comcncaments ni cambres cove afermar o dubtar o negar, entro que E es en
Y e H en Z no cove esser feta la solucio, e tota hora cove conservar los
comencaments d'esta Art en lurs condicions. On, per aquest mija d e c o n e per

" Ibid., cap. 239, v. 21 (OE II, p. 719).
Veg. J. E. Rubio, «Les raons necessaries segons VArt demostrativa»,
55

3-14.
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lo triangle negre lo comencament e la fi qui es objet d'esta Art e en aquesta
regla esta tota esta Art, la qual regla es contra R e dubitacio.
37

Afirmar, dubtar o negar constitueixen les activitats que donen dinamisme a
l'Art. El resultat, pero, ha de ser afinnar la veritat i negar la falsedat; fins que hom
no arriba a aquest punt no pot dir que haja aconseguit la solucio a la questio
plantejada: «entro que E es en Y [afinnacio de la veritat] e H en Z [negacio de la
falsedat] no cove esser feta la solucio». Aquesta es la regla que resumeix l'Art,
«la qual regla es contra R e dubitacio».
Tornem ara al Llibre de contemplacio.
Insistim cn el valor emincntment
epistemologic de 1'obra. Tot allo que en l'Art es nuclear respecte al metode de
trobar la veritat te tambe un paper destacat en 1'enciclopedia primera; de fet, s'hi
pot resseguir 1'origen. El triangle negre de T no es cap exccpcio. A la primera gran
obra lul-liana, que suposa el primer intent de bastir un mecanisme cert de
coneixement de la realitat, 1'afinnacio, la negacio i el dubte aniran estretament units
a la recerca de la veritat mampresa per les potencies de 1'anima. L'Art no aporta
en aquest sentit gairebe res de nou que no estiga j a plantejat al Llibre de contemplacid.
El capitol 173 es un clar antecedent de la importancia del paper dcl triangle
negre en 1'Art. El titol j a n'es indicatiu: «Com home aperccp e enten les ocasions
per les quals home es certificat o per les quals home cau en dubitacions». El
concepte de dubte es oposat al de certificacio. Aquest darrer, pero, incloura tant
1'afinnacio c o m la negacio. Llull considera en aquest cas nomes 1'afinnacio,
identificant-la amb la certesa; tant aquesta com el dubte es concsponen amb sengles
situacions psiquiques concretes:
38

Desijat Senyor, amat, volgut per tots los pobles! Com anima sia en tres coses, 50 es a saber, memoria e enteniment e volentat, e com anima sia, Senyer,
subject en lo qual caen en home dubitacions e afermacions, per aco s'engenra
en la memdria e en 1'enteniment e en la volentat ocasions per les quals es
1'anima dubtosa o certificada en alcunes c o s e s .
39

La memoria, 1'enteniment i la voluntat en estat potencial afavoreixen 1'aparicio
del dubte. La situacio es la conesponent a 1'especie N de la figura S:

37

Ibid., p. 355
A les fonts impreses apareix I en lloc de H (OS I, p. 355, n. 125); en cert sentit, la
I te mes logica en aquest passatge, ja que segons es diu en diversos llocs de VArt demostrativa
es correspon amb la negacio, i es una especie com E, te el mateix valor estructural i es mante
aixi el parallelisme, mentre que H es tan sols un individu pertanyent a 1'especie I. Pero en
altres passatges de la mateixa Art demostrativa apareix tambe sovint 1'oposicio E Y / H Z.
Llibre de contemplacio,
cap. 173, v. 10 (OE II, p. 498).
38
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C o m la memoria de 1'home, Senyer, no ha compliment a remembrar les
coses passades, e com 1'enteniment humanal no ha acabament d'entendre ni
apercebre alcunes coses, e com la volentat de 1'home no es amadora
d'encercar com les coses pusca remembrar e entendre, adoncs es en 1'anima
d ' h o m e engenrat dubte e es en ella mortificada afermacio.
40

La situacio contraria, obviament, ve representada per 1'especie E, on 1'anima
mcmbra, enten i estima 1'objecte que llavors es afirmat sense cap dubte:
C o m s'esdeve que la mcmoria de 1'home remembra acabadament segons
veritat alcuna cosa, e com enteniment d'home 1'enten en aquella manera e en
aqucll estament en lo qual es aquella cosa que hom enten, e com la volentat
de 1'home es ordenada e atrempada en aquella cosa a amar e a remembrar e
a entendre, adoncs, Senyer, es engenrada en home afermacio en aquella cosa
de la qual home no ha dubitacio.
41

Per completar la correspondencia psicologica entre 1'anima i el triangle negre,
restaria atribuir a la negacio 1'especie I, on la memoria membra, 1'enteniment enten,
pero la voluntat desama; es a dir: h o m nega el que previament ha conegut intcl-lectualment. f a b s e n c i a d'estima aportada per la N , com que no es recolza en
una base intel-lectual ferma, s'adiu mes a m b el dubte.
La triada suara reportada del capitol 173 del Llibre de contemplacio te amplis
rcssons dels segiients passatges de YArt demostrativa,
tots ells referits al triangle
negre de T i a 1'estructura psiquica que acompanya cadascun dels seus termes:
En V ha afermacio e concordanca ab E, e negacio ab I, e per aco ha
concordanca V blava ab E, e V vennella ab I; e es la dubitacio en N R per
90 que F G descorren tan longament per V tro que hagen afigurada e formada
la concordan?a damunt dita, discorrents F G per tots los angles de la T .
42

Afermar Y per N es acostar dubitacio a la afermacio, e negar Y per N es
acostar dubitacio a la negacio; mas afermar Y per E es lunyar dubitacio de
afermacio e de negacio, e es lunyament de H de Y, e aquesta regla no fall en
neguna cambra d'esta Art segons que-1 triangle negre pot entrar en la cambra
de S Y .
43

La dubitacio no cap en E I, mas en N R tan solament.
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I un llarg etcetera. f o b j e c t e de l'Art, insistim, sera destruir el dubte a traves
de l'afirmacio o de la negacio (afirmacio de la veritat i de les virtuts: [E V Y ] ;
negacio de la falsedat i dels vicis: [I V Z]). Pero hem dit que el proces s'inicia amb
una afinnacio previa, una suposicio que implica afinnar la possibilitat dcl fet que
h o m vol coneixer. El triangle negre de T contindra, en cadascun dels seus angles,
els termes «esser», «no esser», i «possible i impossible». L'afirmaci6, Ia negacio
0 el dubte impliquen tots tres conceptes.
Naturalment, tambe el Llibre de contemplacio
presenta ja aquest tractament
de la questio. f a f i n n a c i o es fa sobre un fet possible, i implica una
suposicio
necessaria per a arribar a climinar el dubte. El darrer capitol de f o b r a , el 366,
ofereix interessants dades a proposit del metode heuristic seguit al Llibre de
contemplacio;
la base es la mateixa que en f Art:
Cove que hom afer possibilitat en totes aquelles coses que no enten les
quals vol entendre; car enaixi com fargenter no poria de la peca d'argent adur
les formes potencials en actu si primerament no havia coneixenca de les
formes qui son potencialment en la materia de fargent, enaixi hom no poria
entendre ni saber les raons n i i s arguments ni les demostracions necessaries
sens que hom no afermas aquelles raons e demostracions a esser possivols o
impossivols; car enaixi com forma no pot esser vista sens materia, enaixi rao
ni demostracio necessaria no pot hom entendre ni apendrc sens afennacio de
possibilitat o d'impossibilitat.
45

Afinnar possibilitat o impossibilitat: heus aci el secret de les raons necessaries
1 de les demostracions l u l i i a n e s . Tornant al capitol 173, dedicat al dubte i a la
certificacio, trobem que la reflexio sobre 1'afirmacio i sobre el dubte ens du tambe
a considerar la parella possibilitat-impossibilitat:
Oh vos, senyer Deus, qui vivificats e magnificats tots aquells qui en grat
vos venen! Dubitacions e afennacions caen, Senyer, en home per rao de les
coses qui son possivols, car com les coses possivols no son significants mes
les coses essents que les coses privades, ni no donen major significat de les
coses privades que de les coses essents, adoncs cau en home dubte per 50 car
les possivolitats donen egual significat de les coses essents e de les coses
privades.
46

Llull ve a dir que, al capdavall, tot es possible en principi, per la qual cosa
la sola consideracio de la possibilitat no ens treura del dubte. Cal fixar-se doncs

Llibre de coniemplacid,
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tambe en el terme contrari: la impossibilitat completa el panorama, i junt a m b la
possibilitat col-loca la base per a eixir del dubte i afirmar un fet amb certesa.
C o m en home, Senyer, cau afermacio e certificacio per rao de la cosa
possivol e impossivol, adoncs es engenrada Tafermacio e la certificacio en
1'egualtat de la demostracio qui es significada per les coses possivols e per
les coses impossivols, car les coses possivols demostren lur possibilitat e les
coses impossivols demostren lur impossibilitat. On, significant les coses
possivols lur possibilitat signifiquen la impossibilitat de les coses impossivols,
e demostrant les coses impossivols lur impossibilitat demostren la possibilitat
en les coses possivols.
47

Aco es el que Llull anomena «demostracio per possivol e impossivol»,
fonamental per a bastir «raons necessaries» que permetran eixir del dubte i certificar
qiiestions com ara la trinitat o 1'encarnacio. Si 1'infidel atorgara previament la
possibilitat dcl fet que nega d'antuvi, arribaria a la seua comprensio per raons
neccssarics; cal una prcmissa de fe per tal d'eixir del dubte i accedir al coneixement
per la rao. Aquesta premissa ve donada per Fafirmacio de la possibilitat:
48

En 90, Senyer, que es pus prop dubte de fe que de rao e certificacio es
pus prop de rao que de fe, per a^o dubta hom en lo comen^ament com fe esta
menys de rao, car per breugesa de temps 1'entenimcnt humanal, ans que sia
pervengut a la rao, esta dubtant en la fe moltes de vegades. On, com 1'infesel
ou que vos sots en trenitat e que sots encarnat e mort, descreu encontinent;
mas si ell en lo comcn^ament havia fe en possibilitat que volgues guardar e
enccrcar si-s pot fer o no, adoncs apercebria 90 que no pot apercebre per 90
com en lo comen^ament ho descreu de tot en tot; car nulla cosa hom no pot
encercar si es vera o falsa, si en lo comen^ament hom no consent si pot esser
vera 0 falsa. On, si los infesels seguien aital manera, ells apercebrien que vos
sots ver Deu e ver home e que sots en tres persones e en una unitat de
substancia divina.
49

El Llibre de contemplacid
va adre^at a demostrar als infidels la manera correcta d'accedir a la comprensio dels dogmes de la fe catolica, a traves d'un metode
que els siga acceptablc i satisfactori. Es el mateix objectiu que es planteja FArt,
que, en aquest scntit, no es mes que una prolongacio de 1'obra anterior. Al versicle
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Aixi, al capitol 1 84 dcmostrava primer si Deu pot cncarnar-se, per tal de passar tot
scguit a la necessitat de 1'cncarnacio, deduida de la possibilitat. Veg. tambe cap. 291, vv. 1112.
" Ibid., cap. 173, v. 30 (OE 11, p. 500).
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ara transcrit Llull ens dona la clau de 1'acces, per part dels no creients, a la
comprensio del dogma: «car nulla cosa hom no pot encercar si es vera o falsa, si
en lo comencament h o m no consent si pot esser vera o falsa». Al capdavall, el
metode es valid per a 1'acces a qualsevol veritat. Cal, senzillament, afirmar d'antuvi
(«en lo comencament») la possibilitat de la certesa del fet que h o m investiga. El
segiient passatge de YArt demostrativa,
referit tambe al «comencament» de la
recerca (terme, recordem-ho, del triangle vermell de la figura T), demostra que el
funcionament epistemologic de 1'Art es el mateix que el del Llibre de contemplacio;
Llull exposa aci la mateixa clau d'acces a la veritat que presentava el versicle suara
transcrit:
En lo comencament que encerques lo particular, cove que eleges aquella
cambra o cambres qui ab ell mills se cove, e que sotsposes que per aquelles
cambres lo pusques atrobar; cor sens que no ho sotsposasses, la G no hauria
vertut a encercar lo particular, ni la F a membrar les cambres qui son
comencaments a esser atrobats en ells los particulars.
50

Nombrosos passatges del Llibre de contemplacid
anuncien aquesta resposta
al problema de 1'acces a la veritat; els conceptes que formaran el triangle negre de
T s'aplicaran a possibilitat-impossibilitat, aixi com a esscr i privacio. El resultat:
1'afirmacio de la possibilitat ens acosta a 1'esser i ens allunya del dubte.
No es nulla manera on tan leugerament pusca h o m a son adversari
endrecar son enteniment, com fa si hom li fa enccrcar possibilitat en aquelles
coses que li paren impossivols, car ab possibilitat es 1'entcniment de 1'home
encercant e atrobant e demostrant veritat.
51

Misericordios Senyor, piados, en tots bens abundos! Possibilitat e
impossibilitat son ocasio com la consciencia de l'home caia en dubitacions,
car per co com home innora e menysconeix moltes coses possivols e moltes
coses impossivols, per aco es d u b t o s .
52

C o m hom, Senyer, priva possibilitat de son remembrament e de son
enteniment e de son voler afenriant impossibilitat, l'actualitat e la potencia e
la impossibilitat menysconeix e innora; car enaixi c o m los homens son
encercadors en les coses sensuals ab la vista corporal, enaixi 1'enteniment
encerca ab creure e ab afermar possibilitat; car enaixi com per privacio de
vista sensual h o m es innorant color, enaixi per privacio de fe en les coses
possivols es 1'enteniment innorable de saviea e de veritat.
53
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On, deim que qui ama ni vol haver saviea, coven-se per fina forca que
aferm possibilitat en 90 que vol coneixer ni saber, car afermant possibilitat
encerca l'enteniment si la cosa que hom vol saber es possivol o impossivol,
car sens afermacio feta ab possibilitat h o m no pot haver coneixen^a de la
impossibilitat, car dementre que h o m aferma possibilitat es afigurat a 1'huma
enteniment si la cosa que hom aferma possivol es possivol 0 impossivol. On,
com a^o sia enaixi, doncs enaixi com de forma e de materia s'afigura cors a
la vista sensual, enaixi, Senyer, de coneixement en 90 qui es possivol e
impossivol s'afigura a 1'huma enteniment per raons necessaries seviea e
coneixen^a.
54

On, deim que qui vol vos coneixer, cove que son voler remembre
possibilitat per tal que 1'enteniment vos encerc afermant possibilitat, car
1'enteniment menys d'afermada possibilitat no pot fer null encercament per 90
car afermada impossibilitat es empatxament a son encercament.
55

Igualment, afirmar la impossibilitat ens pot allunyar de la veritat (es el que fan
els infidels a m b la trinitat i 1'encarnacio):
Enaixi, Senyer, com es cosa impossivol que sens moviment se pusca mudar
cors d'un loc en altre, enaixi es cosa impossivol que aquells qui afermen esser
cosa impossivol que vos hajats presa carn, pusquen entendre la vostra
encarnacio; mas si ells afermaven la possibilitat, adoncs porien encercar si es
veritat 0 no que vos siats encarnat ni ajustat ab natura humana. On, com a^o
sia enaixi, doncs lo mellor endre^ament que h o m pot donar als homens qui
innoren veritat, es, Senyer, que hom fa^a afermar a ells possibilitat per tal que
ab possibilitat sien encercadors e atrobadors de veritat.
56

El capitol 364, important per ser resum de les arts presents al Llibre de
contemplacid
i anticipador de YArt abreujada d'atrobar veritat, tambe havia de
recollir la questio. En la «figura Q» 1'autor representa 1'amagament de la falsedat
a m b la fe; es a dir, la falsa fe, la dels infidels, la que afirma d'entrada la
impossibilitat de la veritat, i impedeix que 1'enteniment o rao hi puga accedir. La
conclusio es important: hom no pot demostrar a traves de la rao la veritat a 1'infidel
si previament aquest n o renuncia als prejudicis que la seua fe 1'imposa. Dit
altrament: mentre la fe afirma la impossibilitat d ' u n fet, la rao no s'hi pot aplicar
lliurement.
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Etemal Senyor, sens fi e sens comencament! La setena figura se demostra
ab la Q. On, deirn que entel-lectualment entenem que la F amaga la D
[falsetat] ab la G [fe], car com h o m en la G aferma alcuna cosa impossivol
sens que la H [rao necessaria] no haura vist si cs possivol o impossivol,
adoncs son a la H tancats los ulls entel-lectuals, per lo qual tancament la B
no pot obrir FA [veritat] a la H; on, per aco la H no pot cncercar ni atrobar
si en la G [fe] es F A [veritat] o la D [falsetat]; on, per aco la F es la porta
qui en la G [fe] tanca la D [falsetat] en 90 que per afermada impossibilitat no
pot esser vista ni atrobada la D qui es en la G .
57

Els conceptes de possibilitat-impossibilitat tenen doncs un ampli abast
demostratiu en el Llibre de contemplacid,
tan important com el que assoliran en
FArt. I per una senzilla rao: FArt deriva del Llibre de contemplacid.
El triangle
negre de la figura T suposa la ubicacio dins una estructura major d'uns conceptes
que a Fobra primera eren plenament operatius: afirmacio-negacio-dubte. Tots tres
apareixeran relacionats amb esser, no esser (0 privacio) i possibilitat-impossibilitat.
Al Llibre de contemplacid trobem tots aquestos termes en un arbre del Ilibre quart,
concretament el de la distincio XXXIII, «En Farbre qui tracta d'esser e de
necessaria e de privacio». Si ens fixem en la seua constitucio, veurcm que els
conceptes d'esser, de necessarietat i de privacio apareixen llancats sobre possibilitatimpossibilitat i sobre potencia-acte. f e s s e r i el no esser cs manifesten en 1'operacio
epistemologica d'afirmacio 0 de negacio de la possibilitat-impossibilitat dcls fets
dubtosos o desconeguts. Tota aquesta distincio del Llibre de contemplacid pot ser
considerada doncs com un altre preccdent del triangle negre de la figura T.
En conclusio, hem pogut trobar com al llarg dcl Llibre de
contemplacid
apareixen ja els conceptes relatius que bastiran la figura T de FArt quaternaria.
Pero, el mes important de tot, es que no es tracta d'aparicions aillades o
esporadiques: aquestos conceptes es manifesten j a amb una operativitat semblant
a la que tindran en l'Art, i reunits en grups que ben be poden considerar-se el nucli
generador dels triangles de T.
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