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Abstract
The age-old debate as to which fi eld of knowledge, given its characteristics, deserved to be 
considered the queen of all sciences remained very much alive in the thirteenth century, 
when Ramon Llull presented his Art as a pretender to the throne. The present article be-
gins by examining the role that this debate played in the Aristotelian division of philosophy 
into theory and practice, and analyzing the doctrines of the falāsifa regarding the articula-
tion between theoretical and practical philosophy and its reception among Latin thinkers. 
Next, it presents an approach to Llull’s Art which takes into account both that division 
and those doctrines. The article identifi es the focus of the question of the truth or falseness 
of religious laws from the point of view of practical philosophy as a key element in the ini-
tial conception of the Art as a method for conversion. It analyzes the relationship between 
this approach and the conception of political philosophy as viewed by the falāsifa, whom 
Llull saw as the strategic target of his proposal. It also offers an interpretation of the Lullian 
Art as a science which, despite having theory or contemplation as its ultimate goal, is en-
tirely in agreement with the subject matter of that part of philosophy concerned with the 
opinions and actions that religious law ought to prescribe in order to provide proper guide-
lines for communal life. 

1. EL VELL DEBAT SOBRE LA CIÈNCIA BUSCADA

A l segle xvii, Leibniz (2001: 160 i 162) encara es referia, amb hu-
mor, a aquella ciència tan desitjada que Aristòtil ja havia descrit 
com la reina de les ciències i que encara no s’havia trobat. Aris-

tòtil no havia estat el primer a parlar d’aquesta mena de coneixement tan 
valuós i al qual, per la seva eminència, correspondria el domini sobre la res-
ta. De fet, la seva identifi cació ja apareixia com una qüestió debatuda en 
molts diàlegs de Plató. Allò que es debatia no era un tema banal. Es tracta-
va d’establir quina era l’art o la ciència que feia que un home fos veritable-
ment savi. O el que es considerava que era el mateix: quina era l’art o la 
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ciència que aportava la felicitat als qui la posseïen i els capacitava per go-
vernar sàviament els altres (Aubenque 1994: 264-281). Aquell vell debat 
continuava ben viu al segle xiii, una època en què, com era habitual des de 
la República platònica, el discurs sobre la felicitat en aquest món es conti-
nuava repartint el joc amb el discurs sobre la benaurança en una altra vida1 
i en què la metafísica, la ciència política o la fi losofi a moral i la teologia 
cristiana apareixien com les principals pretendents al tron. Aquestes pàgines 
parteixen de la constatació que l’Art de Llull també es va acabar presentant 
com una resposta singular a aquesta pregunta (Ruiz Simon 1999: 306-330, 
416-422). El seu objectiu és mirar d’aclarir com la proposta d’aquest artefac-
te epistemològic s’insereix en la discussió del seu temps sobre la ciència bus-
cada i, d’una manera més concreta, apuntar el paper que la ciència política 
podia interpretar en l’origen d’aquesta proposta.

2.  LA DESCRIPCIÓ DE LA CIÈNCIA BUSCADA A LES FONTS 
ARISTOTÈLIQUES: METAFÍSICA I (982A 4 – 983A 23) 
I ÈTICA A NICÒMAC I (1094A 26 – 1094B 11)

Aristòtil es planteja la qüestió sobre la reina de les ciències tant al llibre pri-
mer de la Metafísica com a l’inici del llibre primer de l’Ètica a Nicòmac.

El llibre primer de la Metafísica (982a 4 – 983a 23) inclou una llista 
d’opinions comunes sobre les condicions que hauria de complir el coneixe-
ment d’un savi realment digne d’aquest nom. Algunes ja havien estat pre-
ses en consideració en els diàlegs platònics. La primera fa referència a la 
universalitat de la ciència del savi. La segona, a la difi cultat per a la intel-
ligència d’accedir-hi. La tercera, a la seva certesa. La quarta, a la seva ca-
pacitat d’ensenyar les causes. La cinquena, al fet que aquesta ciència és dig-
na de ser escollida per si mateixa i no per a altres fi ns. La sisena, a la seva 
superioritat respecte a la resta de coneixements, que estarien sota el seu do-
mini. Aquesta darrera condició, que és la que la corona com la reina de les 
ciències i la que fa que li correspongui al savi dirigir els que no ho són, té 
a veure amb el fet que coneix la causa fi nal per la qual s’han de fer totes 
les coses.

1. El discurs sobre la felicitat dels fi lòsofs en aquesta vida es troba a República IX, 580b-c; 
el discurs mitològic, persuasiu i moralitzador per als no fi lòsofs sobre la felicitat pòstuma se sub-
ministra al fi nal de l’obra (República X, 614b-621d).
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Com acabem d’apuntar, al llibre I de l’Ètica a Nicòmac hi ha un al-
tre passatge on Aristòtil també descriu una ciència sobirana (1094a 26 – 
1094b 11). L’Ètica a Nicòmac comença precisament amb una refl exió sobre 
la multiplicitat de fi ns de les accions dels homes i sobre la multiplicitat de 
les arts o de les ciències que tenen l’assoliment d’aquests fi ns com a objec-
tiu. Aristòtil sosté que a cada fi  li correspon una art o una ciència que per-
met d’assolir-lo i posa uns quants exemples d’aquesta correspondència, com 
la medicina (que té com a fi  la salut), la construcció naval (que té com a 
fi  el vaixell), l’estratègia (que té com a fi  la victòria) o l’economia (que té 
com a fi  la riquesa). Segons ell, ni aquests fi ns múltiples ni les múltiples 
disciplines que s’hi ordenen són divergents. Els fi ns s’orienten cap a un fi  
superior i les arts i les ciències se subordinen les unes a les altres en funció 
del fi  cap al qual s’ordenen. Tota aquesta argumentació porta Aristòtil a 
concloure que de la mateixa manera que tots els fi ns dels actes humans se 
subordinen al fi  últim de la vida humana, que és el bé suprem, també to-
tes les arts i les ciències s’han de subordinar a una ciència superior, que 
cal pensar com una ciència relativa a aquell bé suprem i que és «arquitec-
tònica» respecte a totes les altres perquè les usa i les dirigeix cap un ma-
teix fi . En aquest passatge, Aristòtil identifi ca aquesta ciència arquitectò-
nica amb la ciència civil o política, que tindria com a objecte l’obtenció 
de la felicitat.

3.  LA «CIÈNCIA BUSCADA» EN EL PENSAMENT LLATÍ 
DEL SEGLE XIII

El fet que en el passatge de l’Ètica a Nicòmac la ciència sobirana s’identifi qui 
amb la ciència política portava evidentment a preguntar-se sobre la relació 
entre aquesta ciència política i la saviesa de què es parla al llibre primer de 
la Metafísica, que, d’acord amb la cinquena condició, també es presenta com 
una ciència del fi  últim, però que, alhora, es defi neix com una ciència teò-
rica de les causes i els principis. Al segle xiii, els pensadors de l’Occident 
llatí acostumen a encarar aquesta pregunta en el context dels comentaris 
d’aquestes dues obres d’Aristòtil o en obres on els passatges aristotèlics so-
bre la ciència suprema s’usen per discórrer sobre la relació d’aquesta ciència 
amb la teologia cristiana, que pretén partir de la revelació divina. En aques-
tes respostes sol entrar en joc la divisió de la fi losofi a, suggerida per Aristò-
til a Metafísica II, 993b, en teoria, que té com a fi  la veritat, i pràctica, que 
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té com a fi  l’acció. En general, d’acord amb el que el Filòsof diu a Metafísi-
ca I, 982b 4-10, aquests pensadors consideren que la saviesa de què es par-
la a Metafísica I és una ciència teòrica (o, per dir-ho en uns termes que es 
tenien per sinònims: especulativa o contemplativa) i, per tant, diferent de 
la ciència pràctica de què es parla a Ètica a Nicòmac I.2 Aquesta consideració 
els ofereix un criteri per estructurar l’ordre que existeix entre les ciències fi -
losòfi ques establint una doble jerarquia: d’una banda, les ciències pràctiques 
subordinades a una «ciència arquitectònica» també pràctica (la ciència po-
lítica o cívica de què parla Aristòtil, que alguns autors identifi quen amb la 
«fi losofi a moral»); d’altra banda, les ciències teòriques encapçalades per una 
saviesa que s’identifi ca amb la primera d’aquestes ciències: la ciència de què 
suposadament es parla als llibres de la Metafísica, una ciència que, tot i ser 
una, és coneguda, en funció de l’aspecte en què es vol fer èmfasi, amb de-
nominacions diferents: ciència divina o teologia natural (o fi losòfi ca), metafísi-
ca i fi losofi a primera.

Entre les que ofereixen els pensadors medievals de l’Occident llatí, la 
resposta actualment més recordada a la pregunta sobre la relació entre les 
ciències descrites a Metafísica I i a Ètica a Nicòmac I és la de Tomàs d’Aqui-
no. La solució del mestre dominicà es basava en la distinció entre un fi  úl-
tim relatiu a les coses humanes i un fi  últim absolut de l’univers. D’acord 
amb aquesta distinció, Aristòtil no hauria considerat la política com la «cièn-
cia suprema» en sentit absolut, sinó en relació amb el gènere de les ciències 
pràctiques, que només tenen com a objecte les accions humanes (Tomàs 
d’Aquino 2000 i ss.: Sententia Ethicae I, lectio 2, 13). Segons el Filòsof, la cièn-
cia suprema en sentit absolut hauria estat una ciència teòrica, la «ciència 
divina» de què es parla a la Metafísica, que sí que té com a objecte la causa 
fi nal última de tots els éssers: Déu, el bé suprem (Tomàs d’Aquino 2000 i ss.: 
Sententia Metaphysicae, Proemium i I, lectio 1). Amb aquesta solució, Tomàs 
d’Aquino posava la ciència divina entesa a la manera d’Aristòtil al vèrtex 
de la piràmide de les ciències fi losòfi ques. Però l’objectiu estratègic d’aques-
ta interpretació no era entronitzar-la, sinó coronar una altra ciència, la teo-
logia o ciència divina cristiana, que no és una part de la fi losofi a perquè es 
fonamenta en la revelació, però que es considera necessària de cara a l’as-
soliment del fi  últim.

2. Vid. també Ètica a Nicòmac VI, 7, on es descarta que la prudència o la política es pu-
guin identifi car amb la saviesa.
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Segons Tomàs d’Aquino, aquesta ciència divina revelada té el mateix 
objecte principal de coneixement que la teologia natural o fi losòfi ca (Déu) 
i és per això que es tracta d’una ciència més teòrica que pràctica, però tam-
bé pot ser vista, en part, com una ciència pràctica, atès que també s’ocupa 
dels homes, que, per mitjà de les seves accions, es dirigeixen cap al fi  de la 
vida humana (és a dir, la felicitat, que només es podria assolir de manera 
perfecta en una altra vida i que el mestre dominicà identifi ca amb la visió 
de Déu, que seria una mena de coneixement teòric, especulatiu o, el que 
és el mateix, contemplatiu). Com a ciència teòrica, està per sobre de totes 
les altres ciències teòriques, inclosa la ciència divina fi losòfi ca, per la seva 
certesa i per la major dignitat de la seva matèria. I, en la mesura que tam-
bé és, en part, una ciència pràctica, està per sobre de totes les ciències fi lo-
sòfi ques pràctiques perquè s’orienta a un fi  més alt: la felicitat en una altra 
vida. Per totes aquestes raons, Tomàs d’Aquino sosté que la teologia cristia-
na no només compleix millor que cap altra disciplina fi losòfi ca les condi-
cions de la saviesa recollides a Metafísica I, sinó que també pot usar com a 
ciència sobirana les ciències inferiors d’acord amb el que es prescriu per a la 
«ciència arquitectònica» descrita a Ètica a Nicòmac I (Tomàs d’Aquino 2000 
i ss: Summa theologiae I, q. 1, art. 5).

La consideració de la teologia cristiana com una ciència més teòrica o 
especulativa que pràctica no era, però, comuna entre els teòlegs anteriors 
o contemporanis de Tomàs d’Aquino, que majoritàriament la caracterit-
zaven com una ciència eminentment pràctica i buscaven altres maneres de 
concordar les jurisdiccions de la fi losofi a i d’aquesta teologia. Roger Bacon, 
per exemple, ofereix un tractament de la qüestió totalment divers del de To-
màs d’Aquino. Per a Bacon (Opus tertium 2012: 53), tota la fi losofi a teòrica 
se subordina (d’acord amb la seva interpretació d’Ètica a Nicòmac I, 1094a-b) 
a la fi losofi a moral o política, que seria el fi , la senyora i la reina de totes les 
altres ciències fi losòfi ques. I l’articulació entre la fi losofi a i la teologia cris-
tiana té lloc en el vèrtex de la piràmide de les ciències fi losòfi ques: entre els 
cristians que fi losofen, la teologia revelada, entesa com un disciplina pràc-
tica orientada a promoure les virtuts que haurien de permetre assolir el fi  de 
la vida humana, es presenta com la fi losofi a moral o política perfecta en rela-
ció amb la fi losofi a moral o política imperfecta profana. Segons ell, el fet que 
la fi losofi a pràctica o, si es prefereix, el fet que la «fi losofi a moral» o «cièn-
cia civil» sigui el fi  de totes les ciències fi losòfi ques, és a dir, de tots aquells 
coneixements que els homes poden assolir exclusivament per mitjà del bon 
ús de les seves facultats naturals, no signifi ca que aquesta saviesa, amb totes 
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les ciències que incorpora i dirigeix, permeti als homes d’obtenir d’una ma-
nera satisfactòria el fi  últim cap al qual tendeixen. Com argumenta a Opus 
maius II, 1 (2010: I, 36), és la teologia cristiana, que parteix de la revelació, 
la que interpreta millor aquest paper i és per aquest motiu que cal conside-
rar-la la saviesa veritable. El caràcter últim que Bacon concedeix a la fi loso-
fi a moral i la seva comprensió de la teologia fa palesa una concepció eminent 
pràctica de la totalitat de la ciència que es troba als antípodes dels plante-
jaments de Tomàs d’Aquino (Trottmann 2002: 95-116).

Com es pot veure, les respostes de Tomàs d’Aquino i de Roger Bacon 
a la pregunta sobre la ciència buscada coincideixen a atorgar la corona de 
la saviesa a la teologia cristiana, però divergeixen radicalment tant en la ma-
nera de pensar l’objecte d’aquesta teologia com en la manera d’entendre la 
mateixa fi losofi a i la divisió entre les seves dues parts principals. Aquestes 
dues respostes no esgoten, en qualsevol cas, el repertori de solucions que es 
podria elaborar a partir de la literatura fi losòfi ca i teològica llatina dels anys 
en què Llull es va formar intel·lectualment. Al costat d’aquests autors que 
acaben atorgant la corona de la saviesa a la teologia cristiana, també en tro-
bem d’altres que desestimen les ambicions dels teòlegs i no consideren opor-
tú buscar la saviesa fora de la fi losofi a, com Alberic de Reims, que identifi -
ca la saviesa amb les ciències fi losòfi ques especulatives o teòriques per mitjà 
de les quals els homes assoleixen la perfecció (Alberic de Reims 1984: 29). 
O Brunetto Latini (1948: 19-20), que, com també farà Dante al Convivio 
(II, 14; Imbach 1996: 41), considera que la part principal de la fi losofi a pràc-
tica, la política, és «la plus haute sciencie et dou plus noble mestier ki soit 
entre les homes». La política com a ciència suprema de la fi losofi a pràctica, 
la metafísica com a ciència suprema de la fi losofi a teòrica, la teologia cris-
tiana entesa com a ciència eminentment teòrica i la teologia cristiana pen-
sada com una ciència pràctica, no constitueixen, però, la totalitat de les so-
lucions inventariables. Entre les que no hem esmentat, se’n troben dues que 
resulten particularment interessants en relació amb la manera que Llull pre-
senta la seva Art. La primera identifi ca la saviesa veritable no amb una part 
de la fi losofi a, sinó amb la fi losofi a mateixa. La segona la identifi ca amb la 
teologia cristiana, però no amb la teologia cristiana pensada com una cièn-
cia eminentment teòrica o com una ciència pràctica, sinó com una ciència 
afectiva en què l’amor per l’objecte conegut s’afegeix a la seva intel·lecció 
teòrica.
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4.  LA FILOSOFIA COM A CIÈNCIA DE LES CIÈNCIES 
I ART DE LES ARTS: AL-FĀRĀBĪ

Com hem vist, la principal font de la consideració de la divisió de la fi loso-
fi a en teoria i pràctica es troba a Metafísica II, 993b, on Aristòtil les distin-
geix pel fi  cap al qual es dirigeixen: la veritat, en el cas de la teoria, i l’ac-
ció, en el cas de la pràctica. El fet que Boeci parlés d’aquesta divisió tant al 
primer Comentari a la «Introducció» a les «Categories» d’Aristòtil (Pròleg 1,3) 
com a la Consolació de la fi losofi a (I, 1), va convertir aquesta divisió en un 
lloc comú entre els lletrats llatins molt abans que es fessin al segle xii les pri-
meres traduccions dels llibres de la Metafísica. Es tractava de dues obres molt 
divulgades. La Introducció a les Categories de Porfi ri era la porta d’entrada a 
l’estudi de la lògica, i el comentari que en va fer Boeci era molt preuat. I la 
Consolació de la fi losofi a oferia a través de la personifi cació de la mateixa fi -
losofi a la primera imatge que els medievals solien fer-se d’aquest coneixe-
ment. En aquesta imatge, la fi losofi a apareixia com una dona d’estatura in-
discernible que anava coberta amb uns vestits que portaven brodada en la 
part superior la lletra grega theta, és a dir, la inicial de «theoria», i en la in-
ferior, la lletra pi, que simbolitzava la «pràctica». La signifi cació d’aquesta 
distribució de les lletres en la seva indumentària va ser evidentment objec-
te de consideracions recurrents per mitjà de les quals es mirava de descriu-
re el punt de vista fi losòfi c sobre la relació entre la vida contemplativa i la 
vida activa. Però amb la recepció al llarg dels segles xii i xiii de la traduc-
ció llatina dels llibres de la Metafísica i de l’Ètica a Nicòmac, els debats so-
bre la relació entre la fi losofi a teòrica i la fi losofi a pràctica no només van re-
vifar, sinó que també van canviar de registre. A partir d’aleshores, van tenir 
una gran incidència els plantejaments sobre aquesta qüestió dels falāsifa o 
fi lòsofs de l’islam, les obres dels quals van ser decisives a l’hora de defi nir la 
perspectiva des de la qual es realitzava la interpretació del «nou Aristòtil». 
Les respostes de Tomàs d’Aquino, Roger Bacon i els seus contemporanis a 
la querella sobre la ciència buscada tenen en consideració aquests planteja-
ments, tot i que no es limiten a reproduir-los. Com anirem veient, la pro-
posta de l’Art lul·liana també sembla que els té molt en compte. Per això 
convé no deixar-los de banda si es tracta d’aclarir la manera en què aques-
ta proposta s’insereix en aquella querella.

A Sobre l’obtenció de la felicitat, al-Fārābı̄ (2005: 80-81) havia exposat 
la relació entre les dues parts principals de la fi losofi a (la teòrica i la pràcti-
ca) en el context d’una refl exió sobre la ciència suprema, una ciència que, 
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com ell mateix recordava, havia estat denominada l’«art de les arts» i la 
«ciència de les ciències» o la «saviesa de les savieses», amb unes denomina-
cions que, segons glossa en uns termes que fan pensar en la «ciència arqui-
tectònica» descrita a Ètica a Nicòmac I, es referien a l’art que usa totes les 
arts, a la ciència que usa totes les ciències, a la saviesa que usa totes les sa-
vieses, amb fi nalitats directives. Al-Fārābı̄ identifi ca aquesta saviesa no amb 
una de les parts de la fi losofi a, sinó amb la fi losofi a mateixa considerada en 
la seva totalitat. I remarca que la fi losofi a, el nom de la qual fa referència 
a la recerca d’aquesta saviesa i a l’amor per la ciència que permet obtenir, 
és imperfecta quan se circumscriu a la teoria. «Per ser un fi lòsof veritable-
ment perfecte —diu— cal posseir a la vegada les ciències teòriques i la fa-
cultat d’usar-les per al bé de tots segons la capacitat de cadascú» (al-Fārābı̄ 
2005: 81-82). En resum: la veritable saviesa no pot excloure els coneixe-
ments per mitjà dels quals el savi, a través del govern i la legislació, pot 
afavorir la formació en els habitants de la comunitat política en què viu 
dels comportaments virtuosos que els haurien d’encaminar cap al fi  últim de 
la vida humana.

El tractament d’al-Fārābı̄ de la qüestió de la «ciència buscada» i la 
manera en què coordina la part teòrica i la part pràctica de la saviesa fi lo-
sòfi ca amb què identifi ca aquesta ciència, van marcar la pauta que van se-
guir els fa lā si fa posteriors, particularment pel paper que aquest autor atorga-
va en les seves obres a la religió com a mitjà de realització de les virtuts en 
la comunitat, un paper que convertia les «lleis divines» a través de les quals 
els profetes establien quines havien de ser les opinions i les accions del ha-
bitants en un comunitat política virtuosa, en l’objecte principal de la cièn-
cia política. Amb al-Fārābı̄, que pretenia seguir els plantejaments sobre la 
fi losofi a pràctica de Plató i Aristòtil, el tema de les lleis religioses va es-
devenir una de les qüestions centrals d’una fi losofi a que no es considerava 
completa si no assumia la funció de promoure la virtut entre els no fi lòsofs 
(Mahdi 2001). I amb aquesta centralitat, el problema de la relació entre la 
part teòrica i la part pràctica de la fi losofi a va esdevenir un problema in-
destriable del de la relació entre la fi losofi a i la religió, que, a semblança de 
la mateixa fi losofi a, també tenia una part teòrica (que prescrivia les opinions 
que els ciutadans han de tenir sobre la naturalesa i els atributs de Déu i so-
bre l’ordre del món) i una part pràctica (que regia les accions).

Al-Fārābı̄ sostenia que, en una religió virtuosa, cadascuna d’aquestes 
dues parts se subordinava a la fi losofi a perquè, d’una banda, totes les lleis re-
ligioses virtuoses «cauen sota els universals de la fi losofi a pràctica» i perquè, 
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d’altra banda, «les demostracions de les opinions teòriques que hi ha en la 
religió [unes opinions que en la religió s’accepten sense demostració] perta-
nyen a la fi losofi a teòrica».3 Des de la perspectiva adoptada per l’autor, la fi -
losofi a entesa com a «art reial» apareixia no només com el taller epistemo-
lògic on s’havien creat o es podien crear les religions virtuoses, sinó també 
com la pedra de toc que permetia valorar la virtut de les lleis religioses exis-
tents, que només es podien considerar realment virtuoses si les accions que 
prescrivien es podien subsumir sota els universals de la fi losofi a pràctica i si 
les opinions que consagraven oferien imatges persuasives per als llecs con-
cordants amb les veritats demostrables per la fi losofi a teòrica.

La primera part de Sobre l’obtenció de la felicitat, que és on es troba el 
passatge sobre la fi losofi a com a ciència de les ciències, no es va traduir 
al llatí. Però la visió de la fi losofi a com a saviesa que expressa va incorpo-
rar-se a la biblioteca fi losòfi ca llatina a través de les traduccions d’una altra 
obra del mateix al-Fārābı̄, l’Enumeració de les ciències (al-Fārābı̄ 1953), i d’al-
tres obres de la falsafa que, seguint el seu model, presentaven el catàleg de 
les ciències com una introducció a l’estudi de la fi losofi a, com ara la Carta 
sobre la divisió de les ciències intel·lectuals, d’Avicenna, o el Maqāsid al-falāsifa, 
d’Algatzell. La recepció d’aquestes obres va suposar l’arribada de la concep-
ció de la saviesa fi losòfi ca com una saviesa en part política i orientada a la 
producció d’uns comportaments virtuosos que es consideraven la condició 
necessària per a l’obtenció d’una felicitat veritable que nominalment s’iden-
tifi cava amb la «felicitat futura». En aquesta saviesa, d’acord amb el model 
proposat per al-Fārābı̄, la «fi losofi a primera» no era només la disciplina te-
òrica que regnava sobre la resta de ciències, sinó també la porta d’accés a la 
ciència política, ja que es presentava com un coneixement relacionat amb 
les opinions i les accions que haurien de tenir els habitants de les ciutats 
ben ordenades cap al seu fi . Evidentment, aquesta literatura no deixava de 
banda el tema de la relació entre la fi losofi a i les «lleis divines» que do-
naven lloc a les religions, un tema que no totes les obres d’aquesta mena 

3. Al-Fārābı̄, Libro de la religión, I, 3 [46-47]: «La religión virtuosa se asemeja a la fi lo-
sofía. Pues así como la fi losofía es teórica y práctica [...], así también es la religión. [...] En la re-
ligión, la parte práctica es aquella cuyos universales están en la fi losofía práctica. [...] Por tan-
to, todas las leyes religiosas virtuosas caen bajo los universales de la fi losofía práctica. Y las 
demostraciones de las opiniones teóricas que hay en la religión pertenecen a la fi losofía teóri-
ca, pero en la religión son aceptadas sin demostraciones. En consecuencia, las dos partes de las 
que está constituida la religión están subordinadas a la fi losofía» (al-Fārābı̄ 2008a: 141).
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tracten d’acord amb els mateixos plantejaments. El tractament que en fa 
Avicenna, que, a diferència d’al-Fārābı̄, defuig l’afi rmació explícita de sub-
ordinació de la religió respecte a la fi losofi a, ens interessa especialment de 
cara al nostre propòsit.

5.  EL LLOC DE LA TEOLOGIA REVELADA EN EL SISTEMA 
DE LES CIÈNCIES SEGONS AVICENNA

A la Carta sobre la divisió de les ciències intel·lectuals, Avicenna segueix el 
camí marcat per al-Fārābı̄ i, després de descriure la fi losofi a o saviesa com 
un coneixement orientat a l’obtenció de la felicitat, la divideix, d’acord 
amb la divisió tradicional, en teoria i pràctica. Segons aquesta carta, és a 
la fi losofi a pràctica i concretament a la política a qui correspon ocupar-se 
de la profecia i de la llei religiosa que s’estableix per mitjà d’aquesta (Avi-
cenna 1977: 324-327). Però Avicenna també en parla en el mateix opuscle 
quan presenta les ciències teòriques, ja que, segons ell, les dues branques 
que s’afegeixen a les cinc parts principals de la ciència divina estrictament 
fi losòfi ca, que és la principal ciència teòrica, tenen com a objecte donar a 
conèixer, respectivament, la naturalesa i les condicions de la profecia i les 
característiques especials per mitjà de les quals els homes que viuen en so-
cietat poden arribar a assolir la felicitat suprema (Avicenna 1977: 332-333). 
Aquesta doble aparició de la profecia pot semblar contradictòria, però la 
contradicció és tan sols aparent, com es pot comprovar si es llegeix aques-
ta carta tenint en compte el tractament que el mateix Avicenna fa de la 
matèria d’aquestes dues branques en els capítols que els dedica a la seva 
Metafísica. En aquests passatges s’argumenta que, atès que els homes són 
animals socials que només poden assolir el seu fi  vivint políticament asso-
ciats, esdevé necessària la imposició d’una llei divina per mitjà de la fi gu-
ra d’un legislador (el profeta) amb un coneixement revelat, infús (i, per 
tant, no fi losòfi c) de la ciència divina (Avicenna 1977-1983: 531-533). El 
discurs sobre les «branques» de la ciència divina amb què culmina la fi lo-
sofi a teòrica és, de fet, un discurs sobre la necessitat d’una fi losofi a pràcti-
ca que complementi la teoria fi losòfi ca. Però, alhora, també és un discurs 
sobre l’origen extrafi losòfi c de la llei religiosa de què s’ocupa aquesta fi loso-
fi a pràctica.

La principal innovació respecte a al-Fārābı̄ té a veure precisament amb 
el fet que Avicenna remarca que el contingut de la saviesa que el profeta 
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tradueix en la llei religiosa no el subministra la mateixa fi losofi a, sinó que 
és producte d’una «revelació» divina (Ramón Guerrero 1990: 99-100). Avi-
cenna, com al-Fārābı̄, pensa que la religió, la llei divina, és políticament ne-
cessària. Però, en subratllar el caràcter suprafi losòfi c del coneixement profè-
tic, adapta el discurs fi losòfi c al punt de vista dels creients i evita amb cura 
presentar-lo obertament com una creació de la fi losofi a. Però això no impe-
deix que correspongui al fi lòsof, d’acord amb una de les funcions pròpies de 
la ciència política, distingir entres lleis divines veritables i lleis divines fal-
ses. Aquest és precisament, segons la Carta sobre la divisió de les ciències intel-
lectuals, un dels objectes de la política, que descriu com aquella part de la 
ciència pràctica que estudia les diferents classes de règims o governs i la seva 
bondat i maldat, una ciència pràctica que subdivideix en dues altres parts: 
la referent a la reialesa i la referent a la profecia i la llei. Avicenna, que sos-
té que tant Plató com Aristòtil havien dedicat llibres a la llei divina consi-
derada com a producte d’una revelació profètica, estableix que la branca de 
la política que se n’ocupa permet conèixer la necessitat per a l’espècie hu-
mana de la profecia i les lleis divines, els principis comuns i particulars de 
les lleis divines (és a dir, respectivament, d’aquells principis que són comuns 
a totes i d’aquells que les distingeixen) i també la diferència entre les pro-
fecies veritables i les que pretenen ser-ho però no ho són (un coneixement, 
aquest últim, que es presenta com una concreció del coneixement de la cièn-
cia política relatiu a la distinció entre els règims bons i els règims dolents) 
(Avicenna 1977: 326-327).

Els plantejaments d’Avicenna sobre la divisió i l’articulació de les cièn-
cies van ser posteriorment recollits i reelaborats per Algatzell al Maqāsid al-
falāsifa (Les intencions dels fi lòsofs), una obra a què Llull va tenir accés durant 
la seva etapa de formació i de la qual va fer dues versions parcials (Com-
pendium logicae Algazelis, Lohr, ed., 1967, i Lògica del Gatzell, ORL XIX). 
Aquesta obra va ser concebuda per Algatzell com un prolegomen a la crí-
tica del pensament dels falāsifa, però la major part d’autors llatins que l’es-
menten, tret de Roger Bacon i del dominicà català Ramon Martí, encara 
que no sempre obri en conseqüència, la tenien per una obra d’un seguidor 
acrític d’Avicenna (Minnema 2013: 16-17). La traducció llatina realitzada 
per Gundissalinus i que se sol citar amb el títol Summa theoricae philosophiae, 
però també com Metaphysica o Philosophia, comença amb una descripció de 
la divisió i l’ordre de les ciències, que, a la manera usual, divideix en dues 
branques: l’activa o pràctica i l’especulativa o teòrica, cadascuna de les quals 
se subdivideix, com a Avicenna, en tres ciències: la física, la matemàtica 
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i la ciència divina o metafísica (en el cas de la teoria) i la ciència de gover-
nar els altres, la ciència de governar la pròpia casa i la ciència de governar-se 
un mateix (en el cas de la pràctica). D’acord amb Avicenna, la ciència di-
vina o metafísica es descriu com la culminació de les ciències teòriques. 
Algatzell argumenta la seva superioritat relacionant-la amb el fet que té 
com a objecte Déu, que és l’objecte de coneixement més noble que es pot 
tenir en aquesta vida i la causa de la felicitat futura. Pel que fa a les cièn-
cies pràctiques, que ensenyen com cal actuar perquè les accions siguin útils 
en aquest món i per fer-nos mereixedors de l’esperança en la vida eterna en 
l’altre, apunta que la seva arrel comuna és la «ciència de la fe» i que tro-
ben la perfecció en la ciència política.4 Algatzell, que en aquesta obra no 
torna a ocupar-se de les ciències pràctiques, no explicita quin és el vincle 
entre la ciència política i la ciència de la fe. Però, com veurem, Gundis-
salinus, el seu traductor, va identifi car aquest vincle, en el De divisione phi-
losophiae, apuntant, a la manera d’al-Fārābı̄ i d’Avicenna, cap a la llei re-
ligiosa.

6.  L’ART DE LLULL I LA FILOSOFIA DE LA LLEI 
RELIGIOSA DELS FALĀSIFA CONSIDERADA 
DES DE LA PERSPECTIVA D’AVERROIS

En diversos passatges de la seva obra, Llull assenyala els fi lòsofs de l’islam, 
que segons ell no creuen que Mahoma fos realment un profeta, com els des-

4. «Sine dubio igitur cognitio sapientie dividitur in duo; quorum unum est quod facit 
scire dispositiones nostrorum operum et vocatur sciencia activa; cuius utilitas est cognoscere 
per eam maneries actionum agendarum, per quas proveniant utilia nobis in hoc mundo, et cer-
tifi catur nostra spes de vita eterna. Alterum est quo cognoscuntur disposiciones omnium que 
sunt; ad hoc ut describatur in animabus nostris forma universi esse secundum ordinem suum 
sicut describitur forma visibilis in speculo; huiusmodi autem descripcio in nostris animabus est 
perfectio ipsarum, quoniam aptitudo anime ad recipiendum ea proprietas est ipsius anime. Unde 
describi ea in anima, in presenti quidem est summa nobilitas et in futuro causa felicitatis sicut 
in sequentibus ostendetur, et hec dicitur sciencia theorica. Unaqueque autem harum scientia-
rum dividitur in tria. Activa enim dividitur in tria; quorum unum est scientia disponendi con-
versationem suam cum omnibus hominibus; homo enim est creatura quam necesse est conver-
sari cum hominibus, quod non potest sibi bene ordinari ita ut utile sit ei in hoc mundo, et in 
futuro nisi secundum modum proprium; huius autem scientie radix est scientia fi dei» (Algat-
zell 1933: 1-2. Vid. Minnema 2013: 183-188).
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tinataris naturals dels arguments que la seva Art subministra.5 Al meu en-
tendre, l’estratègia missionera que Llull va voler basar en aquesta Art s’acla-
reix força quan es té en compte que, considerada des del punt de vista dels 
que ell veia com a destinataris naturals de la seva nova manera de disputar 
amb els infi dels, aquesta proposta es corresponia amb aquella part de la fi lo-
sofi a política que, segons sintetitza Avicenna, tenia com a objecte valorar 
cada llei religiosa i comparar-la entre si d’acord amb criteris purament ra-
cionals, sospesant com s’ajustaven els principis particulars que les distingien 
amb els principis comuns que havien de compartir i amb els objectius polí-
tics que les justifi caven. Aquest exercici, que és el que porta a terme d’una 
manera molt evident el gentil del Llibre del gentil e dels tres savis, també és 
el que hi ha darrere d’una afi rmació que Averrois efectua a la Qüestió XX de 
la Incoherència de la Incoherència, on diu que els fi lòsofs tenen l’obligació d’es-
collir «la millor de les religions de la seva època» (Averroes 2008: «About 
the Natural Sciences», «The fourth discussion»).

En aquesta qüestió XX, Averrois defensa els fi lòsofs d’una de les acusa-
cions que els fa Algatzell: que els fi lòsofs neguen la resurrecció dels cossos. 
Averrois comença dient que es tracta d’una acusació injusta perquè els fi lò-
sofs mai no han criticat aquesta creença i a continuació explica la raó per 
la qual s’han abstingut de fer-ho. Em sembla que és interessant escoltar-lo:

La raó d’això és que la fi nalitat d’aquest ensenyament [el de la resurrecció dels 
cossos a l’Alcorà] és la d’exercir sobre els homes un govern que els porti a 
perfeccionar la seva existència en tant que homes i a assolir la felicitat que 
els pertoca. I també que aquest dogma és indispensable per a l’existència de 
les virtuts morals, de les virtuts teorètiques i de les arts pràctiques de l’home. 
Perquè els fi lòsofs consideren que l’home no pot viure en aquest món sense 
les arts pràctiques i que no pot viure ni en aquest món ni en l’altre sense les 
virtuts teorètiques. Però ni les unes ni les altres es poden realitzar o es poden 
assolir sense les virtuts morals i no es pot arribar a assolir aquestes virtuts mo-
rals si no és a través de l’adquisició del coneixement de Déu —lloat sigui!— 
i del testimoni de la veneració cap a Ell per mitjà de la pràctica dels rituals 
prescrits als homes per les lleis rituals de totes les religions.

I una mica més endavant afegeix:

5. Per exemple a Lo desconhort, vv. 325-332 (Batalla, ed., 2004: 88), a la Doctrina pue-
ril, cap. 71 (NEORL VII: 184), o al Liber de fi ne, I, 2 (ROL IX: 256). Vid. Ruiz Simon (2014).
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Els fi lòsofs consideren que els ensenyaments revelats són arts polítiques in-
dispensables que prenen els seus principis tant de la raó com de la revelació, 
en particular aquells que són comuns a totes les lleis revelades, tot i que aquestes 
lleis puguin diferir pel que fa a la quantitat dels seus ensenyaments. A més, pen-
sen que no convé emetre mai cap objecció, ja sigui per establir positivament 
el contrari o per refutar-los, contra els principis generals d’aquests ensenya-
ments, preguntant, per exemple, si cal adorar o no Déu o, encara més, si aquest 
existeix o no. (Averroes 2008: «About the Natural Sciences», «The fourth 
discussion»; la traducció al català és meva)

Tot i la prudència amb què s’expressa Averrois, es tracta d’un passat-
ge molt aclaridor pel que fa al capteniment dels fi lòsofs. Averrois no només 
situa inequívocament aquest ensenyament en el marc epistemològic de la fi -
losofi a política, sinó que, a més, el relaciona de manera explícita amb el fi  úl-
tim de la vida humana, amb el bé suprem. La petjada del passatge del comen-
çament de l’Ètica a Nicòmac que comentàvem abans és evident. En aquesta 
qüestió XX, Averrois sintetitza la manera com els fi lòsofs musulmans que 
continuen la tradició iniciada per al-Fārābı̄ entenien la relació de la part de 
la ciència política que s’ocupa de la profecia i la llei religiosa amb la con-
cepció arquitectònica d’aquesta ciència que es descriu en aquell passatge aris-
totèlic. Averrois relaciona la fi nalitat de l’ensenyament sobre la resurrecció 
amb el fi  cap al qual s’ordena la política. I subratlla que la formació de les 
virtuts morals en els ciutadans a través de les lleis religioses depèn d’un de-
terminat coneixement relatiu a Déu i s’ordena a aquest fi . Finalment, resu-
meix el modus operandi d’aquesta branca de la ciència política per mitjà de 
la distinció entre els principis comuns a totes les lleis revelades, que el fi lò-
sof, cregui el que cregui en el seu fur intern, no qüestiona perquè reconeix 
la seva necessitat política, i la manera com aquests principis comuns es con-
creten en cada llei, que sí que poden ser objecte de valoració.

Evidentment, Averrois també es va ocupar a les seves obres de la re-
lació entre la part teòrica i la part pràctica de la fi losofi a. Al Comentari a la 
República de Plató en fa un tractament que fa pensar en els d’al-Fārābı̄ i Aver-
rois. Sosté, en consonància amb el que diu Aristòtil mateix al llibre desè de 
l’Ètica a Nicòmac, que la perfecció última de la humanitat només s’assoleix 
per mitjà del coneixement teòric, és a dir, a través de la contemplació, però 
que el fi  cap al qual s’orienta la fi losofi a pràctica és una condició indispen-
sable perquè els homes, que són animals socials, puguin assolir aquell fi  més 
elevat. I és des d’aquesta manera d’entendre el problema que interpreta po-
líticament la funció de les lleis religioses i que divideix les seves prescrip-
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cions en prescripcions relatives al coneixement teòric i prescripcions rela-
tives a les accions morals.6 Com es pot veure, el plantejament d’Averrois 
sobre la relació de la fi losofi a amb el fi  de la vida humana concorda amb el 
proposat per al-Fārābı̄ i ofereix una via de conciliació semblant dels dos pas-
satges de què parlàvem abans, el de l’inici de la Metafísica i el del comença-
ment de l’Ètica, en què Aristòtil es planteja la qüestió de la saviesa o de la 
millor de les ciències. Per a Averrois, com per a al-Fārābı̄, la fi losofi a pràc-
tica i la ciència política, que en forma part, són un element indispensable 
de la saviesa, tot i que el fi  últim d’aquesta saviesa (l’obtenció de la felici-
tat) tingui a veure amb el coneixement teòric o contemplatiu. D’altra ban-
da, l’«art reial», que és la saviesa que hauria de ser pròpia del governant i del 
legislador, coincideix amb la pròpia de la fi losofi a, amb les seves dues parts, 
la teòrica i la pràctica, i és isomòrfi c amb la llei religiosa correcta, que tam-
bé es divideix en aquestes dues parts i que és presentada com una traducció 
d’aquella saviesa (Averroes 1998: 71-75).

7.  LA RECEPCIÓ DEL MODEL ÀRAB D’ARTICULACIÓ 
DE LA FILOSOFIA TEÒRICA I LA FILOSOFIA 
PRÀCTICA ENTRE ELS PENSADORS LLATINS: 
GUNDISSALINUS I ROGER BACON

L’estudi de la manera com els plantejaments característics de la falsafa so-
bre l’articulació entre la fi losofi a teòrica i la fi losofi a pràctica van ser rebuts 
pels pensadors llatins resulta aclaridor en relació amb el problema de l’esta-
tut epistemològic de l’Art de Llull. Gundissalinus és un dels primers autors 
cristians que va ocupar-se d’aquesta articulació adaptant la tradició llatina 
als models àrabs. Va ser el traductor de múltiples obres dels falāsifa, entre 
les quals algunes que hem esmentat a les pàgines anteriors, com l’Enume-
ració de les ciències (Liber de scientiis) d’al-Fārābı̄, la Metafísica d’Avicenna o 

6. «Lo que las leyes religiosas existentes en nuestro tiempo mantienen en relación con 
este asunto es que el fi n último del hombre está establecido por la voluntad de Dios, ¡ensalza-
do sea!, pero que el único camino para saber este asunto de la voluntad de Dios es la profecía. 
Y esto, si se medita sobre las leyes religiosas, se divide en estricto conocimiento abstracto, tal 
como nuestra Ley ordena respecto del conocimiento de Dios, ¡ensalzado sea!, y en acciones prác-
ticas, como las cualidades éticas que aconseja observar. A tal propósito, su intención es idéntica 
al fi n de la fi losofía, tanto en el modo como en su fi nalidad» (Averroes 1998: 93).
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el Maqāsid al-falāsifa d’Algatzell. I també era un bon coneixedor de la tra-
dició llatinocristiana. Al De divisione philosophiae va explorar els possibles 
punts de trobada entre les dues tradicions. En el pròleg es poden llegir dues 
de les defi nicions de la fi losofi a ofertes per Isidor de Sevilla: «rerum huma-
narum divinarumque cognitio cum studio bene vivendi coniuncta» i «ars ar-
tium et disciplina disciplinarum», acompanyades per l’explicació etimològi-
ca de la fi losofi a com a «amor sapientiae» (Dominicus Gundissalinus 2007: 
58; vid. Isidor de Sevilla, Etymologiae II, 24, 9). La concepció de la fi losofi a 
com a saviesa veritable que al-Fārābı̄ presenta a Sobre l’obtenció de la felici-
tat podia encaixar, com es pot veure, amb una concepció de la fi losofi a que 
havia esdevingut tòpica en la tradició llatina a través de les sentències d’Isi-
dor. El De divisione philosophiae de Gundissalinus, que és un opuscle que té 
molt en compte l’Enumeració de les ciències d’al-Fārābı̄, vol mostrar des del 
principi la connexió amb aquesta tradició llatina, però l’autor la modifi ca en 
aspectes importants a partir de la presa en consideració dels plantejaments 
concrets dels falāsifa sobre la divisió de la fi losofi a en fi losofi a teòrica i fi -
losofi a pràctica. És des d’aquesta perspectiva que incorpora la tesi sobre la 
insufi ciència de la teoria que ja hem trobat a al-Fārābı̄ i a Avicenna.7 Gun-
dissalinus, després d’apuntar que la divisió entre teoria i practica és la divi-
sió principal de la fi losofi a, afegeix que, per obtenir la felicitat futura, no n’hi 
ha prou amb la ciència teòrica, que permet d’entendre el que és, cal també 
una ciència pràctica que capaciti per fer el que és bo, una ciència tripartida 
que tindria com a part principal la ciència política i la veritat de la qual posa 
en relació tant amb les demostracions de la ciència fi losòfi ca teòrica o espe-
culativa com amb l’autoritat de la llei divina, alhora que suggereix implíci-
tament la correspondència entre ambdues.8

La remarca sobre la insufi ciència de la teoria també es troba a Roger Ba-
con i explica, si més no en part, la seva tesi sobre la superioritat de la fi loso-

7. «Sed quia ad consequendam futuram felicitatem non suffi cit sola scientia intelligen-
di quicquid est, nisi sequatur etiam scientia agendi, quod bonum est, ideo post theoricam se-
quitur practica» (Dominicus Gundissalinus 2007: 70).

8. «Utilitas autem communis huius tripartitae scientiae practicae est cognoscere per 
eam maneries actionum agendarum, ex quibus proveniunt nobis utilia in hoc mundo et certi-
fi catur spes vitae aeternae in futuro. Veritas autem horum omnium certifi catur probatione spe-
culativae et auctoritate legis divinae. Sed unumquodque sigillatim certifi catur divina lege. Et 
in hiis sex scientiis continetur, quicquid potest sciri et debet fi eri; et idcirco dictum est, quod 
intentio philosophiae est comprehendere, quicquid est, quantum possibile est» (Dominicus 
Gundissalinus 2007: 17).
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fi a pràctica sobre la fi losofi a teòrica, una tesi que, tot i que es podria fonamen-
tar en les afi rmacions d’al-Fārābı̄ i Avicenna sobre la necessitat que la fi losofi a 
té de la pràctica per arribar a ser una saviesa veritable, contradiu les repetides 
afi rmacions d’aquests autors sobre la superioritat de l’intel·lecte teòric sobre 
l’intel·lecte pràctic. Com ja hem apuntat abans, a la part setena de l’Opus 
maius, una obra que va escriure entre 1267 i 1268, Bacon descriu la fi loso-
fi a moral com el fi  de totes les parts de la fi losofi a i afegeix que és per aquest 
motiu que li correspon prendre com a principis les conclusions de totes les 
altres ciències d’acord amb la subordinació que s’escau de les múltiples cièn-
cies en relació amb aquella a qui pertoca ser la disciplina arquitectònica. Però, 
com també hem vist, sostenia que la teologia cristiana basada en la revelació, 
que veia com una ciència eminentment pràctica que tenia com a objecte el 
fi  últim de l’existència humana (la felicitat futura), era la saviesa perfecta i 
interpretava molt millor que la fi losofi a moral merament racional aquest pa-
per directiu. El fet que, segons ell, la correspondència en el cim de les cièn-
cies fos entre la teologia cristiana i la fi losofi a pràctica, i no entre la teolo-
gia cristiana i la fi losofi a teòrica, explica com entenia el paper de la fi losofi a 
en el que, segons opinava, era un dels reptes que plantejava el bon govern 
del món: l’existència d’infi dels que vivien una vida errònia, desendreçada en 
relació amb el fi  últim de l’espècie humana. Per raons òbvies, la presa en con-
sideració dels punts de vista respecte a aquest tema per part d’un autor que 
va escriure sobre aquestes matèries durant els anys de formació de Llull, té 
un especial interès en relació amb l’estudi contextual de l’Art lul·liana.

Com Llull, Bacon parteix de la constatació de la inefi càcia amb els in-
fi dels dels arguments basats en l’autoritat i pensa que els interlocutors dels 
missioners que busquen la seva conversió no poden ser les multituds, sinó 
les elits culturals i, molt concretament, aquells que tenen una formació fi -
losòfi ca.9 D’altra banda, insisteix repetidament, com també farà Llull, sobre-

9. «Sed non possumus hic arguere per legem nostram nec auctoritates sanctorum, quia 
infi deles negant Christum dominum et legem suam et sanctos. Quapropter oportet querere ratio-
nes per alteram viam; et haec est communis fi delibus et infi delibus, scilicet philosophia. Sed po-
testas philosophiae in hac parte convenit cum sapientia Dei, immo est vestigium sapientiae di-
vinae datum a Deo homini, ut per hoc vestigium excitetur ad divinas veritates. Nec ista sunt 
propria philosophiae, sed communia philosophiae et theologiae, et fi delibus et infi delibus, a Deo 
ipso data et revelata philosophis, quatinus genus humanum preparetur ad divinas veritates spe-
ciales. Et ideo rationes, de quibus loquor, non sunt alienae a fi de nec extra principia fi dei, sed ex 
radicibus eius oriuntur, sicut manifestum erit ex dicendis. Possem vero proponere vias simplices 
et rudes vulgo infi delium proporcionales, sed non expedit. Nam vulgus nimis imperfectum est, et 
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tot a les seves primeres obres, en l’afi rmació que hi ha una concordança en-
tre la llei cristiana i la fi losofi a que no existeix en les altres lleis religioses.10 
A la part setena de l’Opus maius, el discurs sobre aquesta concordança s’ar-
ticula a partir de la idea de la correspondència en el cim de les ciències en-
tre la fi losofi a pràctica i la teologia cristiana. Bacon dona per fet que entre 
ambdues existeix un terreny comú, que és principalment el de la fi losofi a 
moral o civil. La teologia cristiana afegeix a aquesta fi losofi a moral compar-
tida la fe en Crist i en les veritats que ha revelat. Però, com que els infi dels 
no tenen aquesta fe, només es pot mirar de convèncer-los sobre la pertinèn-
cia dels seus continguts partint d’allò que comparteixen amb els fi dels. Es 
tracta de mostrar que la llei cristiana és una llei perfecta que ordena millor 
que les altres lleis religioses la comunitat que la segueix cap a aquell objectiu, 
l’assoliment del fi  últim dels homes, cap al qual s’orienta la fi losofi a pràcti-
ca. Bacon recorda, pel que fa a això, que una de les parts principals de la fi -
losofi a moral és aquella que s’ocupa de les lleis comunes. I, a l’hora d’expo-
sar la mena d’arguments que es poden elaborar a partir d’aquesta part de la 
fi losofi a pràctica que tracta de les lleis comunes per raonar quina d’aquestes 
lleis és la millor, es dedica bàsicament a comentar els arguments que, segons 
ell, es poden trobar a les obres d’Aristòtil, al-Fārābı̄ i Avicenna sobre aques-
ta matèria. Avicenna, que segurament era, juntament amb al-Fārābı̄, la font 
de l’Opus maius pel que fa a aquesta branca de la fi losofi a pràctica, sembla 
atribuir a Aristòtil, a Sobre la divisió de les ciències intel·lectuals, un llibre so-
bre les lleis divines considerades des del punt de vista de la ciència políti-

ideo persuasio fi dei, quae vulgo debetur, est rudis et indigesta et indigna sapientibus. Volo igitur 
altius procedere et dare persuasionem, de qua sapientes habent iudicare. In omni enim natione 
sunt aliqui industrii et apti ad sapientiam, quibus rationabiliter persuaderi potest ut, ipsis infor-
matis, fi at vulgo per eos persuasio facilior» (Opus maius, VII, 4; Bacon 2010: II, 373-374). Com 
es pot veure, l’estratègia que es planteja a les tres últimes frases és exactament la mateixa que 
proposa Llull, entre altres indrets, a Lo desconhort, vv. 325-332 (Batalla, ed., 2004: 88), que ja 
hem citat més amunt: «N’ermità, els sarraïns són en tal estament / que cells qui són savis per 
força d’argument / no creen en Mafumet; ans tenen a nient / l’Alcorà, per ço car no visc ho-
nestament. / Per què aquells venrien tost a convertiment / si hom ab ells estava en gran dispu-
tament / e la fe lo mostrava per força d’argument, / e aquells convertits, convertrien la gent.»

10. «Non sic autem Philosophia est conformis sectae Judaeorum et Saracenorum; nec 
dant philosophi eis testimonia. Ergo manifestum est quod cum Philosophia est praeambula ad 
sectam, et disponit homines in eam, oportet quod sola Christianorum secta sit tenenda. Item 
philosophi non solum dant viam in sectam Christianam, sed destruunt alias duas sectas» (Opus 
maius, VII, 4; Bacon 2010: II, 389).
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ca. D’aquest llibre no en sabem res. Però convé recordar que a l’Ètica a Ni-
còmac i a la Metafísica hi ha dos passatges que van acollir a la seva ombra 
les consideracions medievals sobre aquesta matèria. A l’últim capítol de l’Èti-
ca a Nicòmac (X, 9, 1180b-1181b), Aristòtil subratlla el paper de la llei a 
l’hora de perfeccionar els homes dirigint-los pel camí de la virtut. I a Meta-
física XII, 1074b, es troba un passatge famós en què parla dels mites com a 
invencions que tenien per objectiu persuadir el poble i fer-li observar les lleis 
i el bé comú, un passatge que Albert el Gran, contemporani de Bacon, apro-
fi ta per descriure la llei religiosa de Mahoma com una llei que, d’acord amb 
l’objectiu de la fi losofi a pràctica, s’orienta a promoure els comportaments mo-
rals, però que s’aparta de la concepció fi losòfi ca de la felicitat perquè promet 
com a premi de la virtut plaers sensibles en lloc de l’únic premi que admet la 
raó: la contemplació de Déu (Landucci 2006: 112).

Per aclarir el procediment d’argumentació amb els no cristians propo-
sat per Bacon, resulta útil recordar el passatge de Sobre la divisió de les cièn-
cies intel·lectuals en què Avicenna descriu l’objecte de la branca de la ciència 
política que s’ocupa de les lleis religioses i assenyala que estudia els principis 
comuns i particulars de les lleis divines (és a dir, respectivament, d’aquells 
principis comuns a totes i d’aquells que les distingeixen) i també la diferèn-
cia entre les profecies veritables i les que pretenen ser-ho però no ho són. Els 
arguments de l’Opus maius sobre les lleis religioses es mouen dins del marc 
defi nit per aquest esquema. Bacon cita al-Fārābı̄ i Avicenna per recordar la 
necessitat de la llei divina o, més concretament, d’una única llei divina i tam-
bé recorda quins han de ser, des del punt de vista de la fi losofi a política, els 
principis comuns que una religió correcta hauria de particularitzar. I poste-
riorment «descendeix» des d’aquests principis comuns als principis particu-
lars de les lleis divines per veure si s’hi corresponen.11 Pel que fa a l’islam i 
al cristianisme, els resultats són els previsibles en un autor cristià. El cristia-

11. «Ergo non est possibile sapientiam Dei multiplicem esse. Item cum secta perfecta 
debet ostendere homini quicquid necessarium est sciri de Deo et quicquid utile est homini, 
tunc alia aut erit superfl ua si eadem sententiet, aut erronea si contraria promulget. Quapropter 
non potest esse nisi una secta fi delis et perfecta, et similiter unus solus legislator qui accipiat 
eam a Deo; quia si secta una est, et legislator est unus; et e contrario. Et hoc est quod Avicen-
na docet in Radicibus Moralium, et Alpharabius in Moralibus. Oportet enim, ut dicit Avicenna, 
quod unus sit mediator Dei et hominum, et vicarius Dei in terra, qui recipiat legem a Deo et 
promulget eam. De quo ait Alpharabius, cum probatum fuerit quod advenit nobis per inspira-
tionem a Deo non est possibile ut sit mendax. Et cum certifi caverimus veritatem hujusmodi, 
tunc oportet quod remaneat illud quod dicit» (Opus maius, VII, 4; Bacon 2010: II, 386).
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nisme apareix com una «llei perfecta», mentre que l’islam, per la seva ina-
dequació a aquests principis generals, es caracteritza com una d’aquelles lleis 
que pretenen ser divines però que no ho són. En aquesta interpretació, hi 
tenen un paper important tant el tractament que es fa de la fi gura de Ma-
homa com el tractament que a l’islam es fa d’un dels principis comuns de 
totes les religions: l’existència d’un premi per a la virtut (la felicitat, és a dir, 
el fi  últim de la vida humana) i d’un càstig per a la maldat (que, d’una o al-
tra manera, representa el no assoliment d’aquest fi ) en una altra vida. Ba-
con subratlla que, des de la perspectiva de l’ètica, és a dir, del govern d’un 
mateix, Mahoma no respon al perfi l dels profetes veritables i remarca que 
els premis que l’Alcorà promet per a la vida futura (plaers sensuals) són in-
adequats si es consideren des del punt de vista del govern dels altres homes 
perquè els mal eduquen moralment.12 Les consideracions denigrants sobre el 
perfi l de Mahoma i les crítiques ridiculitzadores del paradís musulmà es tro-
ben al llarg del segle xiii en l’obra de tots els pensadors cristians que pole-
mitzen amb l’islam i també, evidentment, en Llull, que no deixa de repetir 
que els fi lòsofs de l’islam no creuen que Mahoma fos realment un profeta 
perquè sempre havia estat un home deshonest i pecador (Tolan 2007: 207-
321). La lectura de l’Opus maius de Bacon permet situar aquests arguments 
en un context intel·lectual que els explica: el de la branca de la fi losofi a pràc-
tica que tracta de les lleis religioses, una branca de la fi losofi a pràctica a què 
aquests pensadors cristians van accedir per mitjà de la recepció d’autors àrabs 
com al-Fārābı̄ i Avicenna, que se n’havien ocupat i que, als ulls dels seus 
lectors cristians, mantenien una posició si més no ambigua en relació amb 
la llei islàmica sota la qual vivien.

8.  L’ART DE LLULL CONSIDERADA DES DE LA DIVISIÓ 
DE LA FILOSOFIA EN TEORIA I PRÀCTICA

A la Vita coaetanea (ROL VIII: 280) Llull presenta la seva Art com una art 
concebuda per a la conversió dels infi dels. Considerada des d’aquesta fi nali-
tat apologètica, l’Art es planteja com una art d’oferir arguments fi losòfi cs als 
infi dels que els demanen o, si es prefereix, com una art d’elaborar demostra-

12. «Et philosophi Saraceni suam legem vituperant et determinant quod cito defi ciet. 
Nam Avicenna nono Metaphysicae suae redarguit Machometum propter hoc quod solum po-
suit delicias corporales et non spirituales» (Opus maius, VII, 4; Bacon 2010: II, 389).
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cions per a aquells pocs que, com es tenia per propi dels fi lòsofs, només as-
senteixen al que pot ser demostrat. Aquest plantejament es justifi ca amb la 
convicció que, com acabem d’apuntar, també es troba a Roger Bacon i que 
apareix recurrentment a les primeres obres lul·lianes, que el cristianisme man-
té una relació privilegiada amb la fi losofi a perquè, a diferència del que s’es-
devé amb l’islam o amb el judaisme, la fi losofi a concorda amb els continguts 
i els objectius dels seus articles de fe.13

Llull i Bacon no són, evidentment, els primers pensadors cristians que 
mantenen aquest punt de vista, els antecedents del qual es podrien remuntar, 
de fet, fi ns al segle ii dC, quan es van escriure les primeres apologies del cris-
tianisme. Però, com hem pogut veure, la manera en què s’apropen al fenomen 
del que interpreten com una relació privilegiada està estretament lligada a 
una determinada concepció de la fi losofi a que a l’Occident llatí apareix, si 
més no fugaçment, amb la recepció de les obres del «nou Aristòtil» i dels 
seus comentadors àrabs. En aquesta concepció, la divisió de la fi losofi a en 
teoria i pràctica hi interpreta una funció cabdal. Entre els falāsifa, l’esment 
d’aquesta divisió era habitualment el prolegomen de la insistència en la ne-
cessitat que la saviesa fi losòfi ca pràctica complementés la saviesa fi losòfi ca 
teòrica i de la remarca que una de les parts d’aquesta fi losòfi ca pràctica tenia 
per objecte la valoració i la comparació de les lleis religioses, que es conside-
raven com un instrument per a la formació dels comportaments virtuosos pen-
sats com a condició necessària per a l’obtenció de la felicitat. Durant els anys 
de formació de Llull, poc abans que Ramon posés en circulació la seva Art, 
el pensador franciscà Roger Bacon havia recorregut a l’Opus maius a aquesta 
manera de considerar les lleis religioses característica dels falāsifa per propo-
sar una manera d’enfocar el problema de la conversió dels infi dels que tam-
bé tenia els fi lòsofs de l’islam com a objectiu estratègic. L’Art de Llull, que, 
com acabem de veure, també va ser concebuda com un instrument per a la 
conversió dels infi dels, va mirar d’aprofundir en aquesta mateixa via. Però, 
a diferència de Bacon, Llull no va postergar la teoria a l’hora de buscar l’ar-
ticulació entre la fi losofi a i la teologia cristiana que l’Art buscava.

El títol de la primera de les versions de l’Art (Ars compendiosa in veniendi 
veritatem, ca. 1274) la presenta com una art de trobar la veritat. Trobar la 
veritat també era, com hem vist, segons Aristòtil, el fi  de la fi losofi a consi-

13. Pel que fa a Llull, vid. Libre de demostracions, III, cap. 48 (ORL XV: 590-591), i tam-
bé Llibre del gentil, IV, cap. 12 (NEORL II: 197). Vid. Ruiz Simon (2009: 76-77).
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derada com a ciència teòrica. Però, en aquesta mateixa versió de l’Art, Llull 
apunta que les seves cinc fi gures no només serveixen per trobar la veritat i 
contemplar Déu, sinó també per apropar-se a les virtuts i extirpar els vicis.14 
Ramon va voler presentar la seva primera Art, per tant, com una art que ha-
via de permetre adquirir tant una ciència teòrica com una ciència pràctica.

Convé remarcar, en relació amb el primer aspecte, que, en el pensa-
ment llatí del segle xiii, contemplare o contemplari era una de les maneres més 
habituals de denominar l’acte propi de la fi losofi a teòrica descrita per Aris-
tòtil i no remetia necessàriament a cap activitat relacionada amb el que des-
prés s’ha denominat misticisme. I també convé tenir present que, d’acord amb 
la divisió jeràrquica d’aquesta fi losofi a teòrica proposada pel mateix Aristò-
til, la principal de les ciències teòriques, la ciència divina, que els llatins tam-
bé anomenaven metaphyisica, theologia o prima philosophia, tenia com a objec-
te preeminent, segons una de les interpretacions més usuals, el coneixement 
i la contemplació de l’objecte més elevat (Déu), en un acte intel·lectual que, 
en la tradició aristotèlica, es relacionava amb l’assoliment del fi  últim, és a 
dir, amb l’obtenció de la felicitat. Contràriament al que semblen sostenir al-
gunes interpretacions anacròniques de l’Art lul·liana, la «contemplació» de 
què parlen aquesta Art o el Llibre de contemplació que la precedeix remet a 
una activitat intel·lectual que Llull i els seus contemporanis consideraven prò-
pia de la fi losofi a. «Virtutibus adherere» i «vitia extirpare» o «vivifi care vir-
tutes et mortifi care vitia» eren, d’altra banda, els objectius propis tant de la 
fi losofi a pràctica com de la ciència civil o la fi losofi a moral, dues disciplines 
que alguns identifi caven amb la fi losofi a pràctica i que d’altres consideraven 
com a parts seves. Llull mateix, en els Proverbis de Ramon (ORL XIV: 267), 
descriu usant aquesta segona fórmula l’objecte de l’art moral («Art moral és 
ordenar potències e applicarles a vertuts per moltiplicar lurs actus e per mor-
tifi car vicis»). D’acord amb aquesta presentació, l’Art compendiosa in veniendi 
veritatem ofereix el mateix doble aspecte que la que al-Fārābı̄ o Gundissali-
nus consideraven la més alta de les savieses i pensaven com «la ciència de 
les ciències, la mare de les ciències, la saviesa de les savieses i l’art de les 

14. «Et per istas quinque fi guras potest homo invenire veritatem sub compendio, et con-
templari et cognoscere Deum, et vivifi care virtutes et mortifi care vitia» (Ars compendiosa inve-
niendi veritatem, «De prologo», MOG I, 1: 433). Bonner & Soler (2007: 36) ofereixen aquest 
text de la part corresponent al manuscrit Vaticanus Latinus 5112: «Et mediantibus istis quin-
que potest quis invenire veritatem sub compendio, et contemplando Deum virtutibus adhere-
re et se vitia extirpare.»
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arts», una saviesa que, com hem vist, no s’identifi cava amb una de les parts 
de la fi losofi a, sinó amb la fi losofi a mateixa considerada en la seva totalitat, 
que tenien per perfecta perquè no es limitava a la possessió de les ciències 
teòriques, sinó que també capacitava per usar-les —com és propi de la fi loso-
fi a pràctica— per al bé de tots. I també ofereix, per tant, el mateix doble as-
pecte que la ciència de la teologia revelada adquiria quan la pintaven aquells 
que, com Tomàs d’Aquino i d’altres, volien presentar-la com una ciència en 
part teòrica i en part pràctica que era superior a la resta de ciències, tant teò-
riques com pràctiques.

A diferència del que s’esdevé amb Roger Bacon, a les obres de Llull 
mai no s’afi rma la superioritat de la ciència pràctica sobre la ciència teòri-
ca. Però Llull no només comparteix amb Bacon l’apropament al problema 
de la conversió des de la perspectiva característica del tractament dels falā-
sifa de la qüestió de les lleis religioses. També hi comparteix, si més no en 
els seus inicis, la idea d’inspiració avicenniana segons la qual la teologia cris-
tiana basada en la revelació ordenava millor els homes cap al fi  de la vida 
humana que la fi losofi a merament racional. D’acord amb els plantejaments 
inicials de Llull, la fi losofi a i la teologia revelada comparteixen els mateixos 
fi ns teòric i pràctic, però la fe i la creença de què parteixen els teòlegs cris-
tians gràcies a la revelació permeten que la seva ciència s’ordeni millor a 
aquests fi ns que no pas la dels fi lòsofs antics, que no van disposar d’aquesta 
revelació. Però, evidentment, de cara a l’objectiu que pretén l’Art, el proble-
ma radica en el fet que es tracta de convèncer aquells altres fi lòsofs, els fi lò-
sofs de l’islam, que no comparteixen aquesta fe i aquestes creences i que viuen 
sota una llei religiosa que prescriu unes opinions i unes accions diferents de 
les cristianes en nom d’una profecia que de portes enfora accepten com a fo-
nament de la vida comunitària, però que en el seu fur intern considerarien 
falsa. I Llull, com Bacon, identifi ca la fi losofi a amb el terreny comú on els 
missioners del cristianisme poden disputar amb aquests altres fi lòsofs.

Convé tenir en compte que Llull no ignora la distinció entre la fi lo-
sofi a i la teologia, que té un clar protagonisme a les seves obres. Ramon ja 
presenta el Llibre de contemplació (1273-1274), en l’últim capítol, com un lli-
bre que ofereix una nova ciència de contemplació composta i formada tant 
per raons fi losòfi ques com per raons teològiques.15 I al Llibre de meravelles V, 

15. Llibre de contemplació en Déu, V, cap. 366, 16: «Qui aquest libre vol entendre e sa-
ber, cové que sàpia los vocables de fi losofi a e de teologia per tal que pusca entendre e saber les 
raons de fi losofi a e de teologia d’on aquest libre és compost e format» (OE II: 1254).
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cap. 29 (NEORL X: 193), parla del Llibre dels articles (és a dir, del Liber de 
quattuordecim articulis catholicae fi dei Romanae Ecclesiae sacrosanctae) com un 
llibre ordenat seguint l’ordre de l’Art demostrativa, és a dir, «segons l’art de 
fi losofi a e de teologia». Podríem multiplicar les citacions esmentant obres 
de tots els períodes de la seva producció, però n’hi ha prou amb aquestes per 
mostrar que Llull tenia molt present aquesta distinció a l’hora de pensar en 
les seves propostes artístiques i no confonia les dues disciplines. Un passat-
ge del pròleg de l’Ars universalis (1274-1283) ofereix una visió molt clara de 
com es plantejava Llull la relació entre ambdues en el moment en què va 
proposar la primera versió abreujada de la seva Art:

Quatuor sunt scientiae generales scilicet Theologia, Philosophia, Jus, et Medicina, 
et propterea secundum has quatuor scientias exemplifi camus hanc artem, quas 
quatuor in duas partes dividimus, quarum prima est Theologia et Philosophia, 
secunda est Jus et Medicina. Sub prima scientia secunda consistit; est enim 
Theologia principium Juris, et Philosophia Medicinae: sub Theologia vero Phi-
losophiam ponimus, quod est, quia secundum nobilitatem Theologia est fi -
nalis scientia omnibus reliquis et suprema, ideo omnibus aliis scientiis est prin-
cipium. (Ars universalis, MOG I, viii, 2: 484)

El punt de partida de Llull a les seves primeres obres és inequívoc. Per a 
ell, entre les ciències generals que trobaven la seva traducció institucional 
a les facultats universitàries de l’Occident llatí, la teologia era la reina, la 
ciència que s’adreçava al fi  últim de totes les altres ciències, que, per aquest 
motiu, havien de subordinar-s’hi. Més endavant, Llull començarà a refl exio-
nar sobre la seva pròpia Art com una ciència general i s’arribarà a plantejar 
el problema de la seva relació amb la teologia i també amb la metafísica, que 
eren aleshores, entre els llatins, les principals aspirants al tron de la «ciència 
buscada» (Ruiz Simon 1999: 297-391). Tant a l’Ars inveniendi particularia in 
universalibus (1283-1287) com al Compendium seu commentum Artis demonstra-
tivae (1289) parlarà de l’Art com de la ciència destinada a manar a la qual 
s’han de subordinar els principis de la resta de ciències, la qual cosa crearà una 
relació aporemàtica amb la teologia de què Llull sembla perfectament cons-
cient.16 Però en les obres anteriors aquesta qüestió encara no apareix. El pro-

16. Compendium seu commentum Artis demonstrativae: «Cum haec [scientia] sit omni-
bus generalior, huic omnes subesse debent» (MOG III, vii, 88: 380). Vid. també Ars invenien-
di particularia in universalibus (MOG III, 38 i ss., 490 i ss.), on determina afi rmativa la qüestió 
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blema que Llull es planteja inicialment és el que comporta una ciència com la 
teologia que, per la seva relació amb el fi  últim, es pot concebre com l’única 
saviesa digna d’aquest nom, però que parteix de suposicions que no es demos-
tren i que només assumeixen com a objectes de creença aquells que accepten 
la llei cristiana. I, considerant-lo des del punt de vista del projecte de con-
versió dels infi dels, Llull identifi ca la solució d’aquest problema amb l’apor-
tació de raons «necessàries» o fi losòfi ques (és a dir, demostracions) a favor 
de les suposicions de la teologia cristiana o, si es prefereix, amb l’aportació de 
raons que permetin de fonamentar en la fi losofi a les raons de la teologia.

Convé recordar el marc estratègic en què Llull pensa aquesta solució. 
A les seves primeres obres sovintegen les afi rmacions que apunten que no-
més els homes d’intel·lecte subtil atenen les raons fi losòfi ques (Llibre de con-
templació, cap. 187, 3 i 10-12; OE II: 547-548). L’Art és una art per a les 
elits amb vocació fi losòfi ca, no per a la multitud dels infi dels. I Llull dona 
per fet que, un cop convertides, aquestes elits convertiran, per força o per 
persuasió, la població que en depèn. Al pròleg del llibre IV del Llibre de 
demostracions (1274-1276), Llull presenta com un designi diví que la multi-
tud accedeixi als dogmes religiosos per mitjà de la sola fe («per assò volc lo 
sobiran bé que los homens qui no an subtil enteniment e qui són occupats 
en les coses temporals, poguessen usar de fe»). I també, evidentment, el fet 
que «los homens subtils e qui desenparen los béns temporals [...] pusquen en-
tendre los articles e per aquells pusca lur enteniment ésser exalsat per so que 
mills los contemplen e que pusquen endressar los homens simples e endur 
los infeels a via de veritat» (ORL XV: 413). Darrere de l’explicació d’aques-
ta providencial divisió del treball es pot reconèixer la vella concepció de la 
fi losofi a com a «art reial», la imatge alfarabiana del fi lòsof que posseeix al-
hora el coneixement teòric i la capacitat d’usar-lo per al bé dels altres que 
confereix la ciència pràctica o l’art moral. La coincidència de fons entre 
aquest plantejament i la concepció de la saviesa dels falāsifa o fi lòsofs de l’is-
lam resulta notable. I també resulta notable, com veurem a continuació, la 
semblança entre la manera com Llull articula aquesta concepció de la savie-
sa amb la seva consideració de les lleis religioses i la manera com els falāsifa 
entenien aquella part de la fi losofi a pràctica que s’ocupa d’aquestes lleis.

«Utrum per principia illius scientie debeant dirigi omnia particularia principia particularium 
scientiarum?». Pel que fa a la relació aporemàtica entre l’Art i la teologia, vid. Ruiz Simon 
(1999: 318-330).
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9.  EL LLOC DE L’ART MORAL EN L’ART I EL LLOC 
DE LA LLEI RELIGIOSA EN L’ART MORAL

La fórmula «vivifi care virtutes et mortifi care vitia» amb què els Proverbis de 
Ramon identifi quen l’objectiu de l’art moral i per mitjà de la qual a l’Ars com-
pendiosa inveniendi veritatem es descriu la fi nalitat pràctica de l’Art, també es 
troba en el mateix llibre IV del Llibre de demostracions (ORL XV: 488), on 
es fa referència als coneixements que permeten als homes d’enteniment sub-
til «endressar els homes simples e endur los infeels a via de veritat». Aquest 
llibre IV té com a objectiu oferir una sèrie de «raons necessàries» que pre-
tenen provar l’encarnació de Crist. En el pròleg que acabem de citar, Llull 
també justifi ca la necessitat d’aquests arguments al·ludint al fet que la vo-
luntat vol que l’intel·lecte conegui el seu Amat per poder-lo estimar millor. 
D’acord amb aquesta justifi cació, les raons necessàries de l’encarnació es pre-
senten com arguments que tenen com a objecte l’obtenció del bé suprem, l’as-
soliment de la causa fi nal última. Llull també usa aquest pròleg per informar 
els lectors que ha estat recentment nomenat «procurador de l’apetit dels in-
feels» (ORL XV: 411). L’apetit dels infi dels no és altre que el desig natural 
de tots els homes. La fórmula remet a la famosa afi rmació amb què arrenca la 
Metafísica d’Aristòtil: «tots els homes desitgen per naturalesa saber». Una afi r-
mació que la tradició fi losòfi ca medieval tendia a completar dient que aquest 
desig era en realitat el de conèixer la primera causa o fi  últim, un coneixe-
ment teòric en el qual es trobava la felicitat, però que també era, com hem 
vist abans, el fi  cap al qual tendia la «ciència política».17 Les raons necessà-
ries a favor de l’encarnació es justifi quen des d’aquest punt de vista: busquen 
mostrar als infi dels que el seu desig natural només es veurà realment satisfet 

17. Aristòtil, Metaphysica I, 980a: «Omnes homines natura scire desiderant». Pel que fa 
a la culminació d’aquest desig en el desig natural de conèixer la causa primera, vid., per exemple, 
Boeci de Dàcia, De summo bono, 22: «Quaestio enim de intellectu divino est naturaliter sciri de-
siderata ab omnibus hominibus, ut dicit Commentator. Desiderium enim cuiuslibet scibilis est 
aliquod desiderium primi scibilis, cuius probatio est quod, quanto entia magis appropinquant pri-
mo scibili, tanto magis illa scire desideramus, et tanto magis in speculatione eorum delectamur. 
Ideo philosophus speculando entia causata, quae sunt in mundo, et naturas eorum et ordinem 
eorum ad invicem inducitur in speculationem altissimarum causarum rerum, quia cognitio effec-
tuum est quaedam manuductio in cognitione suae causae; et cognoscens causas superiores et natu-
ras earum esse tales, quod necesse est eas habere aliam causam, inducitur in cognitionem primae 
causae. Et in speculando consistit delectatio maior, com intellegibilia sint nobiliora. Ideo philo-
sophus ducit vitam valde voluptuosam». Cf. Averrois, In Metaphysicorum XII, 51 (1562: 335d).
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si accepten aquests articles de fe i es fan cristians. La referència a la funció 
dels homes d’intel·lecte subtil que ajunten una saviesa pràctica al coneixe-
ment teòric es troba precisament a la cinquena de les condicions que regu-
len aquestes raons necessàries i posa en evidència que no tots els homes po-
den satisfer de la mateixa manera aquest desig natural de conèixer.

La manera com Llull articula aquesta saviesa pràctica o art moral amb 
la valoració de les lleis religioses es pot veure al capítol 18 del mateix lli-
bre IV del Llibre de demostracions, que s’emmarca en els capítols que prete-
nen oferir raons necessàries a favor de l’encarnació a partir de l’exposició de 
les conseqüències de la seva afi rmació en relació amb les virtuts teologals i 
cardinals. En aquest capítol 18, que s’ocupa de la fortalesa, Llull presenta així 
aquest mètode d’argumentació:

con nos siam encercadors de les demostracions segons les quals l’aveniment de 
nostre Senyor Deus Jhesu Crist es demostrable, per assò volem encercar segons 
quals de les .iij. creenses, so es a saber, dels crestians e dels juzeus e dels sarra-
zins, fortitudo se cove mills ab menbrar saber voler a vivifi car vertuts e a mor-
tifi car vicis; cor aquella creensa cove ésser vera ab la qual fortitudo mills se 
covenga ab vertuts contra vicis. (Llibre de demostracions, IV, 18; ORL XV, 489)

Com es pot veure, d’acord amb el proverbi que afi rma que «si la scien-
cia de dret era ordenada sots generals començaments, seria moral fi losofi a» 
(Proverbis de Ramon, ORL XIV: 304), es tracta d’analitzar quina llei religio-
sa promou millor la virtut cardinal de la fortalesa. Aquesta anàlisi parteix del 
pressupòsit que les virtuts de l’ànima es vivifi quen millor i els vicis es morti-
fi quen millor com més noble i elevat és l’objecte que es presenta a les seves 
potències (memòria, enteniment i voluntat). Des d’aquest plantejament, la 
llei veritable o millor és aquella que, a través de les creences que prescriu, 
defi neix el bé suprem com un objecte més noble. La mateixa idea, una idea 
que fa pensar en l’afi rmació d’Averrois sobre l’adquisició de les virtuts mo-
rals a través de l’assoliment de certs coneixements sobre Déu, es pot trobar 
al capítol 5 del mateix llibre IV, on Llull exhorta dos interlocutors, un in-
fi del que no creu en l’encarnació i un cristià que hi creu però que pensa que 
no es pot demostrar, a obrir els ulls de l’intel·lecte i valorar si estima més el 
bé suprem i estima més les virtuts i defuig més els vicis en el cas que afi rmi 
l’encarnació o en el cas que la negui.18

18. «O tu, infeel, qui negues encarnació! O tu, feel crestià, qui creus encarnació e ne-
gues que encarnació és demostrable! Obre los ulls de ton enteniment e veges si has tanta de 
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Convé remarcar, per perfi lar amb més precisió aquesta manera d’arti-
cular el discurs sobre l’art moral i la comparació de les lleis religioses, les re-
fl exions que Llull, com és habitual sense citar cap font, realitza, al capítol 17 
del mateix llibre IV del Llibre de demostracions, sobre les relacions entre les 
virtuts intel·lectuals de la ciència, la prudència i la saviesa, que Aristòtil ha-
via distingit a Ètica a Nicòmac I, 13. En els comentaris llatins de l’Ètica a 
Nicòmac d’aquest període resulta habitual l’afi rmació que les virtuts intel·lec-
tuals orienten els homes cap a les coses superiors i tenen com a meta conèi-
xer i estimar Déu amb un coneixement i un amor que porten a la consecu-
ció del fi  últim de la vida humana, la felicitat, que s’identifi ca amb aquesta 
meta (Zavattero 2008: 45-46). Una sentència recurrent en aquests comenta-
ris afi rma que la contemplació és una activitat que només assoleix la perfec-
ció amb l’affectus (l’amor), que sorgeix quan la voluntat s’afegeix a l’intel-
lecte. Aquesta idea d’una contemplació que esdevé perfecta quan l’amor se 
suma al coneixement merament intel·lectual es troba, per exemple, al Co-
mentari a l’Ètica vella i nova, de Robert Kilwardby. Kilwardby, després d’es-
tablir que la intel·ligència es limita a conèixer Déu, assigna precisament en 
exclusiva a la virtut intel·lectual de la saviesa la capacitat de conèixer i es-
timar Déu (Zavattero 2008: 46). Alguns d’aquells textos subratllaven les di-
ferències entre el discurs secundum philosophos i el discurs secundum theolo-
gos sobre aquestes virtuts intel·lectuals. La constatació d’aquestes diferències 
també interpretava un paper important en la querella entre els fi lòsofs i els 
teòlegs sobre la ciència suprema, en què, com hem vist abans, les condicions 
sobre la saviesa recollides a Metafísica I també tenien un gran protagonisme. 
Convé no perdre de vista que, per a la fi losofi a aristotèlica, la contemplació 
(és a dir, la theoria) és el fi  últim de la vida humana i, per tant, també de la 
mateixa fi losofi a, i que, per a Aristòtil, l’assoliment del fi  s’identifi ca amb l’ob-
tenció de la felicitat. La identifi cació de la saviesa perfecta amb una savie-
sa que afegeix al coneixement merament intel·lectual el sentiment amorós es 
va convertir, en mans d’alguns teòlegs, com Albert el Gran i alguns dels seus 
deixebles, en una arma al servei de la reivindicació de la superioritat de 

vertut en amar lo subiran bé e en amar vertuts e esquivar vicis si encarnació res no és, con si 
encarnació és; e si tanta de vertut no sents en tu metex per negar encarnació e negar sa demos-
tració, con has si encarnació afermes e si la entens, doncs, per què afermes que vertut sia per-
fecció ni que vici sia defalliment? ni per què as entenció que per vertuts vajes al subiran bé ni 
per vicis a les infernals penes? ni per què dius que innorància se covenga ab menor ni sciència 
ab major?» (ROL XV: 435, amb correccions).
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la teologia revelada, descrita com una saviesa d’aquesta mena, respecte de la 
contemplació fi losòfi ca, pensada com un coneixement metafísic purament in-
tel·lectual (Craemer-Ruegenberg 1985: 37-39). Aquella identifi cació els ser-
via com a fonamentació d’un nou argument a favor d’aquesta superioritat, 
un argument que alhora que permetia descriure la teologia com un conei-
xement que, pel seu objecte, estava per sobre de la divisió entre la teoria i 
la pràctica, redefi nia i anava més enllà del marc establert per la comparació 
entre la felicitat que pot arribar a aportar en aquesta vida la contemplació 
fi losòfi ca i la felicitat que, segons la revelació, es podria obtenir en una vida 
futura. En qualsevol cas, aquest argument, que, com hem vist, pretenia ba-
sar-se en la caracterització aristotèlica de les virtuts intel·lectuals, no era un 
argument propi de la teologia, sinó un argument fi losòfi c que es podia apli-
car per raonar la superioritat de qualsevol coneixement que també es pogués 
descriure com a afectiu.

En el capítol 17 del llibre IV del Llibre de demostracions, que ofereix 
demostracions de l’encarnació basades en les conseqüències de l’afi rmació o 
negació en la virtut de la prudència, Llull no entra en la querella entre els 
teòlegs i els fi lòsofs. D’acord amb les refl exions característiques de la litera-
tura fi losòfi ca i teològica de l’època, es limita a distingir entre ciència (a la 
qual correspondria conèixer el bo i el dolent i saber fer el bo i el dolent), 
saviesa (a la qual pertocaria conèixer el bo i el dolent i estimar el bo i no 
estimar el dolent) i prudència (que tindria com a funció convertir la cièn-
cia en saviesa).19 La seva argumentació comença amb la descripció d’un in-
terlocutor infi del que nega i «desama» l’encarnació a qui Llull caracteritza 
com un «enemic de prudència». Li diu el següent:

Tu qui est enemic de prudència negant e desamant la encarnació del Fill de 
Deu! Sabs quina diferència ha enfre sciència e saviea e prudència? Sciència 
s’à a ésser matèria a prudència con sia ajent convertent sciència en saviea; 
cor sciència és saber bé e mal, e saber fer bé e mal, e saviea és saber bé e mal, 
e amar lo bé e desamar lo mal, e prudència és so per que sciència se conver-
tex en saviea; e per assò sciencia s’à a matèria e saviea s’à a forma e prudèn-
cia s’à a causa efectiva, per la qual, saviea sab fer bé e esquivar mal. On, con 
prudència sia bé, e cor per nulla manera hom no pogra tan bé ésser propor-

19. Cf. Robert Kilwardby, Commentarii I, lectio 18: «Virtus autem intellectuali aut consis-
tit in cognoscendo primum, et sic est intelligentia, aut in cognoscendo et diligendo, et sic est sa-
pientia, aut in electione et participatione aliqua ipsius cogniti et amati» (Zavattero 2008: 45-46).
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cionat a aver prudència, con per encarnació, per assò la encarnació del Fill 
de Deu és demostrable; cor sil Fill de Deu no fos encarnat, fóra opòsit de pru-
dència, e si ho fos, no fóra saviea, e assò és inpossíbol.

Llull, en el mateix Llibre de demostracions, apunta que «prudència se 
cové mills ab entendre que ab creure» (ORL XV: 32). La prudència és, com 
hem vist, segons la tradició fi losòfi ca, una virtut intel·lectual. És concre-
tament la virtut pròpia de l’intel·lecte pràctic que té per objecte des cobrir 
quins mitjans contribueixen millor a l’adquisició de les virtuts que perme-
ten d’assolir el bé suprem (la felicitat última). I en la tradició de la falsafa 
és una virtut que es relaciona amb el coneixement dels mitjans a través dels 
quals les lleis (religioses o no) poden ordenar un bon règim polític que, per 
mitjà de la prescripció de determinades creences o accions, busca pro-
moure la virtut i endreçar els seus habitants cap a aquesta felicitat última. 
Al- Fārābı̄ (Mahdi 2001: 86, 183, 214, 236) considera la prudència entesa 
d’aquesta manera: com la virtut política per excel·lència i com una de les 
parts cabdals de l’art reial. Interpretada des d’aquest rerefons, l’acusació de 
ser un «enemic de prudència» que Llull adreça al seu interlocutor infi del es 
pot llegir com un retret de la seva poca saviesa pràctica, de la manca d’aque-
lla facultat intel·lectual que capacita per «endressar els homes simples». Vis-
ta des d’aquesta perspectiva, la disputa entre Llull i l’infi del pren l’aspecte 
d’una disputa entre aquell a qui incumbeix «endressar els homes simples» 
de la seva comunitat i aquell a qui pertoca «endur los infeels a via de veri-
tat» ensenyant a aquell a qui incumbeix «endressar els homes simples» de 
la seva comunitat quins són els millors mitjans que la prudència pot parti-
cularitzar a partir dels universals del que al-Fārābı̄ havia denominat l’«ofi ci 
reial virtuós».

L’enfocament de la qüestió de la veritat o la falsedat de les lleis reli-
gioses sota la consideració de la fi nalitat pròpia de la fi losofi a pràctica és molt 
comú a les primeres obres lul·lianes i també és, al meu entendre, un element 
clau en la concepció inicial per part de Llull de l’Art com un mètode des-
tinat a la conversió.20 Aquest enfocament es tradueix en el paper principal 

20. Vid., per exemple, Llibre de contemplació en Déu, cap. 188 (OE II: 550-553): «Com 
hom ha coneixença e apercebiment qual lig és vera ne qual és mellor que les altres»; Ars com-
pendiosa inveniendi veritatem, MOG I, vii, 37 i 38; Ars universalis, MOG I, viii, 43, i Liber prin-
cipiorum theologiae, MOG I, ix, 57.
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que en aquestes obres interpreten la doctrina de les dues intencions, la fi gu-
ra V de l’Art i aquelles condicions dels arbres del Llibre del gentil (1274-1276?) 
que regulen l’art moral i les seves relacions amb les afi rmacions sobre el que 
cal creure sobre Déu.

La caracterització del fi  de l’Art que es troba a l’Art demostrativa 
(ca. 1283) fa precisament referència a la doctrina de les dues intencions, 
una doctrina que respon a la distinció que Aristòtil estableix a l’Ètica a Ni-
còmac entre la causa fi nal i les coses que s’hi ordenen: «L’object d’esta Art 
—diu Llull— és la fi , la qual és la primera intenció, qui és conèixer e amar 
A [Déu], e la segona intenció està en los altres tèrmens d’esta Art, segons 
ab ells se convé» (OS I: 375). La identifi cació de la primera intenció, o, el 
que és el mateix, de la causa fi nal última de l’Art, amb l’acte de contemplar 
i estimar el bé suprem, comportava, com hem vist, llegida en el context en 
què es va escriure, la identifi cació de l’objecte d’aquesta Art amb la savie-
sa, és a dir, amb aquella «ciència buscada» que, d’acord amb la seva carac-
terització fi losòfi ca habitual, aportava la felicitat als que la posseïen i els ca-
pacitava per governar sàviament els altres. Va ser precisament en algunes 
obres del fi nal del cicle de l’Art demostrativa, unes obres d’altra banda estre-
tament relacionades amb la transformació radical a què va sotmetre l’Art a 
partir de l’Ars inventiva veritatis (1290), que Llull va començar a pensar o 
a presentar obertament el seu artefacte epistemològic com una ciència ge-
neral que, com la «ciència buscada», havia de dirigir sobiranament la res-
ta de ciències (Ruiz Simon 1999: 297-319; Ruiz Simon 2005). En aquest es-
crit he mirat de descriure el paper que en la concepció inicial d’aquesta Art 
va poder tenir la concepció de la fi losofi a, i més concretament la fi losofi a 
política, d’aquells, els falāsifa, que constituïen el seu principal objectiu es-
tratègic.
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