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Abstract
Ramon Llull’s mystical works, whose main goal is to instruct and guide the human will to-
wards the love of God, have some features in common: a strong didactical and applied pur-
pose, the use of fi gurative language based on the metaphor of the Lover and the Beloved, and 
the rhetorical use of brief forms, primarily maxims and other kinds of sententious forms. This 
paper offers a preliminary comprehensive analysis of the collections and series of mystical 
maxims written by Llull. The fi rst part is devoted to delimiting and describing the textual 
corpus under study, which includes the Book of the Lover and the Beloved (1276-1283), the 
Ars amativa boni (1290), the Flowers of Love and Flowers of Intelligence (1294) and the Tree 
of the Philosophy of Love (1298). Secondly, the form and function of these series of maxims 
are analyzed, making it possible to identify their similarities and divergences. The conclusion 
of the paper is that, in some cases, the divergences between the last three books and the fi rst 
one, the Book of the Lover and the Beloved, can be linked to the transformations of the Lullian 
Art in the transition from the quaternary to the ternary phase. 

1. LA MÍSTICA LUL·LIANA: ART I CIÈNCIA D’ESTIMAR

C om és ben sabut, al pròleg de l’Art amativa (1290), després de lamen-
tar-se del mal estat del món i del triomf de la «propria utilitat» en 
detriment de la «pública utilitat», Llull introdueix el neologisme 

amància per referir-se a la disciplina que ha d’orientar la voluntat de l’home 
vers el reconeixement de les coses amables, al cim de les quals es troba Déu, 
que és més digne de ser conegut i estimat que totes les altres criatures.1 Llull 

1. Agraeixo a Albert Soler i Lola Badia els comentaris i les precisions que m’han fet ar-
ribar sobre el contingut d’aquest text. El present treball s’ha realitzat en el marc del projecte 
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explicita el paral·lelisme amb el terme ciència, atès que si la ciència és l’ob-
jecte d’estudi de l’Ars inventiva veritatis (1290) i el fruit de l’enteniment, 
l’amància és l’objecte de l’Art amativa i és el fruit de la voluntat. Tot seguit 
Llull anuncia que l’Art amativa es fonamentarà en els mateixos principis de 
l’Ars inventiva veritatis, perquè d’aquesta manera podrà tractar i «artifi ciar» 
millor l’amància, i sobretot el lector la podrà conèixer millor gràcies a la 
ciència: «Car on més conèixer la porem, en major disposició la porem me-
tre a esser amada» (ORL XVII: 4). De fet, gràcies a l’Art amativa, el lector 
serà capaç d’aplicar els principis artístics a qualsevol altra disciplina o saber 
i determinar no només si un principi o un concepte donat es pot afi rmar o 
negar, sinó també si és digne de ser estimat o aïrat.

És ben palès, doncs, que l’Art amativa es presenta com un art d’esti-
mar, sobretot un art d’estimar Déu, l’amat, però un art governat per la ne-
cessitat de «conèixer» el procés i les condicions que la voluntat ha de tenir 
en compte per identifi car correctament els objectes amables. Així, l’art d’es-
timar ha de ser necessàriament, també, una ciència d’estimar i, entre d’altres 
coses, aquest requeriment justifi ca la redacció d’un llibre que és alhora for-
mulació i aplicació del mètode, és a dir, de l’Art en majúscules. De fet, l’Art 
amativa inaugura l’aplicació sistemàtica de l’utillatge conceptual artístic a 
l’àmbit de la mística.2 Pocs anys després, el 1294, Llull va escriure les Flors 
d’amors e fl ors d’intel·ligència, un text format íntegrament per proposicions o 
màximes formulades segons els dispositius combinatoris de l’Art, i el 1298 
va compondre l’Arbre de fi losofi a d’amor, que s’ofereix al lector de forma 
explícita com una versió senzilla i accessible de l’Art amativa. En el pròleg 
d’aquest text tornem a trobar el doblet esmentat, ciència i amància, però ara 
sota les semblances de la Filosofi a de saber i la Filosofi a d’amor. En el seu 
patètic parlament, la Filosofi a d’amor es queixa que els homes es dediquen 
massa a «les sciències d’enteniment e de veritat» i, en canvi, desatenen «les 
sciències d’amor e de bontat» (Schib, ed. 1980: 18). Malgrat el seu caràc-

Corpus Digital de Textos Medievales y Renacentistas (MEC FFI 2014-53050-C5-1-P). També s’ins-
criu en les activitats del Grup de Recerca Consolidat 2014SGR119 de la Generalitat de Cata-
lunya, «Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana».

2. Tal com explica de forma detallada Anthony Bonner (2007: 117-120), malgrat que 
encara no incorporen alguns dels seus components habituals, l’Ars inventiva veritatis i l’Art 
amativa són les primeres formulacions metodològiques de l’anomenada etapa ternària de l’Art, 
caracteritzada per una reducció del nombre de fi gures i una simplifi cació dels seus mecanismes 
de funcionament.
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ter divulgatiu, l’Arbre de fi losofi a d’amor no renuncia ni de bon tros a l’apli-
cació sistemàtica dels principis artístics a l’art d’estimar.

Tot i així, també és ben sabut que la primera gran obra mística de 
Llull, i la més celebrada, és el Llibre d’amic e amat, que forma part del Ro-
manç d’Evast e Blaquerna, un text escrit entre 1276 i 1283. Malgrat la natu-
ra asistemàtica dels seus versicles, ja fa temps que Lola Badia va assenyalar 
que les unitats amatives del Llibre d’amic e amat «semblen intercanviables» 
amb les dels textos posteriors (Badia 1991: 19). A més, els estudiosos que 
han llegit i han fet l’exegesi d’alguns versicles de l’opuscle han acabat to-
pant irremissiblement, d’una banda, amb el rerefons artístic que impregna 
la gran majoria dels versicles i, de l’altra, amb un bon grapat de referències 
a l’acció de les tres potències de l’ànima, amb l’enteniment sempre ocupant 
una posició preeminent.3 Així, encara que sigui asistemàtic i potser parcial, 
el Llibre d’amic e amat també inclou un art o una ciència d’estimar.4 D’altra 
banda, i aquest punt és el que ens interessa en aquest treball, hi ha un tret 
que relliga aquests quatre arts d’estimar lul·lians: tots contenen, parcialment 
o íntegra, formes breus i, especialment, el que podríem denominar aforismes o 
formes sentencioses.5 El nostre objectiu és descriure succintament com són les 
formes sentencioses que es troben en les quatre obres mencionades, detectar 
i anotar les possibles semblances i divergències, i fi nalment tractar d’escatir 
per què l’àmbit de l’amància és un terreny abonat per al conreu de l’aforis-
me. Cal tenir en compte que Llull és un autor enormement prolífi c pel que 
fa a la formulació d’aforismes, proverbis, màximes i altres formes sentencio-
ses. Deixant de banda el Llibre d’amic e amat, que és un producte força sin-
gular i molt lligat als principis i els procediments de les arts quaternàries, el 
corpus d’aforismes «amatius» o místics s’emmarca temporalment i, en bona 
mesura, metodològicament en un període en què les sèries o les seqüències 

3. Vid., per exemple, Carreras y Artau (1939: 588-592), Pring-Mill (1962-1967), Ru-
bio (1991), Badia (1992: 62-64) o Dilla (1993).

4. Recentment, Ruiz Simon (2015: 70-73) ha vinculat la «manera» i la «matèria» del 
Llibre d’amic e amat amb la lectura tropològica del Càntic dels càntics promoguda especialment 
per l’orde cistercenc, que té com a fi nalitat principal orientar els monjos en l’art de pregar i 
contemplar Déu. Tal com succeeix també en el cas de la mística sufí, els monjos interpreten al-
legòricament el Càntic en clau interna, com una fi guració de la història amorosa que lliga la 
seva ànima a Déu. En aquest sentit, el Llibre d’amic e amat seria un art d’estimar en llengua ver-
nacla, una alternativa al Càntic dels Càntics, destinat primordialment a eremites laics.

5. Per a una breu descripció d’aquest conjunt d’obres que contenen formes breus de 
tema místic, vid. Badia, Santanach & Soler (2013: 402-403).
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de formes sentencioses es multipliquen i adquireixen una presència i una fun-
ció rellevants en certes obres del beat. En línies generals, aquest període co-
incideix amb els límits de l’etapa ternària de l’Art (1290-1308), tot i que tam-
bé afecta, en menor mesura, l’anomenada etapa postartística (1308-1315). 
En el tercer apartat explicitarem la relació causal que es detecta entre les 
transformacions introduïdes en l’Art per l’etapa ternària i la profusió de llis-
tes de formes sentencioses que s’hi observa.6

2. EL CORPUS D’AFORISMES «AMATIUS» LUL·LIANS

En primer lloc, convé delimitar de forma exacta el corpus de formes sen-
tencioses lul·lianes de tema místic. Tal com va mostrar Soler (1992a), tot 
i que els termes amic i amat ja apareixen en diversos capítols del Llibre de 
contemplació, és al Blaquerna i més específi cament, és clar, al Llibre d’amic e 
amat on la metàfora de l’amic i l’amat s’estabilitza, se sistematitza i es des-
envolupa com a tema. Llull va decidir fonamentar el seu primer art d’esti-
mar en l’ús de dues semblances que transformen les dues instàncies de la 
relació mística, el devot cristià i Déu, en els protagonistes d’una història 
d’amistat.7 La presència d’aquestes semblances, al costat d’altres fi guracions 
secundàries, és constant en la producció mística posterior del beat. Aques-
ta opció explica que, fi ns i tot en les obres de caràcter més artístic i tècnic, 
com ara l’Art amativa, molts dels aforismes que contenen tinguin una di-
mensió narrativa i, a vegades, metafòrica o al·legòrica. L’estreta vinculació 
que s’estableix entre la mística lul·liana i la tria d’una modalitat d’expres-
sió tropològica, és clarament indicada per l’autor mateix al pròleg de l’Ar-
bre de fi losofi a d’amor:

En aquest Arbre entenem a parlar per semblances, axí com «amat», que ape-
lam Déu; e «amic», home qui Déu ama; e «amor», caritat; e «dones d’amor», 

6. Aquest repertori de formes sentencioses lul·lianes ha estat establert i estudiat a Tous 
(2015: 101-150) amb la voluntat d’emmarcar-hi les col·leccions de proverbis que Llull va re-
dactar entre 1296 i 1302. Vegeu-ne una primera versió a Tous (2011). El repertori inclou més 
de trenta obres lul·lianes, algunes de les quals formen subconjunts evidents, com ara els llibres 
místics o les col·leccions de proverbis.

7. Vid. també el treball de Ruiz Simon (2015: 74-76) per a una anàlisi de la vinculació 
del Llibre d’amic e amat amb la conceptualització antiga i medieval de «l’amor d’amistat».
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raïls d’aquest arbre; e «donsels d’amor», bonifi car, magnifi car e los altres; e 
«àguila d’amor», alta amor; e axí de les altres comparacions.8

Tot i així, tal com tindrem ocasió de veure, el protagonisme de la 
metàfora de l’amic i l’amat i la riquesa i varietat del llenguatge al·legòric 
que tant ha captivat els lectors del Llibre d’amic e amat, perden força en al-
guns espais de l’aforística amativa de l’etapa ternària. Per avançar només 
un exemple, en la part mística de les Flors d’amors e fl ors d’intel·ligència tro-
bem aforismes com aquest: «Vertut de bon amar es pus amable que vertut 
de bon sentir» (ORL XVIII: 274). Malgrat que en aquesta sentència les fi -
gures de l’amic i l’amat hi són implícites —l’amic és necessàriament el sub-
jecte que estima i que sent— i malgrat que no és el tipus d’aforisme més 
habitual del recull, la seva formulació és més pròpia de la d’un proverbi que 
no de la d’un versicle del Llibre d’amic e amat. 9 En aquest darrer text són 
comptats els versicles en què l’amic no apareix mencionat o no intervé d’una 
manera o altra, i encara menys els que no esmenten explícitament ni l’amic 
ni l’amat.10

En la darrera edició crítica, la d’Albert Soler, el Llibre d’amic e amat 
conté 357 unitats. La llibertat formal dels versicles d’aquesta col·lecció afec-
ta també la seva llargada: n’hi ha molts que, per la seva extensió, difí-
cilment coincideixen amb la idea que avui ens fem de la sentència o de 
l’aforisme, però cal tenir en compte dues qüestions importants: en primer 
lloc, que en temps de Llull les fronteres entre les diverses formes breus —ja 
siguin de caràcter sentenciós, de caràcter metafòric o de caràcter narratiu— 

 8. Arbre de fi losofi a d’amor, pròleg, Schib, ed. (1980: 20).
 9. Encara que tracti un tema diferent, l’estructura del següent proverbi, del capítol 27 

dels Mil proverbis (1302), és idèntica a la de l’aforisme de les Flors mencionat: «Humilitat per 
amor es pus alta que humilitat per paor» (Tous, ed. 2015: 443). No cal dir que les sentències 
de tipus comparatiu són molt habituals en el corpus proverbial lul·lià i, en general, en tots els 
gèneres sapiencials.

10. Són nombrosos els versicles en què l’amic és interpel·lat amb l’adjectiu «foll». So-
bre les ocurrències del mot amador, que a vegades actua com a sinònim o substitut d’amic, però 
que també és utilitzat per referir-se, sovint en plural, a tot aquell que estima, vid. Soler (1992a: 
143, n. 18). Hi ha tres versicles —el 17, el 42 i el 69— en què, com en l’aforisme citat de les 
Flors, l’amic i l’amat no són esmentats i en què es parla exclusivament de l’amor. El to i els re-
cursos expressius utilitzats no són, però, els mateixos: «Les vies d’amor són longues e breus, per 
ço car amor és clara, pura, nèdea, vera, subtil, simple, forts, diligent, lugurosa abundosa de no-
vells pensaments e de antichs remembraments» (versicle 69, Soler, ed. 2012: 97).
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no és ni clara ni excessivament estricta, i que, de fet, Llull mateix no sem-
pre estableix límits precisos entre les diverses classes de formes exemplars.11 
En segon lloc, que algunes de les unitats del Llibre d’amic e amat sí que as-
soleixen una brevetat notable i no es diferencien essencialment de les for-
mes més clarament aforístiques de les obres místiques posteriors o de certs 
proverbis de l’Arbre exemplifi cal. Al cap i a la fi , és Llull mateix qui caracte-
ritza els versicles de la col·lecció com a «exemples abreujats» i qui ens per-
met llegir el llibre com un aplec asistemàtic d’aforismes místics.

La forma sentenciosa reapareix en la quarta distinció de l’Art amati-
va, dedicada a les condicions. Les condicions, en el context d’aquesta obra, 
són màximes de caràcter universal generades a partir del mecanisme com-
binatori de base ternària de la Quarta Figura de l’Art, però al mateix temps 
aplicades a un objecte concret: les relacions amoroses entre l’amic i l’amat. 
En total n’hi ha 833.12 És aquest mateix mecanisme combinatori el que pro-
dueix les Flors d’amors, tal com Llull mateix assenyala al pròleg: «Del mes-
clament d’aquests comensamens que dits avem, applicats éls a amors, nei-
xen aquestes Flors» (ORL XVIII: 274).13 En aquest cas, però, l’autor tan sols 
n’extreu 200 màximes, atès que només explota les combinacions ternà-
ries que es poden formar a partir de la mescla de voluntat, un dels princi-
pis de la Primera Figura, que s’identifi ca amb l’amor, amb els disset prin-
cipis restants.

Finalment, a l’Arbre de fi losofi a d’amor les formes breus es multipli-
quen. Si el conjunt del llibre es pot entendre com un apèndix místic de 
l’Arbre de ciència (1295-1296), que aportaria nous continguts al conjunt 
de l’enciclopèdia, l’ús de la semblança i de la personifi cació implica que 
els modes d’expressió i de desenvolupament del tema estan molt relacio-
nats amb els de l’Arbre exemplifi cal, la secció «literària» de l’enciclopèdia 
esmentada. Ara bé, a diferència d’aquest text, en què Llull explicita al prò-
leg que utilitza dues formes exemplars diferents, el «recontament» —la nar-
ració— i el proverbi, els quals es distribueixen alternativament i de forma 
clara al llarg del llibre, a l’Arbre de fi losofi a d’amor les sentències, les sem-
blances, les qüestions, les narracions i altres gèneres se succeeixen i s’en-

11. Vid., entre d’altres, Bizzarri (2009) i Aragüés (1996).
12. Sobre la natura de les condicions de l’Art amativa i l’Ars inventiva veritatis, i el seu 

contrast amb les d’obres precedents, vid. Bonner (2007: 119).
13. Poc abans, Llull ha informat que els «començaments» de les Flors són els mateixos 

de l’Art amativa.
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tremesclen sense que es detecti un patró evident i sense que sempre es pu-
gui establir una delimitació categòrica de les formes. Llull tria la modalitat 
d’expressió que s’adapta millor a la matèria de cada secció. Des de les mà-
ximes i els aforismes més breus, que tot seguit descriurem, fi ns als «Acci-
dents d’amor», la novel·leta al·legòrica que clou la secció de les Fulles, en 
el llibre hi ha una gradació de registres pel que fa a l’extensió i a la mo-
dalitat d’expressió.

En el primer extrem de la balança, els aforismes més lacònics i despu-
llats del llibre són les condicions, que constitueixen la primera subsecció de 
la tercera part de l’Arbre, la que correspon a les branques. En aquest con-
text, les condicions són ben bé màximes, molt més breus que les de l’Art 
amativa, i en total n’hi ha 153, atès que, de fet, els principis es combinen de 
forma binària amb l’amor, una entitat que en aquest cas no s’identifi ca amb 
el principi voluntat de la Primera Figura de l’Art. Les condicions estan vin-
culades a sèries anàlogues de qüestions i «pregueres». Les pregueres són un 
pèl més llargues, en general, però també tenen un caràcter sentenciós. En se-
gon lloc, en la secció de les fl ors trobem un apartat anomenat «altees d’amor». 
Es tracta d’una sèrie d’aforismes que no deriva estrictament de les tècniques 
combinatòries de l’Art. Tot i així, és formada per un conjunt de 67 unitats 
en què Llull relaciona l’amor amb diversos conceptes, interns i externs a 
l’Art: per exemple, els divuit principis (1-17), un conjunt relativament ex-
tens de virtuts i vicis (18-33, 47-62), les potències de l’ànima racional i els 
senys corporals (35-41). Aquestes dues seccions de l’Arbre de fi losofi a d’amor 
són les que contenen les llistes més clares d’unitats sentencioses. Les altres 
parts inclouen seqüències de formes breus més llargues i desenvolupades, 
però caldria mencionar encara els tres apartats de la segona secció del lli-
bre, la que correspon al tronc. El tronc inclou la «forma d’amor», la «matè-
ria d’amor» i la «conjunció qui és de la forma e matèria d’amor». En els tres 
casos, després d’una breu introducció teòrica, Llull en desenvolupa el con-
tingut mitjançant breus unitats narratives molt semblants a les del Llibre 
d’amic e amat —tant pel que fa a la llargada com pel que fa als gèneres uti-
litzats i a la imatgeria implicada—, en les quals intervenen, generalment de 
forma explícita, un o més principis de l’Art.14 Finalment, també cal tenir en 

14. Tot i així, en aquest cas el mesclament dels Principis no segueix els patrons siste-
màtics de les fi gures combinatòries de l’Art i, per tant, el resultat és diferent del de les cadenes 
de condicions o fl ors que hem vist anteriorment. En conjunt, aquests apartats contenen vuit, 
setze i onze unitats, respectivament (Schib, ed. 1980: 33-39).
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compte les «cogitacions d’amor», el darrer apartat de la primera part, la de 
les arrels, que conté quinze unitats més, similars a les que acabem de des-
criure.

3.  FORMA I FUNCIÓ DELS AFORISMES «AMATIUS» 
LUL·LIANS

Aquests són, doncs, els textos que contenen sèries d’això que hem anome-
nat aforismes místics o «amatius». Per tal d’entendre quines són les raons 
que indueixen Llull a introduir sèries de formes sentencioses en les seves 
obres místiques, d’entrada cal analitzar com les insereix en el discurs i qui-
na funció els atorga. En primer lloc, pel que fa al Llibre d’amic e amat, és 
prou sabut que en la fi cció de la novel·la en què s’integra es presenta com 
un opuscle didàctic destinat als contemplatius. Soler (1992b) va explicar 
de forma impecable que, lluny de ser la traducció directa d’una experiència 
mística de Llull, el Llibre d’amic e amat és la solució enginyosa d’un pro-
blema de tipus tècnic: com narrar les vivències interiors de caràcter espi-
ritual de l’ermità Blaquerna, les quals, a més, han de tenir una funció di-
dàctica i exemplar. D’altra banda, la terminologia emprada per Llull per 
referir-se a les unitats de l’obra i les fonts que invoca també permeten pre-
cisar el sentit que l’autor volia donar-li. La tria de la forma, les famoses 
«paraules d’amor» i els «exemples abreujats» inspirats per la mística sufí, 
està motivada clarament per l’efecte que produeixen sobre el lector: aug-
menten, en la voluntat del receptor, la devoció, l’estimulen i l’orienten per 
estimar Déu de forma cada cop més intensa. Es tracta d’una devoció que, 
evidentment, sempre ha de tenir el suport de la comprensió intel·lectual 
i d’una interpretació correcta de les «metàfores morals» que conté el lli-
bre, garantida per «l’exposició» de les paraules (NEORL VIII: 427-429). 
La menció d’un Llibre d’amic e amat islàmic al capítol 88 del Blaquerna re-
força, però, la focalització de l’opuscle en la promoció de la devoció, atès 
que, gràcies al seu exemple, «pres hom manera con per devoció de pa-
raules fossen los sermons pus agradables a les gents». El desig d’apel·lar 
al pathos i a la sensibilitat del receptor és evident. Això no té res d’estrany 
perquè, al cap i a la fi , l’objectiu primordial de l’amància és estimular la 
voluntat a estimar Déu, i en aquest punt la «bella manera que havien en 
parlar» els «galiadors» i els «arlots» del capítol 88 és un recurs impagable 
(NEORL VIII: 396). Tal com assenyala Ruiz Simon (2015), d’una banda 
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la interpretació tropològica de les metàfores ha d’elevar el lector vers la 
contemplació de Déu i l’experimentació d’un amor purament espiritual; de 
l’altra, la «bella manera» de parlar i les «diverses maneres» amb què Bla-
querna formula les «novelles raons» de la seva oració diària són un mitjà 
per combatre el perill de la pregària repetitiva i rutinària, mancada d’es-
perit i de fervor.15

Les altres obres místiques de Llull, i les sèries d’aforismes que conte-
nen, també volen educar i orientar la voluntat de l’home. Tal com ja hem 
vist parcialment, els pròlegs generals i les introduccions específi ques a les sec-
cions que ens interessen transmeten una vegada i una altra aquest objectiu 
general. A l’Art amativa Llull assegura que «per cascuna d’estes condicions 
és la volentat ligabla a bon amar e l’enteniment a ver entendre» (ORL XVII: 
153), mentre que, gràcies a les Flors d’amors, «l’amic pot conèixer amar e 
contemplar son amat, qui és Déu, e sa volentat constrènyer a amar» (ORL 
XVIII: 274). A l’Arbre de fi losofi a d’amor s’especifi ca que gràcies a l’estudi 
dels seus principis i les seves diverses parts hom podrà «ordenar e dispondre 
sa volentat a amar e a gaanyar l’àbit d’amor per gràcia de Déu, qui dóna àbit 
de caritat qui és forma d’amor, enformant la volentat a amar bé e a esqui-
var mal, e ordena e mou la volentat d’ome a amar pus fortment los grans 
béns que·ls petits» (Schib, ed. 1980: 20). És just a continuació que Llull diu 
que en aquest llibre parlarà per «semblances». És lògic suposar que si el beat 
renova l’aposta pel llenguatge fi gurat en les tres obres místiques de l’etapa 
ternària, és perquè vol continuar aprofi tant els efectes que produeix sobre 
els lectors. Tot i així, fa la impressió que les referències a la devoció i a la 
bellesa de les paraules no són tan evidents com en el Llibre d’amic e amat. 
A banda, la subjecció del discurs místic a les estructures artístiques i, sobre-
tot, la generació d’algunes de les sèries d’aforismes que hem descrit mitjan-
çant les tècniques combinatòries del mètode, té con seqüències evidents en 
la forma i el to dels aforismes, però també en la seva natura i el seu abast, 
diguem-ne, epistemològic.

15. Ruiz Simon (2015: 79) relaciona aquesta opció de Llull amb les refl exions d’Algat-
zell a La vivifi cació de les ciències de la religió. El teòleg musulmà també és partidari de l’ús de les 
cançons d’amor dels sufís en l’oració, atès que en la repetició reiterativa dels versets de l’Alco-
rà, que els fi dels reciten de memòria, es perd emoció. D’altra banda, la insistència de Llull en 
la diversitat i la varietat de «maneres» és present en molts dels pròlegs a les seves obres. Un 
exemple és el dels Mil proverbis: «Per açó fem molts proverbis de diverses maneres ab les quals 
pot hom haver materia a parlar de totes bones costumes» (Tous, ed. 2015: 389).
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Els treballs recents de diversos estudiosos, especialment els d’Anthony 
Bonner, Josep Maria Ruiz Simon i Josep Enric Rubio,16 han descrit els can-
vis més importants que afecten l’Art en la transició de l’etapa quaternària 
a la ternària. Segons Bonner (2007: 274-275), un dels més transcendentals 
fou la introducció d’un corpus de defi nicions dels components bàsics de l’Art 
i de proposicions que en deriven com a base per fonamentar demostracions 
o resoldre qüestions. Aquesta innovació va provocar un capgirament com-
plet dels mètodes demostratius de l’Art, que fi ns aleshores s’havien basat en 
la comparació de conceptes aïllats i en el seu valor de veritat. En l’etapa ter-
nària, el corpus de defi nicions i proposicions ofereix a l’usuari de l’Art la 
possibilitat d’extreure conseqüències lògiques que han de permetre provar o 
rebutjar un determinat particular. Un dels resultats d’aquesta transformació 
fou la proliferació de llistes i sèries de proposicions i màximes. Precisament, 
una de les primeres manifestacions del fenomen foren les «condicions» de 
l’Ars inventiva veritatis i de l’Art amativa, que no tenen res a veure amb les 
que es poden trobar a les arts de l’etapa quaternària (Bonner 2007: 67-71). 
Els continguts d’aquestes seccions doten l’usuari de l’Art d’un complet i siste-
màtic corpus de proposicions de caràcter universal que li permeten resoldre 
tots els dubtes o les qüestions que es puguin plantejar sobre qualsevol par-
ticular. Les condicions de l’Art amativa i de l’Arbre de fi losofi a d’amor, igual 
que les Flors d’amors, van acompanyades, tal com succeeix en altres sèries 
de proposicions similars del mateix període, d’un conjunt paral·lel de qües-
tions. Llull fa notar contínuament que les qüestions s’han de resoldre amb 
l’ajuda de les condicions, atès que «cascuna condició es universal on po-
den esser atrobats molts particulars», els quals han de ser afi rmats o ne-
gats segons si concorden o contradiuen l’universal corresponent (Art ama-
tiva, ORL XVII: 151).17 Així doncs, els aforismes d’aquestes obres ja no són 

16. Vid. Bonner (2003, 2007: 93-120), Ruiz Simon (1986, 2005) i Rubio (2002).
17. Al fi nal d’aquest paràgraf Llull adverteix que aquesta «es regla general en tota la 

pràctica d’esta art». Poc després Llull precisa que «alcunes condicions son esta art qui son parti-
culars en açò que son aplicades e contractes a alcun particular, enaxí que segons propries proprie-
tats d’aquell, a ell se covenen e no a altre». Tot i així, l’autor estableix que tenen un caràcter 
universal pel fet que poden servir per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb l’ens particu-
lar al qual es refereixen. A més, l’artista ha de ser capaç d’extreure proposicions universals a 
partir d’aquestes condicions particulars, tenint sempre en compte les defi nicions dels principis 
de l’Art. De fet, segons la doctrina de la Taula general, de cada cambra —de cada combinació 
ternària de principis de l’Art— de la Taula es poden extreure quatre tipus de proposicions: uni-
versals afi rmatives o negatives, i particulars afi rmatives o negatives (Taula general, quarta dis-
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pròpiament exemples, sinó més aviat proposicions lògiques, sotmeses a les es-
tructures artístiques.

Aquest canvi de perspectiva és especialment visible en les condicions 
de l’Arbre de fi losofi a d’amor, d’un to i un estil completament estrangers a la 
majoria de versicles del Llibre d’amic e amat. Algunes de les condicions de 
la primera sèrie ho posen en relleu:

I. Tot amat qui aja bona e gran amor deu ésser amat per bona e gran amor
III. Negú poder de bona amor pot ésser mal
X. Sens concordança d’amic e d’amat, neguna amor pot ésser bona
XI. Negú amic ab mala amor à bon amat
XV. Sens bontat, neguna amor pot ésser major18

La formulació lògica de les unitats, que té per objectiu establir de for-
ma sistemàtica les propietats i les relacions universals dels principis de l’art 
d’estimar, és patent, per exemple, en l’ús dels quantifi cadors negun o tot.19 
Totes les condicions tenen una brevetat similar i s’enuncien a través d’una 
sèrie de patrons estructurals molt determinats. La majoria es poden defi -
nir com a proposicions categòriques que estableixen una relació d’identitat, 
d’oposició o de necessitat entre dos o més termes, generalment les arrels de 
l’Arbre de fi losofi a d’amor —això és, els principis de l’Art—. La conseqüèn-
cia evident de tot plegat és la pràctica desaparició del discurs narratiu i al-
legòric que gira al voltant de les fi gures de l’amic i l’amat, les quals es con-
verteixen en aquest apartat en signes primordialment referencials. Malgrat 
que les connotacions associades a les semblances es mantenen, en el fons, 
per dir-ho d’aquesta manera, en estat latent, si prenem la quarta de les con-
dicions que hem citat, cal concloure que el seu signifi cat no canvia gaire si 
substituïm els termes amic i amat per home i Déu, respectivament. Una sen-
tència del tipus «Cap home amb mala amor posseeix Déu», que bé podria 
format part d’un capítol dels Proverbis de Ramon (1296), per exemple, seria 

tinció, ORL XVI: 357). Per al funcionament de la Taula i les fi gures combinatòries de les arts 
ternàries, vid. Bonner (2007: 142-146).

18. Arbre de fi losofi a d’amor, tercera part, § 14 (Schib, ed. 1980: 42).
19. Aquests són els termes que Llull fa servir precisament al fragment citat de la Taula 

general a la nota 17 quan posa exemples de proposicions universals: «Tot be gran es amable en 
duració. Negú mal gran es amable en duració».
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pràcticament equivalent a la condició esmentada. 20 Tot i així, l’amic i l’amat 
no perden del tot la seva qualitat de «personatges», atès que continuen sent 
agents i pacients dels processos relacionats amb l’amància: «Per neguna ver-
tut à l’amic paor de major amar» (Schib, ed. 1980: 47). Tal com fa en els 
proverbis i en altres formes sentencioses de la mateixa època, Llull també 
utilitza un dels patrons més clàssics de la literatura gnòmica: el que se sus-
tenta en l’ús del pronom relatiu qui (vid. Tous 2015: 143-145 i 256-257). 
Aquesta fórmula confereix igualment als enunciats una dimensió universal 
i general, però en canvi fa baixar el discurs a un àmbit més personal i, fi ns i 
tot, li atorga una funció parenètica explícita: «Qui en amor vol egalar sos-
pirar e plorar, fassa durar son amar» (Schib, ed. 1980: 44), «No es vertader 
amic qui falsament ama vera gloria d’amor» (Schib, ed. 1980: 47).

No obstant això, les condicions de l’Art amativa i les Flors d’amors no 
van tan lluny. És cert que en el segon text trobem de tant en tant formula-
cions equivalents a les de l’Arbre de fi losofi a d’amor: «No és negun bo con-
tra bona amabilitat», «Poqua es aquela volentat en amar, que ama en gloria 
menor amat» (Flors d’amors, ORL XVIII: 275). En general, les condicions 
de l’Art amativa són força més llargues i força més complexes (ORL XVII: 
151-235). D’una banda, perquè es tracta de proposicions generades a partir 
de combinacions ternàries, tal com hem descrit al segon apartat, que es mes-
clen o es relacionen amb l’amor. De l’altra, també cal tenir en compte que 
Llull, al pròleg d’aquesta secció, avisa que a cada un dels tres principis im-
plicats en una condició li són inherents, de fet, dues defi nicions, una vin-
culada a la ciència i una altra, a l’amància. Malgrat que, evidentment, Llull 
prioritza la segona disciplina, en les sèries de proposicions s’observa un esforç 
per fer intel·ligibles a l’enteniment la natura i les condicions d’aquelles co-
ses que són més amables. En darrer lloc, tampoc no es pot oblidar que l’au-
tor també adverteix al pròleg que, malgrat la universalitat de les condicions, 
en aquest cas n’ha aplicat moltes a qüestions particulars (vid. nota 17).21 

20. De fet, a vegades Llull utilitza el terme «home» en lloc d’«amic»: «Negun home és 
savi qui comensa amar en amor qui no dura» (Schib, ed. 1980: 44). Probablement, en aquest 
apartat de l’Arbre de fi losofi a d’amor el tema de l’amic i l’amat sí que esdevé un tòpic en el sen-
tit que li dona Soler (1992a: 136), és a dir, pel fet que la metàfora s’ha lexicalitzat, ha perdut 
força evocativa i és usada d’una manera predominantment denotativa.

21. En aquest sentit, també és signifi catiu el darrer paràgraf del pròleg (ORL XVII: 
154), en què Llull precisa que els termes metafòrics que utilitza (amic, amat, amant, etc.) 
normalment s’apliquen a la relació entre l’«home contemplatiu qui ama nostre senyor Deu» 
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A causa de tots els aspectes mencionats, la formulació de les condicions de 
l’Art amativa difereix força de la de l’Arbre de fi losofi a d’amor. Els quantifi ca-
dors que marquen la dimensió universal de les màximes són rars i, en canvi, 
les clàusules de tipus causal, sovint relativament extenses, i les proposicions 
hipotètiques adquireixen una presència molt notable. Aquestes darreres, com 
és habitual en l’obra de Llull, normalment serveixen per descartar hipòtesis 
les conseqüències de les quals contradiuen els principis de l’Art i les seves 
defi nicions:22

Si fos en amor major contrarietat que concordança, fóra cascú contrari occa-
sió a son contrari en granea de bona amor e l’amic amara son amat ab gra-
nea de malea. (10)
 Si no fos l’amat en aquella bondat en qui l’amic pot més amar son amat, 
fóra eternitat en major majoritat de menoritat, e no eternitat fóra en infi ni-
da menoritat. (29)
 Ja no fóra l’amat amable per raó de granea e de eternitat sens gloriant 
e gloriable, ni ja al amic no abastara la granea e la eternitat de son amat a 
amar la grloria de sont amat. (143)
 Ja volentat no pogra esser major en concordança que en contrarietat, 
si igualment e natural poguessin esser en la volentat amar e desamar. (585)

Una altra diferència rellevant en comparació amb les condicions de 
l’Arbre de fi losofi a d’amor és que, al costat de les proposicions que acabem 
de veure, enunciades normalment per una tercera persona genèrica, en pre-
sent d’indicatiu o en condicional segons els casos, les de l’Art amativa tam-
bé inclouen unitats de caràcter narratiu en què els motius, els temes, els 
sentiments i les situacions que marquen habitualment la relació entre l’amic 
i l’amat assoleixen un desenvolupament rellevant, tot i que en general molt 
més essencialitzat i estilitzat que al Llibre d’amic e amat. Així, per exemple, 
tenim referències a la malaltia d’amor; als treballs i les inclemències que 

i Déu mateix, però a vegades es poden referir només a Déu o a la relació entre l’home i el seu 
proïs me.

22. El procediment de refutar hipòtesis o respondre negativament a determinades 
qüestions mitjançant les contradiccions que s’estableixen entre els principis de l’Art i les con-
seqüències lògiques d’aquestes hipòtesis és un dels mecanismes principals de l’Art. Sobre 
aquesta qüestió, consulteu Ruiz Simon (1999: 216-230). Llull utilitza sovint les proposicions 
hipotètiques en contextos apologètics, com ara al Dictat de Ramon (1299) (vid. Fernàndez Clot 
& Tous 2014: 204-208 i la bibliografi a a la qual es remet).
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l’amic pateix a causa de l’amor; als diàlegs, les disputes i les traïcions que es 
produeixen entre els personatges; als sentiments d’ira, tristesa, alegria, etc., 
que experimenten:

La amor del amic era malauta, per ço car l’amic no podia tant amar en sa 
raó la gran bondat de son amat, com es gran realment la bontat el amat. (4)
 Contrarietat d’amor e concordança d’amor sobre veritat e bondat d’amor 
se contrastaven: vencia contrarietat d’amor, plorava concordança, e planyia 
l’amat. (85)
 Tant durava en l’amic saber en amar e amar en saber, que contrarietat de 
calt ni de fret, de fam ni de set, ni de desonors, treballs, amargors, pauperats, 
malanances, malauties, ni de mort, no podia partir l’amic de son amat. (279)
 Parlaven l’amic e l’amat d’amor e de la poca gloria d’aquest mon, qui 
poc dura, e meravellava’s lo amic de les jents qui tan poc amen la gloria de 
son amat qui tots temps dura. (327)
 Alegrar-se vol l’amic car son amat sabia veritat dels afanys e·ls treballs 
que sostenia per sa amor; mas car remembrà los falliments que havia feyts con-
tra la fi  de son amat, adonques estec en tristicia e en paor. (486)
 Menoritat de saber, gloriar, amar convidà l’amic e donà-li a menjar ig-
norància, ira e malanança, per ço que visqués contra majoritat de saber, glo-
riar e amar. (498)

Cal fer notar que sovint, en aquest context combinatori, els principis 
de l’Art, acompanyats a vegades dels seus correlatius corresponents i adequa-
dament personifi cats, es converteixen necessàriament en els (co)protagonis-
tes dels intercanvis o de les escenes evocades, com en les unitats 85 i 498. 
Les imatges i les metàfores tampoc no desapareixen, però en general són fà-
cilment intel·ligibles i, segurament pel fet que es vinculen explícitament als 
Principis implicats en cada condició, sovint no tenen una potència conno-
tativa tan forta com al Llibre d’amic e amat:

Lo clauer del thesaur d’amor es saviesa d’amor, e les guàrdies qui garden aquell 
thesaur son los començaments d’amor, e lo senyor del thesaur es la fi  d’amor. 
(520)
 Tramès l’amat .j.ª colomba de la fi  d’amor al saber del amic, que li comp-
tàs novelles de egualtat d’amic e amat. (530)
 Lo desirar del amic tresnuytava e anava per lo mejan d’amor encercant 
son amat, e fasien-li lum volentat e vertut. (542)
 Escrisc l’amat en volentat unes letres de veritat e tramès-les, per lo mejà 
d’amor, a son amic, en les quals lletres era escrit: venits, venits amar! (552)
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Això no vol dir, ni de bon tros, que no hi hagi lloc, en determinades 
ocasions, per a les efusions líriques, com en la darrera condició que acabem 
de citar o com en l’arrencada de les Flors d’amors: «Bonea, granea e amor des-
pertaren l’amic, qui durmia en lo verger de poqua bontat. Despertàs l’amic 
qui durmia, e cridà: Amar, amar, amar». O un pèl més endavant: «En les 
mars de bontat e d’amor sercava l’amic la fi  de son amar, e fóra perit si no 
fos son amat» (ORL XVIII: 274-275). Aquestes dues unitats són pràctica-
ment equivalents, almenys pel que fa al contingut i les imatges utilitzades, 
als versicles 269 i 295, respectivament, del Llibre d’amic e amat (Soler, ed. 
2012: 168 i 179). L’única diferència és, potser, que els enunciats de les Flors 
són més sintètics i que l’aparició explícita dels Principis els confereix un ca-
ràcter més precís i fi losòfi c. Les Flors, tot i que a grans trets semblen més pro-
peres a l’estil del Llibre d’amic e amat, són semblants a les condicions de l’Art 
amativa en el sentit que contenen aforismes narratius de caràcter metafòric, 
però també proposicions lògiques com les que hem citat abans.

4. CONCLUSIÓ

L’evolució de les col·leccions i sèries d’aforismes amatius que Llull va re-
dactar segueix, al capdavall, un recorregut semblant al d’altres productes de 
l’opus del beat. Si les obres narratives sostingudes de l’etapa ternària deixen 
pas, a la dècada dels noranta del segle xiii, a les obres homilètiques i, espe-
cialment, als repertoris d’exemples i de proverbis, com l’Arbre exemplifi cal 
o determinades seccions de la Retòrica nova, la col·lecció lliure d’«exemples 
abreujats» de caràcter místic es transforma en directori de màximes d’abast 
universal que explota totes les possibilitats combinatòries de l’Art i propor-
ciona un coneixement ordenat i sistemàtic dels principis que regeixen l’art 
d’estimar. Malgrat que Llull no renuncia a l’ús del llenguatge metafòric, ni 
tampoc esborra completament les imatges i els motius de caràcter sensible 
que provenen de la tradició literària, el lector no pot abordar aquests con-
junts d’aforismes amatius igual que el del Llibre d’amic e amat. Els versicles 
d’aquest text es poden llegir un a un, ja sigui en ordre seqüencial o de for-
ma atzarosa, tal com succeeix amb el Llibre de contemplació (1272-1274), i 
estableixen una xarxa de signifi cacions especular i multinivell, pròpia de les 
arts quaternàries. Les condicions i les fl ors de l’art ternària —i en menor 
manera les altres sèries d’aforismes que hem detectat en l’Arbre de fi losofi a 
d’amor— constitueixen, en canvi, un arxiu de proposicions i màximes al qual 
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el lector pot recórrer segons les seves necessitats argumentatives o contem-
platives. A diferència del cinquè llibre del Blaquerna, en què Llull va sentir 
la necessitat de tractar el tema mitjançant dos opuscles diferents —el Llibre 
d’amic e amat, d’un caràcter més aplicat, i l’«Art de contemplació», d’un ca-
ràcter més teòric, tot i que no exclusivament—, les obres místiques de l’èpo-
ca ternària integren la teoria i la pràctica de l’amància en un sol espai. Per 
tant, malgrat que l’amància i la ciència lul·lianes mai no apareixen deslliga-
des, perquè normalment formen un doblet indestriable, podem concloure 
que no tots els aforismes amatius de les obres de la fase ternària són inter-
canviables amb els del Llibre d’amic e amat. No pas perquè la proposta lul-
liana hagi mutat radicalment, o perquè Llull faci bascular la seva mística de 
l’emotivitat a la racionalitat, sinó perquè s’ha produït un desplaçament del 
lloc que ocupen els aforismes en el conjunt del sistema i, en conseqüència, 
hi ha hagut una modifi cació substancial de la seva natura, la seva manera 
d’agrupar-se i de ser llegits, i la seva fi nalitat.

BIBLIOGRAFIA

I. Obres de Ramon Llull

Arbre de ciència, Salvador Galmés, ed., ORL XI-XIII, 1917, 1923, 1926.
Arbre de fi losofi a d’amor, Gret Schib, ed., ENC A 117, 1980.
Art amativa, Salvador Galmés, ed., ORL XVII, 1933, 1-388.
Dictat de Ramon, Salvador Galmés, ed., ORL XIX, 1936, 261-274.
Flors d’amors e fl ors d’intel·ligència, Salvador Galmés, ed., ORL XVIII, 1935, 271-311.
Llibre d’amic e amat, Albert Soler, ed., ENC B 13, 2012.
Mil proverbis, Francesc Tous, ed., dins Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull: es-

tudi de conjunt i edició dels Mil proverbis i dels Proverbis d’ensenyament, tesi doc-
toral, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015, 383-495.

Romanç d’Evast e Blaquerna, Joan Santanach & Albert Soler, eds., NEORL VIII, 
2009.

Taula general, Salvador Galmés, ed., ORL XVI, 1932, 295-522.

II. Referències bibliogràfi ques

Aragüés, José (1996). «“Exempla inquirere et invenire”. Fundamentos retóricos 
para un análisis de las formas breves lulianas», dins Carlos Alvar & José Ma nuel 

17252_Actes_del_congres_de_clausura_Any_Llull.indd   50217252_Actes_del_congres_de_clausura_Any_Llull.indd   502 28/11/18   14:5228/11/18   14:52



Metàfores, condicions i flors  503

Lucía, eds., La literatura en la época de Sancho IV. Actas del Simposio de 1994, Al-
calá de Henares: Universidad de Alcalá, 289-311.

Badia, Lola (1991). «El Ramon Llull de Robert Pring-Mill», dins Robert Pring-
Mill, Estudis sobre Ramon Llull, Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 7-21.

— (1992). Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull, Barcelona: Quaderns 
Crema.

Badia, Lola; Santanach, Joan & Soler, Albert (2013). «Ramon Llull», dins Lola 
Badia, dir., Literatura medieval (I). Dels orígens al segle xiv, Història de la literatura 
catalana, I, Barcelona: Enciclopèdia Catalana – Barcino – Ajuntament de Bar-
celona, 377-476.

Bizzarri, Hugo Óscar (2009). «Le passage du proverbe à l’exemplum et de l’exem-
plum au proverbe», dins Hugo O. Bizzarri & Martin Rohde, eds., Tradition des 
proverbes et des exempla dans l’Occident médiéval / Die Tradition der Sprichwörter 
und exempla im Mittelalter, Berlín – Nova York: Walter de Gruyter, 7-23.

Bonner, Anthony (2003). «Les estructures de l’Art durant l’etapa quaternària», SL 
43, 57-82.

— (2007). The Art of Ramon Llull: A User’s Guide, Leiden: Brill.
Carreras y Artau, Joaquín & Carreras y Artau, Tomás (1939). Historia de la 

fi losofía española. Filosofía cristiana de los siglos xiii al xv, I, Madrid: Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Dilla Xavier (1993). «Un catàleg temàtic del Llibre d’amic e amat», SL 33, 99-126.
Fernàndez-Clot, Anna & Tous, Francesc (2014). «La persuasió de la lògica i la 

lògica de la persuasió: les proposicions en vers del Dictat de Ramon (1299) de 
Ramon Llull», Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Mo-
derna 4, 200-220.

Pring-Mill, Robert (1962-1967). «Entorn de la unitat del Libre d’amich e amat», Es-
tudis Romànics 10, 33-61 [reeditat a Robert Pring-Mill, Estudis sobre Ramon Llull, 
Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, 279-306].

Rubio Albarracín, Josep Enric (1991). «Anàlisi d’una estructura sil·logística al 
Llibre d’amic e amat», dins Antoni Ferrando & Albert G. Hauf, eds., Miscel·lània 
Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, III, Barcelona: Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 19-30.

— (2002). «L’evolució de les fi gures A, S, T de l’Art quaternària en el trànsit cap 
a l’Art ternària», Taula 37, 83-98.

Ruiz Simon, Josep Maria (1986). «De la naturalesa com a mescla a l’art de mesclar 
(sobre la fonamentació cosmològica de les arts lul·lianes)», Randa 19, 69-99.

— (1999). L’Art de Ramon Llull i la teoria escolàstica de la ciència, «Assaig», 25, Bar-
celona: Quaderns Crema.

— (2005). «La transformació del pensament de Ramon Llull durant les obres de 
transició cap a l’etapa ternària», dins Maribel Ripoll Perelló, ed., Actes de les Jor-

17252_Actes_del_congres_de_clausura_Any_Llull.indd   50317252_Actes_del_congres_de_clausura_Any_Llull.indd   503 28/11/18   14:5228/11/18   14:52



504  F. Tous

nades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. xii. Palma, 1, 2 i 3 d’abril de 2004, 
«Col·lecció Blaquerna», 5, Palma – Barcelona: Universitat de les Illes Balears – 
Universitat de Barcelona, 167-196.

— (2015). «Les “metàfores morals” de l’ermità Blaquerna. A propòsit de la mane-
ra i la matèria del Llibre d’amic e amat», eHumanista/IVITRA 8, 68-85.

Soler, Albert (1992a). «Orígens, composició i datació del Llibre d’amic e Amat», 
SL 32, 135-151.

— (1992b). «“Enfre la vinya e·l fenollar”? La composició del Llibre d’amic e amat i 
l’experiència mística de Ramon Llull», Caplletra 13, 13-22.

Tous, Francesc (2011). «Breus proposicions que contenen molta sentència: els pro-
verbis lul·lians i les “formes sentencioses”», SL 51, 77-98.

— (2015). Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull: estudi de conjunt i edició dels 
Mil proverbis i dels Proverbis d’ensenyament, tesi doctoral, Barcelona: Universi-
tat de Barcelona [ed. electrònica: <http://hdl.handle.net/10803/300593>. Con-
sultat: 31-5-2018].

17252_Actes_del_congres_de_clausura_Any_Llull.indd   50417252_Actes_del_congres_de_clausura_Any_Llull.indd   504 28/11/18   14:5228/11/18   14:52


