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A. SOLEH i LLOPART 

"MAS CAVALLER QUI D'AgO F A LO CONTRARI". UNA LECTURA 
D E L TRACTAT L U L L I A SOBRE LA CAVALLERIA 

(Segona part) 

II. El concepte de cavalleria al tractat 

II. 1. Uetica cavalleresca 

En el seu tractat, Ramon Llull destaca sobre els altres un concepte 
que atribueix al cavaller com a qualitat mes propia: es tracta del corat-
ge. Al llarg del text, el mot adquireix distints matisos en el scu signi-
ficat; son els segiients: 

a. La qualitat moral i espiritual de la persona que el posseeix; general-
ment ranomena aleshores noblesa cle coratge. Ualt coratge d'un cavaller 
es precisament Fabundancia d'aquesta qualitat. 

b. Valor i valentia, quan diu ardiment de coratge, amb el qual apa-
reix relacionada la seguretat de coratge, en el sentit de carencia de por, 
fennesa. 

c. Voluntat, disposicio, significat expressat amb el terme forga de 
coratge. 

d. Presencia de la qualitat, en hondat de coratge. 
e. Finalment, en el sentit de forca danima, d'esperit, que es fa radi-

car en el cor. 
La noblesa de coratge es als origens de la cavalleria, ja que es tracta 

d'una de les qualitats que "al comen§ament" s'exici als primers cavallers; 
aixo implica que, en l'argumentaci6 del beat, es una premissa. 

[...] escuder sens noblesa de coratge no-s cove ab orde de cavay-
laria; cor nobilitat de coratge fo comengament de cavalaria e viltat 
de coratge es destmiment de 1'orde de cavayler. [III . 3] 
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Aquest concepte fonamental ens introdueix, de fet, en la doctrina 
luHiana del comportament aplicada a la cavalleria. Tota letica lulliana 
es construeix a partir de la coneguda doctrina de les dues intencions. 
Cal tenir en compte que no nomes les accions tenen una doble intencio; 
la doctrina es aplicable a qualsevol criatura o creacio humana. Aixi, doncs, 
aquesta concepcio es aplicable als oficis que conformen la societat. 

Com hem vist, al Llibre de Vorde de cavalleria, Llull fonamenta els 
seus arguments en la definicio de la intencio original per a la qual va 
ser creat 1'orde dels cavallers. 

Offici de cavayler es la fi e la intencio per la qual fo comencat 
1'orde de cavaylaria; on, si cavayler no usa de 1'offici de cavaylaria, 
es contrari a son orde e a los comencaments de cavaylaria demunts 
dits. [II . 1] 

La intencio inicial de la cavalleria es formulada com segueix: 

Al comencament, con fo en lo mon vengut menyspreament de 
justicia per minvament de caritat, covenc que justicia retornas en 
son honrament per temor. [I . 2] 

Restablir la justicia entre el poble de Deu: d'aquesta manera es com-
bat Ferror i el torbament entre els homes i es contribueix a la restitucio 
de la caritat, la lleialtat i la veritat al mon (aixi ho expressa a 1.1) i es 
retorna a la primera intenci6 universal: amar, servir i lloar Deu. 

La segona intencio de cavalleria es en tots els mitjans que fa servir 
la cavalleria per aconseguir la reinstauracio de la justicia: 1'alt honor en 
el qual son posats els cavallers, la senyoria que tenen sobre els homcs, 
els privilegis, les armes, les possessions, etc. Fer d'aquests instmments 
una finalitat es atemptar contra la primera intencio i, en conseqiiencia, 
pecar. 

Les vies de 1'orde per restablir la primera intencio les sintetiza Llull 
en amor i temor, en el segiient paragraf: 

Amor e temor se coven contra desamor e menyspreament; e per 
ayso, covenc que cavayler, per noblea de coratge e de bonas cus-
tumes e per la honor tan alta e tan gran la qual li es feta per 
eleccio, e per cavayl e per armes, fos amat e temut per les gents; 
e que per la amor retornas caritat e ensemjament, e per la temor 
retornds veritat e justicia. [I. 6] 
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S'estableix, doncs, una mena de relacio entre amor i "noblea de co-
ratge e de bones costumes", i d'una altra banda entre temor i "cavall 
e armes". Si apliquem la doctrina de les dues intencions a aquesta dis-
tincio, tenim que amor es primera intencio i els seus mitjans son no-
blesa de coratge i els bons costums; temor es correspon a la segona 
intencio, els mitjans de la qual se signifiquen en les armes i el cavall. 
Aixo es aixi perque amor ateny directament i immediatament la primera 
intencio universal. Llull ho formula ell mateix al Llibre cVintencio en 
els segiients termes: 

E car temor e amor se covenen, e amor sia pus nobla virtut 
que temor, per aco, fill, lo cavaller deu haver la primera intencio 
a amor e la segona a temor. 1 

Aixd implica que el comportament, allo que el cavaller es (o ha de 
ser) es correspon amb la primera intencio, i es superior a allo que fa, al 
seu ofici, les armes. Llull, doncs, atribueix una gran importancia a les 
qualitat morals del cavaller, significada en el concepte de coratge: 

Noblesa de coratge no la demans a la boca, cor tota hora no diu 
veritat; ni no la demans a honrats vestiments, cor sots alcun honrat 
manteyl sta vil cor e flac, on a malvestat e engan; ni noblea de 
coratge no la demans a cavayl, cor no-t pora respondre; ni no de-
mans noble cor a guarniments ni arnes, cor dins los grans guarni-
ments pot esser volpey cor e malvat. On, si vols trobar nobelitat 
de coratge, demana a fe, speranga, caritat, justicia, fortitudo, lei/al-
tat e a les altres virtuts, cor en aquelles sta noblea de coratge [...] 
[ III . 4] 

El beat defineix 1'etica cavalleresca en 1'exercici de les virtuts; espe-
cialment, es clar, de les set virtuts explanades a la sisena part del llibre. 
Pero no unicament; en diverses ocasions nexplicita d'altres, com en 
aquest fragment: 

[...] enaxi justicia, saviesa, caritat, leyaltat, veritat, humilitat, forti-
tudo, speranca e spertesa, e les altres virtuts semblants a aquestas, 
pertanyen a cavayler quant a la anima. [II. 11] 

Es a dir, d'una banda tenim unes enumeracions desordenades o unes 
analisis parcials d'algunes virtuts cavalleresques, al llarg del llibre; de 

1 ORL XVIII, pp. 61-62. 
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1'altra, tenim aquesta part dedicada fntegrament a 1'analisi i a 1'aplicacio 
sistematiques de les set virtuts capitals a 1'orde de cavalleria, fins al 
punt que 1'ordenacio segueix 1'establerta per als vicis i les virtuts a YArt 
abreujada datrobar veritatr 

Per aquesta rao hem d'atribuir una gran importancia a la sintesi de 
la moral cavalleresca que es fa en 1'esmentat capitol. Algu l'ha consi-
derat una repeticio o una ampliacio inutil; em sembla que el seu relleu 
es fora de tot dubte: aplica els principis de l'Art a Tetica cavalleresca. 

Les qualitats que apareixen en les altres parts del llibre son mes ca-
racierisiicament cavalleresques, pero, de fet, es poden incloure en les 
set virtuts. La lleialtat al senyor terrenal (II. 8, II . 12); un aspecte d'a-
questa virtut es 1'obediencia significada en la gorgera, i un altre hp seria 
el respecte per la paraula donada (II. 32). 

La llarguesa es una altra de les qualitats que ha de tenir el cava-
ller (V. 14), encara que el beat 1'acompanya sempre amb la prudencia 
en la despesa i la preocupacio que ha de tenir el cavaller per conservar 
el seu patrimoni. 

La gentilesa, un cert capteniment propi i munda que caracteritza el 
cavaller: 

E a cavaler se cove belament perlar e bellament vestir e aver bell 
arnes e tenir gran alberc, cor totes estes coses son necessaries a 
honrar cavaylaria. Enseyament e cavaylaria se convenen, cor vila-
nia e leges paraules son contra cavaylaria. Privadea de bons h6-
mens, leyaltat, veritat, ardiment, vera larguea, honestat, huiuilitat. 
pietat e les altres coses semblants a aquestes pertanyen a cavav-
ler. [VI. 21] 

Altres virtuts menors o complcmentaries poden ser: expertesa i dili-
gencia (V. 7), humilitat, modestia i, naluralment, valor, iniplicit en el 
concepte de coratge. 

Llull crea, doncs, un sistema etic extens i coherent que te el seu eix 
en 1'aplicacio de les set virtuts capitals a la cavalleria; al voltant d'aquest 
centre giren diversos conceptes d'un origen mes clarament munda, que 
el beat reelabora o situa en un context diferent. Llull preten un cavaller 

2 Al capitol VI del tractat sobre la cavalleria, Llull presenta les virluts (i els vicis) 
en el mateix ordre que a l'esmentada art. Aqnesta circumstiVncia, que es dona tambe a ln 
Doctrina pueril i el Blaquerna, indica la relacio d'aquestes obrcs amb YArt abrenjadd, amb 
la qual formen un dels cicles de la produccio luHiana. L'ordre es el segiient: ie, esperanea, 
caritat, justicia, prudencia, fortitudo, tempranca. I el dcls vicis: glotonia, luxuria, avaricia, 
accidia, superbia, invidia, ira. 
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cristia, coherent amb la seva fe, certament culte, assenyat, que exerceixi 
la virtut de la mitjania (III. 6). 

Tambe es referefx a les qualitats fisiques o materials que ha de reunir: 
joventut i maduresa moral (III. 5), paratge (III. 8), pero encara mes no-
blesa de coratge (III. 10), unes bones condicions fisiques (III. 16) i possi-
bilitats materials (III. 15). 

II.2. Funcio social 

Les funcions que Llull atribueix al cavaller determinen, evident-
ment, la posicio social i politica que ocupa. A continuacio faig una re-
lacio de les funcions, definides sobretot a la I I part del llibre, que des-
pres ens permetra d'analitzar la posicio que he esmentat. 

La primera funcio es defendrc la fe. En aquesta sentit, la cavalleria 
es concebuda com el brac armat de la clcrecia (II . 2). 

La segona es el regiment i senyoria de la terra (encara que aixo no 
es possible en tots els casos, ja que no hi ha prou terres per a tots els 
cavallers, II. 6). 

Regir les gents es una altra funcio. Aquest govern implica, per al 
beat, ocupar els carrecs d'administracio que atorga el rci (II. 7, "precu-
radors, veguers, batles"); en un altre passatge declara: 

Offici de cavayler es aver casteyl e cavayl per guardar los ca-
mins e per deffendre lauradors. Offici de cavayler es aver viles, 
ciutats, per tenir dretura a les gents e per congregar e ajustar fus-
ters en -i- loc, fferrers, sabaters, drapers, mercaders e los altres officis 
que pertanyen a Fordonament daquest mon, e qui son necessaris a 
conservar lo cors a ses necessitats. [II. 22] 

EI cavaller te unes funcions defensiva, coercitiva i d'ordenacio (def-
fcndre, tenir dretura, congregar e ajustar). Aquestes funcions s'apliquen 
a lauraclors, gents, fusters, fferrers, sabaters, drapers, mercaders que te-
nen com a missio la nutricio de la societat; no son ni cavallers ni cler-
gues, evidentment, son el tercer orde de la societat. Cal notar que Llull 
distingeix entre el mon rural (lauradors) i 1'urba (els menestrals). En la 
segona part d'aquest mateix paragraf, en una argumentacio per oposits, 
el beat esmenta les obligacions dels cavallers quant a la seguretat de les 
terres i les fortificacions. 

Els cavallers tambe han de perseguir els trajjdors, ladres, robadors, i 
aixo inclou la funcio de control que la cavalleria ha d'exercir sobre clla 
mateixa: els cavallers han de perseguir i destruir, sobretot, els mals ca-
vallers, traidors i lladres (II. 23, 24, 25). 
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La quarta funcio que assigna Llull a la cavalleria es sostenir, donar 
suport i defendre el senyor terrenal (II. 8). La cavalleria dissuadeix els 
enemics del propi pais i es la principal forca arnb que pot comptar el 
princep en la defensa de la terra (II. 12). 

Un altre dels oficis dels cavallers es mantenir la justicia; fins al punt 
que si els cavallers tinguessin la suficient preparacio inteHectual, serien 
els mes idonis per exercir la justicia (II. 9). 

La sisena funcio dels cavallers es la proteccio dels desvalguts: "man-
tenir vilves, orfens, homens despoderats" (II. 19, 20, 21). 

Hi ha tambe una serie de funcions destinades al manteniment del 
mateix ofici. Per exemple, practicar els exercicis propis de la cavalleria 
("Correr cavayl, bohornar, lansar a taulat, enar ab armas, torneys, fer 
taules radones, esgremir, cassar [ . . . ] " II. 10). O tenir cura de 1'armament, 
1'armadura, el cavall (II. 31). 

II.3. Posicid social i politica 

Al Llibre cle Vorde de cavalleria no hi ha gaires referencies a la po-
sicio que li correspon al cavaller en la societat; trobem nomes algunes 
consideracions esparses entorn de Talt honor que cal donar a 1'orde de 
cavalleria (i, en consequencia, als cavallers) perque es tracta de 1'ofici 
mes arriscat, mes dur o amb mes responsabilitats. Per exemple: 

Perpunt dona significanca a cavayler los grans trebayls los quals 
li cove a sofferre per honrar 1'orde de cavalaria. Cor enaxi con lo 
perpunt sta desus a los altres guarniments, e sta al sol e a la pluja 
e al vent, e reep enans los colps que 1'ausberc e per totes parts es 
conbatul e farit, enaxi cavayler es elegut a majors trebayls que altre 
home; cor totz los homens qui son dejiis sa nobilitat e dejiis sa 
guarda an a recorrer a cavayler, e cavayler los deu tots defendre; 
e enans deu cavayler esser ferit e naffrat e mort que los homens 
qui li son comenats. On, con ayso sie enaxi, doncs gran es lo carrec 
de cavaylaria. [V. 17] 

La idea prove del concepte cavalleresc del perill, que es troba en 
l'aventura. La vida perillosa que mena el cavaller defineix la cavalle-
ria com un estat i una virtut; des cTaqui pot formular-se un argument 
de diferenciacio social (VII. 4). 

Al seu tractat, Llull dona un origen sorprenentment secular a la ca-
valleria 3 i unes causes purament humanes a 1'honrament que te en la 
societat: 

8 Entre d'altres, es pot eitar el segiicnt passatge: "A cavayler se cove que sie araadoi 
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Tant es alt e noble 1'orde de cavaller, que no basta a 1'orde que 
hom lo faes de pus nobles persones, ni que hom li donas les pus 
nobles bistias ni les pus honrades armes, ans covenc que hom faes 
senyors de les gents aquells homens qui son en 1'orde de cavayla-
ria. [I. 9] 

Per la mateixa rao, nom6s per la "alta honor qui pertany a cavayler", 
es justifica el sistema d'explotacio senyorial: 

E cove que les gents aren e caven e traguen mal per co que la 
terra leu los fruyts on viva cavaller e ses besties; e que cavayler 
cavalc e senyoreig e haja benananca d'aquellas coses on sos ho-
mens han maltret e malenanga. [I. 10] 

No hem d'oblidar que 1'exigencia del beat a la cavalleria es gran i 
que el blasme que fa al mal cavaller es dur, en una linia correccionalista 
que caracteritza la seva etica. 

Cor enaxi con per la honor deuen esser pus loats, per 5 0 cor la ho-
nor mes sta. en eyls que en altres homens, enaxi en la desonor deuen 
esser mes blasmats que altres homens [...] [V. 19] 

En resum, la cavalleria es, despres de 1'orde de clerecia, 1'estament 
mes alt de la societat; la senyoria que exerceix sobre el tercer orde, el 
dels qui treballen, es justificada pel seu propi ofici i per 1'honor que cal 
atorgar-li. 

El Llibre de Torde de cavalleria conte una visio tradicional de la so-
cietat dels tres ordes, fonamentada en l'intercanvi dels beneficis que es 
desprenen de les respectives funcions: uns preguen i intercedeixen, els 
altres ordenen i defenen i, finalment, els altres treballen. La complexitat 
de 1'orde dels qui treballen es tan gran en aquest moment de 1'Edat 
Mitjana, que Llull no el determina de forma exacta, mes aviat 1'oposa 
als dos ordes superiors. 

Llull justifica 1'existencia de la piramide vassallatica per raons practi-
ques i per similitud amb 1'organitzacio que Deu imposa a 1'univers: 

E, a significar que -i- Deu es senyor de totes coses, cmperador deu 
esser cavayler e senyor de tots cavaylers; mas, cor emparador no 

de b6 comii, cor per comunitat dc gcns fo eleta cavaylaria." [VI .21] . La presencia divina 
en Ia conslitucio de Ia cavalleria scmbla molt indirecta i els passatges que s'hi refcreixen 
S'.m forca insignificants. £s una idea que reprendrcm mes cnda\ant. 
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poria per si mateix reger tots los cavaylers, cove que haja desots 
si reys qui sien cavaylcrs, per tal que li ajuden a mantenir 1'orde 
de cavaylaria. [II. 6] 

Perque reis, princeps i barons han de ser cavallers, indefectible-
ment (VII. 2). 

Finalment, cal dir que el beat considcra el privilegi de franquesa, 
1'exempcio dels tributs, com un honrament que correspon a la cavallc-
ria (VII. 3). 

II.4. Les propostes lullianes 

Les propostes que fa Llull al seu opuscle, encaminadcs a mantenir 
la cavalleria en les funcions i 1'honrament que ha definit, son dels aspec-
tes mes originals de 1'obra i dels mes caracteristicament Iullians. 

En primer lloc hi ha la proposta de creacio duna escola i una ciencia 
(o art) de la cavalleria, que ja hem analitzat a la primera part daquest 
article. L'educacio del jove escuder ha de seguir, segons el beat, un pro-
ces ben establert: ha de comencar al costat del seu pare, ha de conti-
nuar de forma teorica en una mena d'academia militar i ha de passar 
pel servei a un altre cavaller per tal que aprengui la servitud i la no-
blesa de la cavalleria (I. 12, 14, 15). 

En segon Uoc, la proposta d'examinacio exhaustiva que cal fer a 1'es-
cuder abans de ser admes a 1'orde, especificada a la tercera part del 
llibre. LIull arriba a tenir en compte fins les condicions del cavaller que 
ha d'examinar el jove. Fe, noblesa de coratge, edat adequada, paratge, 
1'educacio i els costums, valor, intencio, possibilitats materials, condicio 
fisica, passat net de qualsevol crim i virtuts son els aspectes que han de 
ser examinats en un escuder. Alhora, Faspirant ha de ser informat dels 
seus deures i dels perills que comporta el seu futur ofici. 

En tercer lloc, el beat insisteix repetldament en la necessitat que l'orde 
exerceixi un control rigoros sobre ell mateix (II. 15, 23, 24, 25, etc.). 

Cal fer mencio de la quarta part del llibre ("de la manera segons la 
qual scuder deu reebre cavaylaria"), en que es dona un relleu especial 
a la cerimonia d'adobament i s'estableix un ritual a seguir. 

Llull, abans del Llibre de Torde de cavalleria, havia ja dedicat una 
breu reflexi6 a 1'estament cavallei-esc en el LHhre de contemplacio; em 
proposo, a continuacio, de fer tambe una analisi del conccpte de cavalleria 
que ens permeti d'estabhr una comparacio. 
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III. El capitol CXII del Llibre de contemplacio 

El capitol, "com hom se pren guarda de so que fan los cavallers", 
pertany a la XI I I distincio del llibre, "qui tracta de veer". Dcl capi-
tol CX al CXXI I Llull centra la seva atencio en diversos oficis de la so-
cietat: clergues, princeps, eavallers, romeus, jutges i advocats, mctges, 
mercaders, mariners, joglars, pastors, pintors, llauradors i menestrals; es 
fa, doncs, un repas als diversos estats socials. Podem relacionar aquest 
conjunt de capitols amb el tipus de tractat que apareix a la segona mei-
tat del segle XII , dedicat a la critica dels estaments de la societat.' 

Llull atribueix als cavallers uncs funcions molt vaeues: hi dedica 
o 

molt poc espai. Al comencament, els presenta com el brac armat al servei 
del princep, per mantenir 1'ordre: 

Los cavallers, Senyer, veem que son elets a esser cavallers, per tal 
que sien encalsadors e prenedors dels mals homens qui son travdors 
e homeyers e ladres e enganadors e desobedients a lur princep. 5 

Son, per tant, els defensors de la justicia i la pau que el princep 
mante (o hauria de mantenfr, si tenim en compte les critiques que li 
dediea al capitol CXI). Una altra breu indicacio la fa quan diu: 

Los cavallers foren posats en lo mon per tal que tenguessen lo mon 
en pau. 6 

Finalment, la indicacio mes completa els atribueix tres funcions: aju-
clar el princep a mantenir la justicia, conservar-li la terra i defensar la fe 
i la santa Esglesia. 

Benahuirats son aquells cavallers qui mantenen 1'orde de cavalleria 
segons la noblea del offici de cavalleria; car al orde de cavalleria 
veg mantenir lo mon, en so que los cavallers son occasio per que-Is 
princeps tenen terra; e los cavallers, Senyer, son occasio per quels 
princeps mantenen justicia, e per los cavallers es mantenguda sancta 
Esgleya. 7 

1 Veg. J . Flori, L'essor dc la clwvalcrie (Geneve. 19S6), pp. 332 i s:-. 
5 OllL IV (III clel Llibre de coniemplacio), p. 57, paragraf 1. 
" Ibid., p. 60, paragraf 15. 
' Ibid., p. 62, paragraf 28. 
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Al paragraf segiient Llull insisteix en la funcio dels cavallers com a 
defensors de la fe i estableix un paraHelisme amb la funcio dels clergues: 

[...] car en axi, Senyer, com los clergues an offici de vos a loar e a 
pregar per lo poble, en axi los cavallers an offici que-s combaten 
per la fe romana. 8 

Contrastant amb aquesta escassa definicio de l'ofici de cavaller, el 
beat dedica la major part del capitol a 1'analisi de les actituds negatives 
de la cavalleria. Es tracta d'una critica molt dura que parteix de la 
desviacio dels cavallers de 1'ofici per al qual han estat elegits: 

On, tot aquest desviament e aquest desordenament, Senyer, cau en 
los cavallers per so car muden la manera et la occasio per la qual 
son cavallers. 0 

Aquest argument anticipa, per tant, el que desenrotllara despres amb 
amplitud en el Llibre de Torde de cavalleria. Al quart paragraf distin-
geix dues cavalleries: la d'aquest mon i la de 1'altre segle. 

Nos veem que cavaheria se deveex e-s departex en dues parts: los 
uns veem que son cavallers d'aquest mon, los altres veem que son 
cavallers del altre seggle. Aquells qui son cavallers segons lo mon, 
aquells son tots en vanitats e en la gloria mundana. Aquells qui son 
cavallers a esguart del altre seggle, aquells son cavallers qui amen 
veritat e qui an en menyspreu les vanitats d'aquest mon. 1 0 

La distincio es relaciona, inevitablement, amb la distincio quc fa sant 
Bernat entre milicia de Deu i milicia iiiundana, al De laude novae mili-
tiae, o amb la diferenciacio que es fa a la Queste del saint Graal i a les 
obres daquest cicle, entre cavalleria terrenal i celestial. 1 1 

Comencem analitzant les caracteristiques de la "cavalleria de 1'altre 
segle". Als paragrafs sis i set, el beat fa una contraposicio punt per punt: 
els cavallers mundans es guarneixen amb ferro i fusta i combaten, moren 

8 Ibid., paragraf 29. 
0 Ibid., p. 57, paragraf 3. 
10 Ibid., paragraf 4. 
u Vcg. Bernardus Claraevallis, Liber ad militcs templi, de laude novae militiae, a Obras 

completas, I (Madrid, 1983) ; veg. tambe Anonim, La Queste del Saint Graal (Paris, 1984 2 ) , 
passim, on es contraposen dues triades de cavallers, una que representa la cavalleria terre-
nal, formada per Yonel, Hector i Gauvain; 1'altra formada per Bohort, Perceval i Galaad, 
que significa la cavallcria celestial. 
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i "ab grans treballs se van infernar en penes perdurables". Els cavallers 
celestials: 

[...] veem, Senyer, que-s guarnexen ab amor e ab paciencia e ab 
veritat e ab devocio e ab lagremes e ab plors e contriccio; e ab 
grans desigs e ab grans plaers veem que sen van a gloria sens fi . 1 2 

El fragment expressa clarament els valors espirituals superiors que te 
la cavalleria celestial i, de fet, contradiu actituds o valors cavallerescos 
generals: es a dir, dificilment un cavaller acceptaria com a propia una 
actitud com 1'exposada. 

El paragraf sise es mes sorprenent; els cavallers mundans es comba-
ten entre ells amb armes, s'amenacen i es desbonren amb vils paraules: 

Mas la batalla dels cavallers celestials, Senyer, no es aytal; car 
aquells se combaten ab amor e ab veritat e ab humilitat e ab pa-
ciencia e ab lealtat contra los malvats homens ergulloses; e no 
porten en lurs mans espaa ni massa ne coutell, ni en lur boca pa-
raules vilanes ne verinoses. 1 3 

La contraposicio es contundent. La cavalleria celestial no lluita amb 
annes materials, sino amb aimes espirituals: amor, veritat, humilitat, pa-
ciencia, lleialtat; cap arma. La seva accio mes immediata es la pacifica-
cio. Ara be, com interpretar aquestes indicacions del beat? De quina 
cavalleria esta pai"lant? 

Si entenguessim les seves paraules literalment, resultaria que Llull 
atribueix als cavallers una funcio i un comportament mes propis dels cler-
gues o dels monjos que no pas d'uns homes la funcio social dels quals 
es combatre. D'altra banda, tampoc no es estrany trobar la denominacio 
cavaUer celestial (o similars) aplicada a un clergue o a un ermita; a la 
Queste hi ha algunes referencies d'aquesta mena: eimitans revestits amb 
les "aimes de la santa Esglesia" que es disposen a celebrar 1'Eucaristia. 1 4 

El mateix Llull, a 1'opuscle que ens ocupa, parla del cavaller espiritual, 
referint-se al prevere, i del cavaller terrenal, referint-se a un seglar, quan 
descriu el ritual d'adobament (IV. 12). 

Tanmateix, si aquest fos el sentit de cavalleria de TaUre segle al ca-
pitol CXII , seria absurda, per evident, la distincio entre aquestes dues 
cavalleries. Es a dir, a aquesta interpretacio s'oposa un argument de 

u ORL IV, p. 12, paragraf 5 . 
13 Ibicl, paragraf 6. 

1 1 Andnim, La Queste..., ed. cit., p. 62. 
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coherencia interna: ,jquins serien els cavallers que acomplirien correcta-
ment la missio encomanada a la cavalleria, ja esmentada? 

Aquestes qiiestions no tenen una resposta clara al capitol CXII . Sen-
zillament, Llull no formula de manera suficient la seva concepcio dels 
bons cavallers. Els atribueix uns valors espirituals enlairats; en modera 
les atribucions de forga, tot i que no preten eliminar-les. 1 5 L'actitud ijue 
vol el beat, potser, es podria relacionar (tan vagament com ell lexposa) 
amb la dels cavallers celestials de la Queste. Son cavaliers i aconseguei-
xen el seu objectiu no pas per fets d'armes, smo a traves de la perfeceio 
espiritual i per la gracia de Deu. Galaad, en els seus enfrontaments, no 
mata els enemics, sino que els posa en disposicio de rectificar el seu cami 
equivocat. 1 0 

Cal, encara, prestar atencio a 1'expressio sants cavallers religioses uti-
litzada dues vegades, en aquest capitol. La primera quan parla de la 
incficacia i de la inutilitat de la croada militar contra el musulmans de 
Terra Santa: 

Con lo sant sepulcre, Senyer, e la sancta terra doutramar par que-s 
deja conquerre per predicacio mills que per forsa d'armes, jfaen se 
a avant, Senyer, los sants cavallers religioses e guamesquen se del 
senyal de la creu, e umplen se de la gracia del Sant Esperit, e vajen 
preicar de la vostra passio als infeels, e escampen per la vostra 
amor totes les aigues de lurs ul!s e tota la sanc de lurs cors, axi 
com vos fees per amor d'el ls ! 1 7 

La segona diu: 

[...] e car lealment los apostols e-ls altrcs cavallers sants religioses 
s'acostaren a vos, per assd, Senyer, no duptaren a murir per vos, 
ne vos no duptas a murir per ells. 1 8 

1 3 LluII diu, cn el capitol CXTI, que e!s cavallers han d'encalcar, prcndre, coristrcnycr, 
combatre, atenyer els enemics de la justicin i de la pau; nomes en una ocasio diu explicita-
ment "dcstmir los ma!s homens". 

M Gauvain, prototipus del cavaller munda, ha mort set cavallers i es advertit per un 
ermita: "E t certes, se vos ne fussiez si pcchicrrcs come vos estcs, ja li set frere ne fussen 
ocis par vos ne par vostre aide, ainz feissent encore Ior penitancc de !a rnauvese costume 
que il avoient tant maintenue ou Chastel as Puccelcs, et s'acordassent a Dieu. Et einsi 
n'esp!oita mie Calaad, li Bons Chevaliers, cil quc vos alez querant: car il lcs cor.quist sanz 
ocirre". Anonim, La Queste..., ed. cit., p. 54. 

17 ORL IV, p. 59 , paragraf 11. 
18 ibid., p. 60, paragraf 14. 
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Aquests cavallers son el mateix que els cauallers celestials? Em sem-
bla que hi ha prou indicis per assegurar que no. En primcr lloc, la deno-
minacio ha canviat; en segon lioc, les atribucions d'aquests cavallcrs son 
inequivocament religioses. En la primera de les citacions es parla del fra-
cas de l'acci6 armada a Terra Santa; Llull proposa la predicacio i el mar-
tiri com a millors fomies de conquesta dels sants llocs. La segona es 
refereix als apostols i als altres cavallers sants religioses; qui pot ser 
anomenat "cavaller" entre els deixebles de Jesus? A tot estirar la deno-
minacio escauria a sant Pau o a Josep d'Arimatea (si Llull seguis la tra-
dicio del cicle del Graal). Sembla molt mes versemblant pcnsar que el 
beat es refereix efectivament a clergues, als quals, per analogia, se'ls 
anomena cavallers sants. Una darrera prova ens la proporciona el para-
graf dotze quan, referint-se tambe al fracas de les croades, diu: 

Tant cavaller e tant noble princep es anat en la terra d'outramar, 
Senyer, per conquerre, que si a vos plagues la manera, be par ver 
que la aguessen tolta als sarrayns qui mal nostre grat la poseexen. 
On, segons asso, Senyer, es significat als sants religioses que vos 
los esperats cada dia, con ells fassen per amor de vos so que vos 
fees per amor d'ells. 1 9 

Segurament 1'analisi d'allo que es refereix a la cavalleria lerrenal pot 
fer una mica de Uum sobre totes aquestes qiiestions. Les referencies expli-
cites comprenen els paragrafs quatre al nou; tamnateix, podem entendre 
totes les recriminacions que s'hi adrecen. 

Una de les primeres indicacions declara la damnacio eterna a que 
s'encaminen els cavallers pel seu capteniment (paragraf cinc). No es 1'iini-
ea vegada que el beat utilitza aquest argument o similar. Llull se sor-
pren dels perills i de la mort d'aquests homes per coses tan fiitils: 

Con los cavallers sien tan culpables e tan i^eccadors, rnolt me db 
gran maravella, Senyer, com poden esser tan ardits a murir; car 
nulls homens no veg qui en tan gran perill de mort se meten com 
los cavallers fan. 2 0 

Al paragi -af sete es pregunta de cjue els serveixen als cavallcrs fama 
("aver nom e preu de les gents"), terres i tresors ni el que han robat, 
quan moren; ni per que son martirs del diable. Al paragraf vuite insis-

" IbiJ., p. 59 , parigraf 12. 
10 Ibid., p. 6 1 , pai-igraf 24. 
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teix en el mateix: les coses del mon, poden alliberar els cavallers de la 
mort? Mes endavant repren: 

On, com venran, Senyer, al dia del juhij davant la vostra presen-
cia, ^on seran castells ni forces en ques pusquen deffendre de la 
vostra sentencia? En aquell dia del juhij, Senyer, los cavallers no 
auran cavalls en que fugen, ni auran guarniments quils restauren; 
enans se trobaran tots nuus e vensuts e despoderats e tots plens 
dels peccats que auran fets en est mon: los quals peccats los accu-
saran de les injuries que en est mon auran fetes a lurs sotsmesos. 2 1 

Al paragraf 27 trobem la darrera d'aquestes referencies. Aquest tipus 
dadvertencia es central en 1'obra esmentada de sant Bernat i forma part 
d'una disquisicio sobre la licitud de la violencia: 

Qui igitur finis fructusve saecularis huius, non dico, militiae, 
sed malitiae, si et occisor letahter peccat, et occisus aeternaliter pe-
rit? Enimvero, ut verbis utar Apostoli, et qui arat, in spe debet arare, 
et qui triturat, in spe fructus percipiendi. Quis ergo, o mihtes, hic 
tam stupendus error, quis furor hic tam non ferendus, tantis sumpti-
bus ac laboribus militare, stipendiis vero nullis, nisi aut mortis, aut 
criminis? Operitis equos sericis, et pendulos nescio quos panniculos 
loricis superinduitis; depingitis hastas, clypeos et sellas; frena et 
calcaria auro et argento gemmisque circumornatis, et cum tanta 
pompa pudendo furore et impudenti stupore ad mortem prope-
ratis. 2 2 

Llull se silua en la mateixa linia d'argumcntacio; utilitza un raona-
ment comminatori similar que fa referencia a la mort, la vida eterna, el 
Judici o 1'infern. Aquest tipus d'argument, en canvi, gairebe no apareix 
al Llibre de Vorde de cavalleria; 1'unica argumentacio de tipus escato!6gic 
d'una certa entitat es la segiient: 

Usansa de cavayler deu esser en oir missa e sermo e adorar e 
pregar e tembre Deu; cor, per aytal costuma, cavaler cogita en la 
mort e en la viltat d'aquest m6n e demana a Deu la celestial gl6ria, 
e tem les infernals penas, e per ayso, usa de les virtuts e de les 
costumes qui pertanyen a 1'orde de cavaylaria. [VI. 18] 

2 1 Ibid., paragrafs 22-23. 
M Bernardus Claraevallis, ob. cit., p. 5 0 0 . La citacio es de sant Pau, I Cor. 9 , 1 0 . 
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Hi ha quatre passatges mes, molt breus tots ells (II. 2, II. 3, VI. 11, 
VI. 13), dels quals dos s'apliquen a 1'home en general; i res mes. 

La resta del capitol es dedica a una critica durissima de 1'estament 
cavalleresc i a una analisi detallada del seu comportament i de les seves 
malifetes. Per exemple: 

Molt cavaller, Senyer, com es sus en son cavall, guarnit de totes 
armes, cuida esser leo; e si es qui-1 pregua ne li demana miseri-
cordia, tant ha gran ergull que no-s vol moure a pietat ni a mise-
ricordia. Mas con es vensut en la batalla e es caut de son cavall, 
adoncs ha pietat de si metex e demana misericordia. 2 : ! 

Al Llibre de Yorde de cavalleria trobem un passatge que desenrotlla 
el mateix tema en uns altres teimes: 

Con seras guarnit de totes armes sobre ton gran cavall, seras ergu-
16s? No, si forsa dumilitat te fa remenbrar la raho per que est ca-
vayler; e si est arguylos, no auras forsa en ton coratge per la qual 
venses e gits de ton coratge pensaments ergulosos. Si est enderrocat 
de ton cavayl e est pres e vensut, ^seras tant arguylos con eras? No, 
cor forsa corporal aura vensut e sobrat arguyl en coratge de ca-
vayler. [VI. 14] 

La diferencia d'argumentaci6 es evident. Al capitol CXII la forca 
expositiva es basa en el contrast, en 1'expressivitat de la imatge del ca-
valler vencedor i vencut; aqui 1'elaboracio de l'argumentaci6 caracteritza 
1'enunciat. Es clar que en el segon cas es busca la racionalitzacio: el dis-
curs s'adreca a 1'inteHecte. 

La critica es, com dic, durissima. Llull dedica als cavallers epitets 
com orgullosos, vanagloriosos, injuriosos, escarnidors, malmetedors i des-
tractors, etc., i aixo sense referir-se explicitament als mals cavallers, sin6 
en general. Vegem, com exemple, una afirmacio taxativa: 

Los cavallers veg, Senyer, que son sags del diable; car nulls homcns 
no veg qui sien tan aparellats a fer mal com cavallers. E si es negii 
qui d'asso-m desmenta e diga que jo no dic ver, en la consciencia 
sua pora trobar que jo dic ver; e en la boca dels homens pobres, 
qui son lurs sotsmeses, trobardn veritat de so que jo dic, sol que dir 
ho gosen. 2 4 

ra ORL IV, p. 58 , paragraf 9. 
a i ibid., p. 60 , paragraf 18. 
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Els dos textos coincideixen en la critica als averanys i auguris (vegeu, 
paragrafs 19-21 i VI. 18-20, respectivament). En canvi, difereixen en l'opi-
nio sobre el joc i el deport propi dels cavallers: 

Neguns homens d'aquest mon, Senyer, no veg que sien tan cassa-
dors ni tan jugadors ni tan delicats com los cavallers; ni nulls ho-
mens no fan tantes de coses sens profit com fan los cavallers pecca-
dors vanagloriosos.-5 

Mentre que a Fopuscle sobre la cavalleria, el beat afirrna: 

Correr cavayl, bohornar, lansar a taulat, enar ab armas, torneys, 
fer taules radones, esgremir, cassar cers, orces, senglars, leons, e les 
altres coses semblants a aquestes son offici de cavayler; cor per u> 
tes aquesles coses se acustumen los cavaylers a fet d'armes e a man-
tenir Forde de cavaylaria. On, menysprear la custuma e la usansa 
de 5 0 per que cavayler es pus apereylat a usar de son offici es 
menysprear 1'orde de cavaylaria. [II. 10] 

El capitol CXII coincideix amb el pensament de sant Bernat sobre 
el tema; el passatge lloa 1'actitud que els templers prenen davant d'aques-
tes coses: 

Scacos et aleas detestantur; abhorrent venationem, nec ludicra illa 
avium rapina, ut assolet, delectantur. Mimos et magos et fabulato-
res, scurrilesque cantilenas, atque ludorum spectacula, tamquam va-
nitates et insanias falsas respuunt et abominantur. 2 0 

Sembla evident que entre el capitol CXII i el Llibre de Vorde de ca-
valleria hi ha una diferencia d'intencions, un canvi de taelica en enfron-
tar un mateix problema. D'entrada, al capitol, el blasme contra els ca-
vallers ocupa dues terceres parts de la totalitat del text; es tracta, sobre-
tot, duna exposicio del mal que fan, que ineorpora alguns recursos com 

23 Ibicl., p. 62, panigraf 26. 
2 0 Beniardus Claraevallis, ob. cit., p. 508 . Un altre aspecte en que hi pot haver dis-

crepancia cntre els dos textos lullians es en el de les croadcs. Al capitol CXII Llull argu-
menta bastant cxtensament contra la craada militar i a favor de la croada espiritual; vegeu 
els paragrafs 10-12. Al Llibre de Vorde de cavalleria no es pronuncia mai tan claiament. 
Cal tenir cn compte que "Iluitar contra cls infidels" no te nccessariamcnt cl scutit de croada, 
com ens ho demostra prccisament el capitol CXII, on sens dubte uo pot tenir aqucst sentit. 
Pcr tant, al tractat, hem de deiXar de banda referencies del tipus "enaxi cavayler deu 
venscre e destruii' los enamics de la creu ab 1'espaa" [V. 2 ] . Ultra aquest tipus, nomes hi 
ha uua indicaci6 mes extensa a VI. 4 on m&s aviat es constata un fet. 
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el contrast del tipus que hem vist en el cas del cavaller orgullos o com 
el que segueix respecte al senyal heraldic: 

Nos veem los cavallers qui-s entressenyen de senyals en lurs armes, 
per tal que sien coneguts; mas a penes ne veem negu qui-s entreseny 
de bones obres, per tal que sia conegut per bon home. 2 7 

En el segiient paragraf exposa la contradiccio que hi ha en seguir 
la senyera del propi senyor al camp de batalla i no seguir la senyera de 
Jesiis, que 6s la creu. 

L'argumentaci6 de tipus escatologic ocupa tambe un lloc important 
en aquest capitol i en canvi al Llibre de Torde de cavaUeria es practica-
ment inexistent; el mateix s'esdeve amb la distincio inicial de la cavalleria 
celestial i la terrenal. Aquell argument i aquest motiu, potser els extreu 
el beat de la tradicio que prove de sant Bernat i el cicle d'obres dcl 
Graal. El concepte de cavalleria celestial es desemotlla al minim, no 
s'especifica quina es la seva activitat propiament cavalleresca, 2 s i se'ns 
ofereix unes indicacions brevissimes i tipificades, del tot insuficients. La 
definicio en negatiu (els cavallers mundans) es una diferencia notoria amb 
1'opuscle. 

Hem de tenir en compte el caracter sintetic i famplitud del LJibre 
de contempJacio i que, segurament, el beat nomes preten usar el capitol 
(i el tema) com a pretext. Potser per aixo Llull desenrotlla un discurs 
tan limitat, i fins i tot poc coherent, que es fonamenta en una determi-
nada tradicio general, de la qual pren uns arguments i uns motius; aixo 
explicaria la caracteritzacio en negatiu de la cavalleria. En aquest sentit, 
pas de sintesi a analisi, podem relacionar el capitol CXII amb el llibre. 

IV. El projecte ideologic de Llull sobre la cavalleria 

Una bona part de l'argumentaci6 del tractat sobre els cavallers es 
basa en 1'axioma de Yinici de Ja cavaJJeria. Alinenys en un detcrminat mo-
ment de l'evoluci6 del pensament lul-Iia, una de les bases de la reforma 

» ORL IV, p. 61 , paragraf 20 . 
2 3 Armand Llinares, a Ramon Lhill (liarcclona, 1968) , ha interpretat que cls cavallers 

mundans son els qui, malgrat tot. acabcn exercint les tres luncior.s que LIull atribucix a la 
cavallcria en aquest capitol (mantenir Ia terra, mantenir la justicia, scmpre amb el princep, 
i defensar 1'Esglesia i la fe): "Malgrat tot, Llull acaba fent Felogi dcls ucavallers mun-
dansn que imantenen 1'orde de cavalleria scgons la noblesa de fofici de cavalleria» car, 
fet i let, es gracies a aqueixos cavallers qne els princeps estan en possessio de Ilurs regnes 
i que hi fan regnar la justicia, es gracies a ells quc els homes ma'factors son vencuts 
i solmesos, es gracies a clls, en fi, que 1'Esglesia es mante" (p. 342 ) . Aquesta interpretacio 
ens explica encara menys que es la cavalleria celestial. 
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de la societat que el beat preten es aquest restabliment de letica ori-
ginal en els diferents oficis: cal que els homes usin de la final intencio 
per a la qual els oficis foren creats. Aixi ho expressa en un conegut passat-
ge del Blaquema: 

Mas en temps som venguts que quaix home no husa de la final 
entencio per que los uficis foren comencats al comencament; cor lo 
comencament de clergues fo fundat sobre bona entencio en primer, 
e aco matcix se segueix dcls cavallers, juristes, artistes, metges, mer-
chaders, religioses, ermitans, e tots los altres uficis; mas ara som en 
temps sdevenguts que, cor hom non husa tan fort com deuria, de Ia 
entencio per que los uficis e les sciencies son, per aco es lo mon en 
error e en treball, e Deus es innorat, desamat, desobeit per aquells 
qui s6n ubligats a amar, e conexer, e obeir e servir Deu. 2 9 

Aquest es el tema central del Llibre dintencio. Al Blaquerna Llull 
en parla, tot i que la reforma que proposa es basa en una etica general 
que s'adreca als estats de vida, mes que no propiament als oficis. A la 
Doctrina pueril tracta el tema, entre altres llocs, en uns capitols sobie 
els princeps i els clergues (LXXX, L X X X I ) . 3 0 I, com es prou evident, 
aquesta es una de les finalitats de 1'opuscle de que parlem. Es a dir, al-
menys en aquest grup d'obres pertanyents al cicle de YArt abreujada 
datrobar verilat, escritcs entre els anys 1274 i 12S3, aquesta doctrina con-
forma una profunda preocupacio per la societat. 

Ja he indicat que al Llibre de Torde de cavalleria aquesta doctrina te 
un caracter secularitzant evident. No es Deu qui pren la iniciativa per 
restituir la justicia entre el seu poble, sino 1'home. Qui escull el mes 
noble entre mil, qui apropia les inillors armes i la mes noble bestia a 
1'elegit, qui atorga unes funcions i una senyoria als cavallers ab initio es 
1'home, nomes amb la presencia implicita, aquiescent (i nomes ordena-
dora en darrer terme) de Deu. 

Ara be, ^com s'acorden aquesta concepcio laicitzant i la doctrina de 
la primera intencio, que atorga a Deu un protagonisme innegable en l'or-

2 0 ENC III, pp. 179-180. 
8 0 Al capitol L X X X I . precisament, s'esmcnta el Llibre de Vorde de cavatteria; al Liibre 

de contemplacio i al Llibrc cVintencio, es parla sempre conjuntament del prineep, els cler-
gues i els cavallers; es per aquesta ra6 que podcm interprctar que, en la rcferencia a 1'opus-
cle, Llull rcmet el lector al tractat i s'excusa de parlar dels cavallers en un moment que 
ho hauria de fer: "Enaxi com lo comensament de cavalaria fo per mantenir justicia, segons 
que ya havem parlat en lo Libre de Vb.orde de cavallaria, enaxi cn lo comensament foren, 
fill. eletz homens bons e sancts e devots, per tal que pregassen Deu per lo poble [ . . . ] " , 
ENC, p. 190. 
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denacio del mon? Com s'acorda, en general, amb el pensament lullia? y i 

L'esquema que fa remuntar la cavalleria als seus inicis per tal de jus-
tificar el seu honrament present, o els seus deures, obviament no es nou. 
Hi ha un text que presenta un esquema similar i que ens pot servir de 
comparacio; es tracta de la iniciacio de Lancelot al Livre de Lancelot del 
Lac, a la Vidgala (1215-1225?). El protagonista acaba de fer els divuit 
anys i es iniciat en la cavalleria per la Dama del Llac, qui li revela que 
es 1'orde; 1'explicacio es remunta als origens. Aleshores no hi havia dife-
rencies entre els homes: 

Mais quant enuie & couoitise commencha e croistre el monde . Et 
forche commencha a vaintre droiture . A chele eure estoient encore 
pareil & vn et autre de lignage & de gentilleche . Et quant li fo[i]ble 
ne porent plus souffrir ne endurer encontre les fors . si establirent 
desor aus garans & desfendeors por garandir les fo[i]bles & les pai-
sibles . Et tenir selonc droiture Et por les fors bouter ariere des tors 
quil faisoient & des outrages. 3 2 

Hi ha, doncs, una teoria de la decadencia de la humanitat, des dels 
inicis, que segurament podem relacionar amb la concepcio de les quatre 
edats d'origen greco-roma; i un origen seglar de la cavalleria. Pero, qui 
va ser escollit per defendre els febles i mantenir droiture? 

Che furent li grant & li fort . & li bel & li legier . &.li loial & li 
preu & h hardi . Chil qui des bontes del cuer & del cors estoient 
plain. 3 3 

Les funcions es defineixen tambe per referencia als origens; en primer 
lloc, defineix el caracter, el capteniment daquell que ha de ser cavaller, 
segons les seves qualitats de neixement: 

Au commenchement quant li ordres de cheualerie commencha . fu 
deuise a chelui qui voloit estre cheualiers . & qui le don en auoit par 

0 1 D'aquesta falta de coherencia en trobem testimonis al mateix tractat ja que la idea 
predominant es que la cavallcria es una institueio mundana (com cxpressa taxativament: 
"A cavayler sc eove que sie amador de be comu, cor per comunitat de gens fo eleta c:;-
vaylaria [ . . . ] " [VI. 21 ] ) , per6 tambe diu en una ocasio: "On, enaxi con nostro senvor 
Deus ha elets clergues [. . .] enaxi lo Deu de gloria ha elets cavaylers qui per forsa d'ar-
mcs [ . . . ] " [II. 2 ] . 

3 2 Le livrc de Lancelot del Lac, a O. Sommer, The vulgate version of thc Arthurian 
Romanccs III (Washington, 1910) , p. 113. 

a Ibid., pp. 113-114. 
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droite election . quil fust piteus sans vilonie . deboina[i]re sans 
felonie . piteus enuers les scuffra[i]tex & larges . Et apparellies de 
confondre les robeors & les ochians . Drois iugiercs sans amour & 
sans haine . & sans amor daidier au tort por le droit greuer . & sans 
haine de nuire au droit por traire le tort auant . Cheualiers ne doit 
por paor de mort mde chose faire . ou len puisse honte connoistre 
ne apercheuoir . Ains doit plus douter honteuse cose que mort a 
souffrir . Cheualiers fu establis outreement por sainte eglize garan-
dir . Car ele ne se doit deuanchier par armes . ne rendre mal en-
contre mal . 3 4 

Socorrer els necessitats, perseguir els malfactors, tenir un judici recte, 
no dubtar davant del perill i temer mes la mort que la vergonya, defen-
sar 1'Esglesia. Finalment 1'etim: 

Et sachies que au commenchement si com tesmoigne lescripture . 
nestoit nus si hardis qui montast sor cheual . se cheualier ne fust 
auant . Et por che furent il cheualier clame . 3 B 

A continuacio 1'autor del Lancelot ens ofereix una relacio de les signi-
ficacions que tenen les armes del cavaller. L'esquema en el qual es desen-
rotlla el discurs allegoric es el mateix que hem vist en analitzar el text 
del beat: sesmenta 1'arma, s'estableix una relacio analogica quant a les 
propietats i funcions del signe amb la realitat significada i s'atribueix la 
senefiance; en el que no convergeixen els dos textbs es precisament en 
la significaci6: 

Mais les armes que il porte & que nus qui chcualiers ne soit 
ne doit porter . ne lor furent pas dounees sans raison . Ains i a 
raisos asses & moult grant senefiance.30 . .. 

Llull adopta un esquema dessacralitzant de la cavalleria. Que l'esque-
ma es adoptat crec que ho prova el seu caracter munda que contrasta 
amb les mateixes doctrines luHianes. Al Livre cle LanceJot, la dama acaba 
el seu discurs explicant al noi la hist6ria dels cavallers de 1'Antic Testa-
ment; d'aquesta manera s'introdueix la doctrina dels inicis en la Historia 
Sagrada. Llull, en canvi, no utilitza cap recurs com aquest. 3 7 L'esquema 

" Ibid., p. 114. 
3 3 Ibid. 
20 Ibid. 
8 7 A la versi6 francesa del llibre hi ha un passatge que es refereix a Judes Macabeu, 
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adoptat te una funci6 de legitimacio del discurs; aquest esquema pot 
ser entec com una explanacio de la doctrina de la primera intencio, com 
una vulgaritzacio. 

La ideologia es un projecte d'actuacio sobre la realitat, no un reflex 
de la realitat mateixa; aixo es evident al Llibre de l'orde de cavalleria. 
Pero, per tal que 1'accio que es preten pugui tenir alguna eficacia, la re-
presentacio imaginaria i la realitat historica no poden ser gaire distintes. 
En el seu tractat, LIull ofereix a la cavalleria una ideologia que ha con-
fegit fins a formar un projecte elaborat i coherent. Aquesta ideologia esta 
constituida per: la definicio dunes funcions, la determinacio duna po-
sicio social, la construccio d'un sistema etic extens, la proposta dalguns 
mecanismes de reforma i per 1'oferiment d'un esquema de tipus imagi-
nari. Em referire succintament a cadascuna de les parts d'aquest pro-
jecte per extreuren conclusions. 

Llull no atribueix a la cavalleria cap funcio nova: defensa de la fe 
i de 1'Esglesia; regiment de les terres; regiment de les gents; defensa del 
senyor terrenal; manteniment de la justicia; proteccio dels desvalguts. Com-
provem una confusio de les funcions de la cavalleria amb les tradicional-
ment atribuides al monarca (defensa de l'Esglesia, regiment de les gents, 
proteccio dels febles). Aquest desplacament es essencial en la constitu-
cio de la ideologia cavalleresca en els seus origens; la identificacio dels 
diversos graus de la jerarquia vassallatica en el concepte orde de cavalle-
ria, al qual s'atribueixen les funcions de la reialesa, fa que es revalori 
el grup sencer, especialment aquells que en la practica no tenen cap 
mena de poder. 

La preeminencia social de la cavalleria es justifica mitjangant el pa-
ratge (que s'ha de correspondre amb la virtut), el valor intrinsec de 1'orde, 
i la idea que la cavalleria es 1'ofici mes arriscat i perillos que existeix. 
Aquesta preeminencia la preten Llull amb 1'exigencia que els cavallers 
detentin els llocs de regiment de la societat. 

Ja he indicat que Llull construeix un sistema etic extens (molt mes, 
com es natural, que el que els mateixos cavallers podien tenir present). 
Es una etica exigent pero practica i prudent. 

El pla de reforma es basa en: la creacio de la ciencia i 1'escola de 
la cavalleria, la planificacio d'un proces d'aprenentatge de 1'escuder, el 
control d'acees a 1'orde mitjancant 1'examinacio dels escuders. Aixo im-
plica, per una banda, limitar el concepte de paratge, pero per 1'altra, 
tancar i cohesionar mes la corporacio dels cavallers. 

pero es tracta d'un paragraf apocrif; veg. Livre de Vordre de chevalerie (Bari, 1972) , 
ed. V. Minervini, p. 159. 
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La part que he anomenat esquema imaginari es desenrotlla en la doc-
trina que explica els origens remots de la cavalleria, i en l'atribuci6 de 
la significacio a les armes del cavaller. Aquest esquema imaginari te mes 
forca de justificacio i d'argumentacio que qualsevol discurs purament ex-
positiu perque s'adre9a a la capacitat que te la cavalleria de representar-
se, d'imaginar-se. 

El sistema ideologic que Llull basteix s'adreca a una cavalleria his-
torica; a una determinada cavalleria; almenys la imatge externa que s'es-
bossa en 1'annament esmentat a la cinquena part correspon a la d'un 
cavaller de la meitat del dos-cents. s s Hem de tenir en compte, tanma-
teix, que els receptors de LIull no son mai concrets. Esoriu sempre per als 
homes: ho fa en vulgar perque aquesta es la llengua dels pecadors; en 
arab, perque ho es dels infidels; en llati, perque es el mitja de 1'alta 
cultura. 

Sembla que la cavalleria, a partir del primer quart del segle XI I I 
viu una situacio d'inadaptacio i d'inadequacio a la realitat: a la urba-
nitzacio de la societat, a la puixanca de la burgesia, al control que im-
posa la monarquia, a la introduccio de l'economia monetarista, als canvis 
en les formes de la guerra. 3 0 LluII, reconeixia aquests problemes? ^Va 
escriure el Llibre de Vorde de cavalleria com a resposta a aquesta situa-
ci6? S6n qiiestions dificils de contestar; al text hi ha, pero, alguns indicis. 

El concepte de paratge, per exemple; el beat declara que nomes els 
homes que provenen de llinatge noble poden ser adobats i introdueix 
una excepcio a favor de la virtut. Aixo pot iespondre al canvi en el 
concepte de noblesa que snavia produit. Durant aquest segle te Hoc, de 
diverses formes, un debat sobre la relacio existent entre paratge i virtut 
i, en general, s'atorga un major valor a la darrera. 

En un sentit similar noines reconeix com a cavallers aquells que 
han estat adobats. Sabem que al final del segle el ritu havia caigut en 
un complet desus; Llull hi insisteix perque mitjangant aquest ritu es 
reforga la consciencia i la ideologia cavalleresca cristianes, no nomes de 
1'iniciat, sino de tot el grup. 

Llull insisteix molt mes en la cura que el cavaller ha de tenir del seu 
patrimoni i del seus bens, que no pas en la virtut de la liberalitat i la 
generositat. Els problemes economics dels cavallers sTravien agreujat al 
seu temps a conseqiiencia de la difusio de 1'economia de tipus moneta-
rista; la seva preocupacio es, doncs, propia d'aquell moment historic. 

Al tractat safirma que els cavallers son els homes mes apropiats per 

CT M. de Riquer, Uarnis del cavaller (Barcelona, 1968) , cap:tol II. 
8 3 Vegeu el capitol III de 1'estudi introductori que aconipanya la meva edicio del Llibre 

de 1'orde de cavalleria, ENC, pp. 25-44. 
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a ocupar carrecs piiblics; si el sobira no te en compte aixo, actua contra 
1'orde de cavalleria. Els monarques, en aquell moment, desenrotllen el 
seu poder i necessiten bastir una estructura estatal, amb homes que 
puguin ser pagats amb sous i no amb terres ni privilegis. La noblesa 
protesta insistentment pel nomenament de persones no nobles per ocupar 
carrecs piiblics. 

El beat declara que els cavallers han de regir Ies gents i aixo ho con-
creta en la detentacio d'aquests carrecs i en les funcions defensiva, coer-
citiva i dbrdenacio de les ciutats, segons que hem vist. Aixo pot ser una 
resposta als problemes dadequacio al mon urba i d'enfrontament amb el 
patriciat de les ciutats. 

Smsisteix tambe en el manteniment de la jerarquia i les obligacions 
vassallatiques i dels deures de fidelitat. S6n unes referencies breus que 
poden alludir a la crisi profunda i definitiva que patia el sistema. 

Aquests son els indicis que es refereixen als problemes concrets que 
la cavalleria te plantejats al llarg del segle. D'altra banda es innegable 
que el llibre esta escrit per retornar la cavalleria als seus deures i al seu 
honramcnt; hi ha una clara voluntat de reforma. Sembla, per tant, que 
Llull percep un malestar entre els cavallers i basteix un sistema ideologic 
que prelen ser una resposta a aquesta situacio. 

El capitol CXII del Llibre cie contemplacio es una prova de 1'atencio 
de Llull al problema cavalleresc; pero es tracta d'una aproximacio poc 
reeixida. Hem comprovat una definicio en negatiu de 1'orde; sobretot un 
atac i una falta d'exposicio d'allo que ha de ser el cavaller. Aixo es pot 
deure al fet que Llull pren com a punt de referencia immediat la tradi-
cio que ve de sant Bernat. 

E l canvi que es verifica en el llibre respon a 1'elaboracio del sistema 
ideologic, que defineix la cavalleria positivament: en allo que ha estat 
i en allo que ha de ser. 

En efecte, hom ha detectat en 1'Esglesia dues actituds diferents d'in-
tervencio en la cavalleria. 4 0 La primera tendencia preten la integracio de 
la cavalleria en 1'Esglesia. Es la postura de sant Bernat, que justifica la 
violencia que te un fi que s'acorda amb els ensenyaments de 1'Esglesia, 
pero que vol arrancar els cavallers del seu estament laic ("non militia, sed 
malitia") i convertir-los en un orde monastic. Aquesta linia d'actuacio 
es va demostrar, pero, poc eficag; va fracassar amb la decadencia dels 
ordes monastico-militars del segle X I I i la perdua de Terra Santa. 4 1 

Vegeu F. Cardini, "La tradizione cavalleresca ncllOccidente medievale", a Quadernl 
medievali, II (1976) ; "La cavalleria: una qucstione da riproporre?", a Annali deWIstituto 
di Storia, II (1980-1981) . 

4 1 Una posicio molt mes radical, dins d*aquesta linia es la de sant Pere Damia, que 
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L 'altra linia d'intervenci6 te un abast mes gran. £ s mes moderada; 
legitima i justifica la funcio de la cavalleria en la societat, reconeix la 
licitud de la violencia en determinades condicions, per6 imposa als ca-
vallers una etica estricta i un control. Tendeix a atribuir uns ideals, uns 
objectius i unes normes de comportament a la cavalleria; aquesta linia 
interve en la sacralitzacio del grup mitjancant 1'elaboracio de la cerimo-
nia cTadobament. Es el cas de Bonizone da Sutri i el capitol XXVII I del 
seu Liber de vita christiana que explica als cavallers quins son els seus 
deures de condici6. 

El canvi que es produeix entre el capitol del Llibre de contemplacio 
i el tractat es correspon a la diferent actitud de les dues linies esbossa-
des. £s , doncs, una precisio significativa de l'enfocament del problema. 

Comencava aquesta investigacio fent referencia a la imatge de Llull 
com a vir phantasticus, home incapac d'entendre la realitat i de projec-
tar-hi res d'enraonat. L'estudi present em sembla que posa de manifest 
el que aquesta imatge te de mite, de simplificacio i d'incomprensio. El 
beat basteix en el Llibre de Vorde de cavalleria un sistema ideologic forca 
complet, subtil i, sobretot, coherent, amb una formulacio adequada al 
que es proposa. Es demostra, un cop mes, que Llull era un home capac 
de comprendre perfectament les realitats del mon que 1'envoltava, aquell, 
tant bigarrat, complex i apassionant per a 1'investigador, del dos-cents 
occidental. 

Albert SOLER I LLOPART 

Vflanova i la GeHrii 

no admet cap mena de violencia i que vol convertir els cavallers en veiitables miles 
Christi, en monjos. . . . 


