STUDIA MEDIAEVALIA Curt WITTLIN DICATA
MEDIAEVAL STUDIES in Honour Curt Wittlin
Estudis Medievals en Homenatge a Curt Wittlin

ENTITATS COL·LABORADORES
Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya SGR 2014-119
(2014-2016): «Cultura i literatura a la baixa edat mitjana» (NARPAN)
Grup de recerca de literatura catalana medieval
de la Universitat d’Alacant (LICATMED)
Grup d’investigació de la Universitat d’Alacant
«EXPLANAT: Recerques de llengua i literatura catalanes»
Projecte de recerca FFI2013-45931-P del Ministerio de Economía y Competitividad:
«La cultura literària medieval i moderna en la tradició manuscrita i impresa» (V).
Projecte de recerca FFI2014-52380-C2-2 del Ministerio de Economía y Competitividad:
«El contexto literario de las poesías de Ausiàs March»
Fundació Carulla
Institució de les Lletres Catalanes. Generalitat de Catalunya
University of Saskatchewan. College of Arts and Science
Universitat de València. Departament de Filologia Catalana

STUDIA MEDIAEVALIA Curt WITTLIN DICATA
MEDIAEVAL STUDIES in Honour Curt Wittlin
Estudis Medievals en Homenatge a Curt Wittlin
Edició a cura de Lola Badia, Emili Casanova i Albert Hauf

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
«SYMPOSIA PHILOLOGICA», 25
Alacant, 2015

Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin =
Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin / edició a cura de Lola Badia, Emili
Casanova i Albert Hauf. – Alacant : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana,
2015. – 366 p. ; 23 x 17 cm. – («Symposia philologica» ; 25)
Textos en català, castellà i anglés. – Inclou referències bibliogràfiques
ISBN: 978-84-606-8839-6
D.L. A 505–2015
1. Wittlin, Curt – Discursos, assaigs, conferències. 2. Literatura catalana – Anterior a
1500 – Història i crítica. 3. Català medieval (Llengua) – Història. I. Badia, Lola (1951-).
II. Casanova, Emili . III. Hauf i Valls, Albert Guillem. IV. Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana. V. Sèrie
821.134.1’04.09
811.134.1”04/14

Director de la col·lecció: Josep Martines
© Els autors
© D’aquesta edició: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat d’Alacant
Primera edició: juny de 2015
Portada: Llorenç Pizà
Il·lustració de la coberta: signatura de Curt Wittlin
Imprimeix: Quinta Impresión S. L.
ISBN: 978-84-606-8839-6
Dipòsit legal: A 505-2015

Cap part d’aquesta publicació no pot ser reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap
mitjà, ja siga electrònic, químic, mecànic, òptic, de gravació o de fotocòpia, sense el permís previ de l’editor.

Pròleg

Curt Wittlin, romanista format a l’escola de Basilea, és un dels millors coneixedors de la cultura medieval. Es tracta d’un estudiós estimat per les seues
qualitats humanes i valorat públicament amb diversos premis i distincions
atorgats per les principals institucions literàries i polítiques catalanes, com ara
l’Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
o la Generalitat de Catalunya, que li va concedir la Creu de Sant Jordi. Ja és
hora que els col·legues i amics de professió també expressem el nostre respecte
i admiració per la seua llarga i fructífera trajectòria. Per això li oferim la present
miscel·lània sobre temes de les especialitats que compartim amb la voluntat de
mostrar fins a quin punt li estem agraïts i com, de fet, ens sentim beneficiaris
dels seus ensenyaments.
En efecte, un nombre prou representatiu d’especialistes, vint-i-sis, cultivadors de la cultura medieval i moderna, hem volgut oferir un tastet del nostre
treball, amb sentiment de gratitud, a la tasca d’en Wittlin, que a partir d’una
completa formació grecollatina i una àmplia visió romanística fou pioner en
molts aspectes, com en l’aprofitament de la informàtica per a estudiar les fonts,
els temes i la llengua d’autors medievals: en especial, les concordances inèdites de l’obra de Roís de Corella, o el repertori d’expressions multinominals, o
continuador excel·lent de l’escola canadenca en l’estudi de l’obra d’Eiximenis.
Wittlin, malgrat regir una càtedra de lingüística romànica dedicada especialment al francés a la Universitat de Saskatchewan, Saskatoon (Canadà), no perdé
mai el contacte amb els territoris de parla catalana, dels quals es va enamorar
a través del testimoni i passió de Germà Colón, venint a Barcelona i València
contínuament i estudiant majoritàriament temes de cultura i llengua del nostre
territori, com el Tresor de Guillem de Copons, traducció medieval de Brunetto
Latini, el Tirant lo Blanc, la Doctrina Compendiosa, que atribueix a Ramon Soler,
Antoni Canals o la primera traducció de la Vida de Santa Caterina de Sena. Encara

lola badia, emili casanova & albert hauf
recordem com ens demanava que li microfilmàrem els manuscrits d’Eiximenis
i d’altres, com aprofitava cada viatge de recerca per a impartir conferències i
classes als professors i alumnes de les nostres universitats i compartir experiències i projectes, sovint inici i camí de noves investigacions i noves perspectives
en la nostra ciència.
Voldríem, Curt, que prengueres aquesta miscel·lània d’estudis com un obsequi dels teus col·legues i amics que valoren la teua tasca, la teua aportació i la
teua bonhomia, que et portava a enfrontar-te a qualsevol tema nou sense por
ni dubtes. Estem segurs que et farà goig que siga editada en terres valencianes, en l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, a les quals tu tantes
contribucions has fet, acadèmiques i personals, quan començares a venir en
els anys 80, quan ací no teníem ni tradició ni especialistes en la matèria que
tu dictaves, que tantes inquietuds crearen. Una bona part dels col·legues que
t’estimen no ha pogut contribuir a esta obra per altres compromisos previs,
però hi ha volgut estar present des de la Tabula Gratulatoria.
En esta miscel·lània està representada tota la filologia catalana, la qual has
divulgat pel món amb desenes de ressenyes i ponències en congressos, totes
les universitats amb què tu t’has relacionat, les de dins (UA, UAB, UB, UdG,
UJI, UOC i UV) i les de fora (Basilea, Binghamton, Toronto i Temple), i una
bona part dels col·legues que més has estimat o amb qui més t’has relacionat.
Volem agrair de tot cor la col·laboració de les institucions, universitats,
fundacions i projectes de recerca que han fet possible l’edició d’aquest volum,
i, en especial, la de l’IIFV.
Per molts anys, amic i col·lega Curt, català de Basilea i suís de València.
Lola Badia
Emili Casanova
Albert Hauf
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ALGUNS APUNTS SOBRE SALZINGER
COM A TRADUCTOR DE LLULL*

Editar textos és una tasca feixuga que exigeix dedicació i per a la qual es requereixen certes habilitats i aptituds més enllà de l’aplicació d’una metodologia
preestablerta. No es tracta de seguir sense més receptes o instruccions infal·libles
d’un manual, sinó que, al contrari, el camp sobre el qual s’aplica la intuïció
personal de l’editor és immens i l’obliga a prendre decisions constantment,
des de l’inici al final. L’objectiu ideal és, se suposa, arribar a un text que siga
el més acostat possible al que pretenia escriure l’autor i, per fer-ho, cal partir
d’uns testimonis (manuscrits, edicions anteriors, referències al text en altres
obres, etc.) amb els quals reconstruir el suposat «original» —en realitat, una
abstracció ideal que no es correspon amb cap testimoni concret però que és,
d’alguna manera, al darrere de tots ells.
En el cas de l’edició de les obres de Ramon Llull, un dels autors més prolífics
de les lletres catalanes, topem amb una problemàtica particular. Per exemple,
la derivada de l’abundància de testimonis, que, en principi, podria semblar un
avantatge, però que complica l’assumpte quan les divergències entre aquests
testimonis són notables. Sovint, el que tenim són diverses versions d’un mateix
text, un text fluid que canvia, es precisa en cada còpia —algunes de les quals
probablement sota la supervisió del mateix autor. I també la preocupació de
Llull per difondre els seus llibres el va portar a encarregar que foren traduïts a
diverses llengües —amb la qual cosa, en traduir, ja s’està interpretant, modificant
el text. Seria massa simple considerar aquestes modificacions com a «perversions»
del suposat original: com hem dit, moltes d’aquestes traduccions comptaven
amb la supervisió de l’autor, qui es deixava aconsellar per tal de perfeccionar el
text original i millorar-ne la difusió, que és el que primordialment li interessava.
(*) Aquest treball s’inscriu en el projecte de recerca FFI2013-45931-P, «La cultura literaria medieval y moderna en la tradición manuscrita e impresa (V)», finançat pel Ministeri d’Economia i
Competitivitat.
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Són dues les llengües fonamentalment en les quals els editors han focalitzat
la seua tasca quan es tracta de Llull: el llatí i el català, les llengües «originals»
dels seus escrits (junt amb l’àrab, d’acord amb les afirmacions del mateix autor,
tot i que no se’n conserva cap testimoni, d’obres de Llull en aquesta llengua).
Les traduccions a l’italià, al francès i a l’occità d’obres com el Llibre de meravelles o el Blaquerna no sempre s’han considerat com a testimonis útils a l’hora
d’editar els textos, però açò està canviant amb la «Nova Edició de les Obres
de Ramon Llull» (NEORL), que segueix uns criteris més amplis a l’hora de
considerar la vàlua de les versions dels textos a altres llengües. Tradicionalment,
però, en el cas de testimonis autoritzats catalans i llatins d’una mateixa obra,
la pregunta que es fa l’editor (i que sovint es continua fent) és quin dels dos
és l’«original»: va concebre Llull primerament el text català i a partir d’aquest
féu la traducció al llatí, o fou a la inversa?
Un dels editors de Llull que va tenir molt en compte la relació entre les
versions catalana i llatina dels textos fou Iu Salzinger (1669-1728). La recent
edició crítica de la Disputatio quinque hominum sapientium (Nàpols, 1294) ens
ofereix dades interessant sobre com treballava Salzinger amb els textos de Llull.1
L’editora, Viola Tenge-Wolf, presenta en la introducció a l’edició crítica un estudi
comparatiu de la versió catalana, del text llatí, i de l’edició també llatina feta
per Salzinger.2 La primera conclusió és clara: Salzinger va emprar per a la seua
edició tant la versió catalana com la llatina del text. Aquest «modus operandi»
no és nou: sabem que també va tenir a la vista l’únic manuscrit català conservat
de l’Art demostrativa per a elaborar la seua edició llatina del text.3 En el cas de
la Disputatio quinque hominum sapientium, l’ús que fa de la versió catalana és
més destacat: com demostra Tenge-Wolf, davant les divergències notables que
es donen en la quarta part de l’obra entre el text català i el llatí, Salzinger opta
per editar una mena d’híbrid en el qual s’introdueix en el llatí bona part del
text català retraduït pel mateix Salzinger. Aquesta decisió ve motivada perquè
l’editor devia de considerar que el text català era l’original, i que el testimoni
llatí de què disposava, en la quarta part, devia estar deturpat. L’objectiu era
restituir la «veu» del mestre en el seu estat originari. Salzinger interpretava
que les variacions introduïdes en el text llatí, en lloc de perfeccionar l’original
català, s’allunyaven del sentit primer del text.
El lul·lista alemany encara va fer un tercer ús dels textos catalans del mestre
per al seu projecte d’edició. Podem establir una gradació que va de la revisió
puntual del text llatí a partir del català (Ars demonstrativa) a la «reconstrucció»
1. Raimundi Lulli Opera Latina. Annis 1294-1296 composita (ROL XXXV), Turnhout, Brepols, 2014,
211-404.
2. Ibid., pp. 250-254. La versió catalana es troba editada per Josep Perarnau a Arxiu de Textos
Catalans Antics, 5 (1986), pp. 7-229. L’edició de Salzinger correspon a Raimundi Lulli Opera omnia
II, Moguntiae, 1722 (MOG II, int. iv, pp. 125-174).
3. Vegeu ROL XXXII, LIII.

334

alguns apunts sobre salzinger com a traductor de llull
parcial del text llatí a partir del català (Disputatio quinque hominum sapientium)
i, finalment, a l’elaboració d’un text llatí nou a partir de la traducció íntegra
del text català original. És el que trobem en l’edició del Liber contemplationis,
que ocupa dos volums de l’edició maguntina (MOG IX i X). Per oferir al lector
el text llatí íntegre d’una obra que considerava cabdal per a entendre el pensament de Llull, Salzinger opta per traduir sencer el text català original, una
tasca imponent que seria digna d’estudi. Ací només volem oferir un parell de
mostres de com l’editor va afrontar aquest repte, amb la intenció d’avançar
una mica en el coneixement del procés d’elaboració del gran projecte que fou
l’edició maguntina.4
A la «Martinus Bibliothek» de Magúncia es conserva part del llegat de Salzinger.5 Entre els manuscrits que s’hi guarden, n’hi ha dos que va emprar per
a la seua edició del Liber contemplationis: són els MB 220i i 220k (segles XIV/XV).
Contenen el text català d’una part del llibre tercer i el llibre quart de l’obra.
Van ser enviats a l’elector palatí, mecenes de l’edició maguntina, per l’erudit
i lul·lista barceloní Pau Ignasi de Dalmases (1670-1718). Una ullada a aquests
testimonis ens pot mostrar com els va emprar Salzinger per a la seua edició
llatina. Una edició que, si la comparem amb el text català, es mostra en general
prou fidel a l’original. Salzinger tenia uns coneixements més que suficients del
català i, a més, havia estudiat la filosofia de Llull amb profunditat. Amb tot,
una ombra de sospita plana sobre aquests dos volums: Adam Gottron, en el
seu estudi sobre l’edició maguntina, no expressa una opinió massa favorable als
criteris seguits per l’editor en el conjunt del projecte d’edició de l’obra completa
de Llull. I pel que fa, en concret, als volums IX i X, afirma:
Seria un treball molt interessant l’investigar quants escrits autèntics d’en Llull se troben inclosos en l’edició, des de quin punt de
vista escollía i col·lacionava els textos, i lo que en Salzinger mateix
hi va afegir. En els dos volums darrers (Liber contemplationum) se
pot haver escapat algún malentès al fer la traducció. La confrontació amb l’edició mallorquina del Libre de contemplació, confirma
la meva sospita.6

4. Mossèn Perarnau ja va indicar l’interès que tindria aquest estudi de l’evolució del text lul·
lià fins arribar a l’edició maguntina en el cas del Llibre de contemplació a partir de la troballa d’un
full manuscrit que pogué servir per a l’establiment del text per part de Salzinger. Vegeu Josep
Perarnau i Espelt, «Troballa d’un full amb text llatí d’un capítol del Llibre de contemplació de Llull
per a la Moguntina?», Arxiu de Textos Catalans Antics, 28 (2009), pp. 615-622.
5. Sobre aquest llegat i sobre el projecte d’edició vegeu l’estudi de Fernando Domínguez Reboiras, «Raimundus Lullus in der Martinus-Bibliothek. Ivo Salzinger und sein Vermächtnis», dins
Helmut Hinkel (ed.), Bibliotheca S. Martini Moguntina. Alte Bücher-Neue Funde, Mainz-Würzburg,
Publikationen Bistum Mainz-Echter Verlag, 2012, pp. 165-191.
6. Adam Gottron, L’edició maguntina de Ramón Llull, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1915,
35, n. 2.
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Gottron no dóna exemples que confirmen la seua desconfiança envers la
tasca de Salzinger com a traductor, però és molt probable que en un text tan
llarg i complex s’escolen errors, inevitables en tota traducció. Una altra qüestió
és fins a quin punt poden invalidar tot el resultat final. Un estudi sistemàtic de
la traducció en un text tan immens com és aquest demanaria més temps i uns
criteris de recerca definits. Per fer aquest primer acostament, ens podem fixar
en uns punts determinats que, probablement, ens donen informació interessant.
Ens referim a aquelles parts del text que als manuscrits esmentats contenen
anotacions al marge contemporànies de Salzinger.
És probable que l’editor anotara ell mateix alguns passatges per indicar com
s’havia d’interpretar o de traduir el text. A la descripció dels manuscrits MB
220i i 220k de la «Base de dades Ramon Llull», feta per Albert Soler a partir
de la consulta directa dels mateixos, trobem indicació d’aquestes anotacions.7
Soler identifica anotacions en català, fetes a tinta vermella, i anotacions en llatí,
en tinta negra. Les primeres introdueixen correccions en el text, probablement
a partir de la comparació amb un altre testimoni, ja que en alguns casos es
tracta d’omissions de passatges més o menys llargs que són restituïts per la
mà moderna en català. Aquestes correccions són incorporades per Salzinger
en la seua traducció. Heus-ne ací un exemple: al ms. MB 220i, f. 127v, trobem
escrit així el text corresponent al paràgraf 20 del capítol 252 (en cursiva, el text
omès que s’afig al marge):8
On enaxi, senyor, con amor feu lo vostre cors glorios pujar
en la creu, enaxi, senyor, amor feu devallar la vostra santa anima
gloriosa en los inferns. E enaxi con9 com amor feu lo vostre sanctificat
cors metre dejus la terra, enaxi Senyor amor feu a la vostra anima
puyar los sants patriarques e profetes en gloria, cor si axi no fos
no fora significada, senyor, en vos tanta de amor con es per ço
cor devallas en los inferns.

Es tracta de la correcció d’una omissió «ex homoioteleuto» típica, per salt
de còpia entre dos «amor». Salzinger tradueix així el passatge:
Igitur, sicut tuus amor (Domine) fecit tuum gloriosum Corpus
ascendere in crucem, ita fecit descendere tuam gloriosam Animam
ad inferos; et, sicut tuus amor fecit tuum sanctum Corpus poni sub
terra, ita fecit tuam Animam extrahere ab inferis sanctos Patriarchas
7. Base de dades Ramon Llull, Centre de Documentació Ramon Llull (Universitat de Barcelona),
<http://orbita.bib.ub.edu/llull/>.
8. El manuscrit digitalitzat es pot consultar en la plataforma «Freimore» (Freiburger Multimedia
Object Repository) de la Universitat de Freiburg: <http://freimore.uni-freiburg.de/receive/DocPortal_document_14588>.
9. «con»: tatxat i seguit d’un signe de crida al marge. El que ve en cursiva a continuació és el
text afegit al marge per la mà moderna.
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et Prophetas et eos elevare ad gloriam; quia, nisi ita esset, tuus
amor non significaretur in Te adeo magnus.10

El que trobem ací és que Salzinger aprofita la correcció feta sobre el manuscrit (i que incorpora en la seua traducció) per a canviar lleugerament l’estil del
paràgraf, al marge de les peculiaritats ortogràfiques a què ens té acostumats
(com ací l’ús de majúscules per a «Corpus» i «Anima», referits al cos i a l’ànima
de Jesús). El paràgraf és un exemple modèlic de la retòrica que Llull imprimeix
a la prosa del Llibre de contemplació.11 En aquest cas, expressa la manifestació
del màxim amor de Jesús a través del moviment ascendent-descendent del seu
cos i de la seua ànima, d’acord amb el següent esquema: (1.1.) així com l’amor
fa pujar el cos a la creu, (1.2.) l’amor fa davallar la seua ànima als inferns; i
(2.1.) així com l’amor fa descendir el seu cos mort a la terra, (2.2.) l’amor fa que
la seua ànima puge els sants patriarques i profetes a la glòria; aquest doble
moviment creuat del cos i de l’ànima s’acaba amb una conclusió final, que
mostra que l’anteriorment exposat «significa» la magnitud de l’amor diví: «cor
si axi no fos, no fora significada, senyor, en vos tanta d’amor com es per ço
cor devallas en los inferns».
Salzinger respecta l’estil típicament lul·lià en la traducció al llatí: presentació
del moviment de pujada del cos i descens de l’ànima (1.1. sicut…, 1.2. ita…),
de descens del cos i pujada de l’ànima (2.1. sicut… 2.2. ita), i conclusió (quia…).
Però elimina les dues reiteracions del terme «amor» en la segona part de cada
una de les frases (1.2. i 2.2.), i trasllada la referència al descens als inferns de
l’ànima de Jesús a la segona part de la segona frase, mentre que en l’original
es troba en la conclusió al final del paràgraf (2.2.: «ita fecit tuam Animam extrahere ab inferis sanctos Patriarchas et Prophetas et eos elevare ad gloriam»).12
Amb això, Salzinger elimina la referència final al descens als inferns de Jesús i
condensa el moviment d’ascens i de descens exclusivament en les dues frases,
bo i deixant la conclusió com a lloc on ressalta el tema central del paràgraf:
la magnitud de l’amor diví.
El sentit del text no queda en absolut modificat per aquests canvis, però
introdueixen un cert matís que Salzinger voldria destacar, atès que en la major
part dels casos la fidelitat a l’original es tal que no es permet ni tan sols aquestes
llicències. De vegades hi ha modificacions en el text, però això es dóna quan
Salzinger considera que ha de corregir algun error. Es tracta, normalment, de
modificacions mínimes, les justes per a adaptar el passatge en qüestió al que
l’editor considera el seu sentit autèntic. Per exemple, al paràgraf 3 del capítol
10. MOG X, 94.
11. Vegeu al respecte Josep E. Rubio, Literatura i doctrina al Llibre de Contemplació de Ramon
Llull, València, Saó, 1995.
12. Posem en cursiva el que Salzinger afegeix en aquesta frase i que no es troba en l’original
català en aquest lloc.
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257. Al manuscrit trobem de nou una omissió corregida per la mà moderna
en català. El passatge diu (MB 220i, f. 147v; en cursiva, el text afegit al marge
per la mà moderna):
Enaxi, senyor, con la totalitat del home es departida enfre natura
sensual e natura entellectual, enaxi, senyor, tota la natura entellectual
qui es en home es obligada a fer festa.

Salzinger tradueix:
Sicut totalitas hominis est divisa in naturam sensualem et intellectualem, ita (Domine) tota natura sensualis et intellectualis quae
sunt in homine obligantur ad faciendum festum.13

L’editor considera la possibilitat que la correcció siga incompleta, ja que,
d’acord amb la frase anterior a l’omesa, semblaria que tota la natura humana
(sensual i intel·lectual) estigués obligada a complir el precepte del tercer manament, que és del que es tracta en aquest capítol. No obstant això, l’edició
mallorquina de les ORL coincideix amb la lectura corregida en el manuscrit
català. Probablement no es tracta de cap error, ja que Llull, el que explica en
aquest paràgraf i en els anteriors del mateix capítol, és que el manament diví
de «colre lo dissabte» no s’ha d’interpretar com que afecta només la natura
corporal (no treballar), sinó que té també una interpretació espiritual.
Un tercer cas és el de les correccions incorporades directament per Salzinger
al text català. Les anotacions marginals de mà moderna en llatí podrien pertànyer a Salzinger mateix. Una comparació de la lletra amb la de l’editor alemany
sembla confirmar-ho. Aquestes anotacions no sempre incorporen correccions al
text; de vegades són comentaris breus a algun passatge, o cites bíbliques que
s’hi relacionen.14 En algun cas, però, trobem que a la nota marginal en llatí
acompanya una correcció al text català, correcció que serà després incorporada
en l’edició maguntina. Així, al text corresponent al paràgraf 30 del capítol 172
(MB 220k, f. 20):15

13. MOG X, 109.
14. Per exemple, al ms. MB 220i, foli 121v., al marge del text corresponent al paràgraf 12 del
capítol 251, s’identifica l’anotació: «nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit ipsum
solum manet etc.», que correspon a Jn 12, 24. El text així anotat diu, en la traducció de Salzinger:
«Etiam significatur et probatur hoc idem per aliam rationem similem, scilicet per hoc quod semen
non possit fructificare quousque sit mortificatum sub terra: igitur haec proprietas et natura significat
(Domine), quod oportuerit tuam Humanitatem mori, ut fructificaret in humana specie» (MOG X,
90). És una traducció prou fidel del català, on s’ha introduït no obstant això una precisió mínima:
on l’original diu a l’inici «se prova», Salzinger posa «significatur et probatur».
15. Consultable en línia en la plataforma «Freimore»: <http://freimore.uni-freiburg.de/receive/
DocPortal_document_14587>.
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alguns apunts sobre salzinger com a traductor de llull
On enaxi, senyor, con natura fa de materia e de forma individuu en especia humana o en altra, enaxi, senyor, si vos vos
voliets, poriets fer fora natura alcun individuu lo qual poria esser
en especia16 humana e en specia de oçell e en specia de bestia e
en specia de peix e en especia de vegetable.

L’anotació al marge no es llegeix bé, però el text llatí de Salzinger ens pot
donar una idea del sentit de la correcció:
Unde sicut natura, Domine, ex materia et forma facit individuum
in humana specie vel in alia, ita si Tu velles, posses facere extra
naturam individuum, quod esset homo et avis et brutum et piscis
et aliquod vegetabile.17

Veiem que el text llatí de Salzinger precisa el català en eliminar el terme
«espècie». El passatge en qüestió s’emmarca en la discussió d’un tema debatut en la teologia medieval com és el del voluntarisme diví i la relació entre
la «potentia absoluta» (un poder il·limitat més enllà de les lleis naturals) i la
«potentia ordinata» en Déu (el poder que manifesta Déu en la creació ordenada segons unes lleis naturals), una qüestió que té igualment derivacions
filosòfiques, tant en la metafísica (estatus ontològic dels «possibilia») com en
la lògica. En aquests debats, un exemple concret que solia adduir-se és el que
Llull porta ací a col·lació: el de la quimera, un ésser impossible format per la
unió de diverses espècies. Podria la voluntat divina crear un ésser impossible
per definició? L’afirmació lul·liana s’entén en la línia d’un voluntarisme fort, i
podríem interpretar que la correcció introduïda per Salzinger el suavitza una
mica en mantenir la «repugnància ontològica» que un individu pertanyent a
diverses espècies implica.
En definitiva, hem volgut oferir tan sols una mínima mostra del treball
dut a terme per Salzinger com a traductor alhora que editor del Liber contemplationis. Des de lleugers canvis estilístics (dintre sempre de la fidelitat al text
original) fins a correccions pròpies d’un editor i subtils revisions del contingut,
els exemples reportats poden orientar el que seria una recerca més exhaustiva
del «modus operandi» de Salzinger a l’hora de bastir el monument inacabat
que és l’«editio moguntina».
Josep E. Rubio
Universitat de València

16. «especia» tatxat; la resta del que ve a continuació del mot tatxat es troba subratllat en el
manuscrit.
17. MOG IX, 406.
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