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De tots els filòsofs nascuts dins les 
fronteres de l'Estat espanyol,  poc prolífic 
en pensadors de rang mundial, és Ramon 
Llull, sens dubte, el filòsof més conegut i 
més llegit fora d'aquestes fronteres. Va 
néixer cap al 1232 i tant durant la seva 
llarga vida com després de la seva mort, 
fa set-cents anys, va tenir seguidors 
entusiastes que el van declarar savi, i 
també enemics acarnissats que el van 
titllar d’heretge o de foll. Ignorat i 
menyspreat per molts, però sempre 
estudiat i valorat per aquells que 
buscaven la renovació de la ciència, va 
atreure l’atenció de pensadors com 

Nicolau de Cusa, Pico della Mirandola, 
Giordano Bruno o Johann Gottfried 
Leibniz, i encara avui continua trobant 
seguidors apassionats i detractors 
empedreïts. Al seu voltant es van 
construir i perviuen una sèrie de 
llegendes que han dut, fins i tot,  
a considerar-lo durant segles el 
representant més gran i més actiu de  
la ciència alquímica, amb tots els seus 
misteris i estranyes representacions.

És una de les personalitats més originals 
i contradictòries d’aquella època que el 
poeta francès Paul Verlaine va denominar 

Sepulcre de Ramon Llull  
a la basílica de Sant Francesc  
de Palma.
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«le Moyen Âge énorme et délicat [...]. 
Loin de nos jours d’esprit charnel et de 
chair triste». Potser també per això es 
tracta d’una manifestació ben concreta 
d’aquell fructífer i decisiu període de  
la nostra història. La seva fascinant 
personalitat es mostra en extrems oposats. 
Alhora que se’l considera un dels grans 
místics medievals, se’l cita també com «el 
primer il·lustrat» o el primer filòsof 
modern. Va ser el primer europeu, amb 
els seus contemporanis Eckhart i Dante, 
que va escriure obres filosòfiques en 
llengua vulgar, i va ser així mateix el 
primer a escriure novel·les en prosa sobre 
temes contemporanis.  A Llull, que 
probablement sabia més àrab que llatí, se’l 
considera un pioner en la formació del 
català escrit. També se l’esmenta com el 
primer teòleg laic, és a dir, el primer que 
va escriure sobre teologia sense tenir una 
formació clerical específica, cosa que 

obligava a un estudi intens del text bíblic i 
a l’adquisició de coneixements 
especialitzats i gens comuns.

Llull va atrevir-se a inventar una nova 
ciència o un nou mètode científic: l’art 
lul·liana, l’ars magna et generalis, l’objectiu 
fonamental de la qual era convèncer 
racionalment els no cristians de la veritat 
de la fe cristiana. Es tracta d’una nova 
manera de filosofar, il·lustrada i 
funcional, per mitjà de cercles giratoris, 
acompanyats d’un extens manual 
explicatiu ple de conceptes teològics. Hi 
ha qui hi veu una nova i revolucionària 
màquina de pensar, mentre que d’altres 
la consideren un inútil maremàgnum de 
nombres, lletres i figures. En tot cas, és 
un sistema que s’ha interpretat com el 
primer intent de llenguatge cibernètic,  
el punt de partida del que avui és una 
potent indústria que ha revolucionat  
la comunicació humana. 

Ramon Llull va néixer a Mallorca, dos 
anys després de la conquesta de l’illa per 
Jaume I el Conqueridor, en una família de 
rics catalans que havien participat  
en la invasió de l’illa. El rei va declarar 
esclaus tots els habitants musulmans de 
l’illa i va repartir les terres entre els 
vassalls que l’havien finançat i havien pres 
part en la conquesta. Al pare de Ramon li 
va correspondre una bona heretat, en la 
qual l’escriptor va créixer rodejat d’esclaus 
musulmans. A l’illa, a més, hi havia 
nombrosos jueus, que hi feien de 
comerciants o hi exercien professions 
liberals. Durant la seva infància, Llull va 
poder constatar-hi una pluralitat de 
llengües, religions i costums. La seva 
extensa obra mostra una observació 
comprensiva d’aquest ambient social, i 
també el respecte per les diferències entre 
els diversos grups religiosos:

—La raó per la qual majorment 
envelleix enans e mor enans cristià que 
sarraí sí és car lo sarraí usa més de coses 
dolces, que són caldes e humides, que lo 
cristià; e amb l’aigua que beu multiplica la 
humiditat, per la qual dura l’humit radical. 
E cristià qui beu vi, que és cald e sec, 
multiplica la calor e consuma la humiditat.

Làmina V del Breviculum,  
el còdex miniat que conté 
12 il·lustracions de la Vita 
coetanea de Ramon Llull, 
executades cap al 1325 
per iniciativa de Tomàs  
Le Myésier. Aquesta 
exemplifica el sistema de 
pensament —l’Art—  
de Ramon Llull.
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lascívies del segle. Una nit estava assegut 
al costat del seu llit, dispost a compondre 
i escriure en la seva llengua vulgar una 
cantilena sobre certa dona que llavors 
amava amb una amor fada. Mentre 
començava a escriure la predita 
cantilena, va mirar a la dreta i va veure  
el senyor Jesucrist com a penjant en  
la creu. En veure això, va tenir por, i, 
deixant les coses que tenia entre mans, 
es va ficar dins el llit per dormir.3

La fugida entre els llençols no va ajudar 
Ramon. La visió es repeteix quatre 
vegades, sempre que ell intenta acabar  
el poema. A la cinquena vegada ja no té 
consol, i després d’una «nit angoixosa 
sense dormir» pensant en el significat de 
les visions tantes vegades repetides,
 
entengué amb certesa que Déu volia que 
ell, Ramon, deixàs el món i que d’allà 
endavant servís Crist de tot cor.4

La necessitat de fer un canvi radical a la 
seva fins llavors confortable existència no 
el turmentava tant com el convenciment 
de ser-ne indigne. Com havia de ser la 
seva nova vida? Fos com fos, el canvi 
radical «li va entrar al cor» de forma 
inapel·lable.

Es va proposar fer tres coses 
complementàries. En primer lloc, i 
sobretot, escriure un llibre, que havia de 
ser, sorprenentment, «el millor del món, 
contra els errors dels infeels».5 Com més 
pensava Ramon en la seva incapacitat per 
dur a terme aquesta empresa, més es 
refermaven en ell aquest estrany propòsit  
i la imperiosa necessitat d’escriure’l. En 
segon lloc, entén que el llibre li imposa 
una tasca missional i proselitista, per dur 
a terme la qual ha d’aprendre l’idioma 
d’aquells que vol convertir; és a dir, ha 
d’aprendre perfectament l’àrab. I, encara, 
pensant en dimensions més universals, 
ha de convèncer reis i papes que 
estableixin monestirs en què els monjos 
aprenguin correctament els arguments 
d’aquell llibre, alhora que estudiïn la 
llengua i la cultura dels infidels. Així es 
complirà el seu tercer propòsit, que és 
formar prou persones que, gràcies al seu 

—Sényer —dix Fèlix—, per qual 
natura han los sarraïns més de seny on 
pus envelleixen e los cristians n’han 
menys?

L’ermità dix que lo vi, que és 
vaporatiu, e la vianda que los cristians 
reben més que los sarraïns és ocasió de 
destrucció de cervell, en lo qual se fa 
l’emprensió d’entendre.1

Ramon es va casar amb una dama del seu 
mateix entorn social. Va tenir, almenys, 
un fill i una filla. En els seus anys de 
joventut, però, segons va confessar 
posteriorment, havia dut una vida plena 
d’aventures i diversions: 

La bellesa de les fembres és estada 
pestilència e tribulació de mos ulls; car 
per la bellesa de les fembres som estat 
oblidós de la vostra gran bonesa e de  
la bellesa de vostres obres.

Per lo plaer que mos ulls han haüt en 
veer belles fembres, ha desijat mon cor 
que elles haguessen llur coratge 
corromput en pudor de luxúria.2

Ramon va rebre la formació escolar 
pròpia de la burgesia illenca benestant, 
amb càrrecs i obligacions socials difícils 
de precisar. Amb trenta anys va tenir una 
visió que va interpretar com un clar 
senyal diví. A la seva autobiografia 
s’explica que: 

Quan Ramon era senescal de la taula del 
rei de Mallorca, era encara jove i es 
dedicava massa a la composició de vanes 
cantilenes o cançons, així com a altres 

Figura A de l’Ars brevis, 
representa Déu i les 
seves dignitats. 
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llibre i amb el seu llibre, puguin predicar 
en terres d’infidels.

Tota la vida de Ramon va ser una lluita 
constant i incansable per la 
materialització d’aquests tres objectius. 
No és sorprenent que hi recollís més 
fracassos i desenganys que èxits. Ara bé, 
es va mantenir perseverant i obstinat en 
aquests propòsits, clarament il·lusoris, 
tal com tants altres personatges 
històrics, tan convençuts dels seus 
ideals que no arribaren mai a posar-ne 
en dubte la viabilitat.

La singular aventura de Ramon Llull,  
la seva llarga i productiva vida, té en 
aquesta visió el seu origen i la seva raó 
de ser. Es tracta d’una experiència que 
enllaça en la tradició amb grans 
conversos, com Agustí d’Hipona  
o Francesc d’Assís, i és així mateix un 
lloc comú en la biografia de molts grans 
filòsofs i pensadors. En el cas de Llull,  
la seva decisió té una derivació gens 
menyspreable, i és que la seva pròpia 
conversió ha d’anar acompanyada de  
la conversió de tot el món. No sols la 
seva vida exigeix un canvi, sinó sobretot 
la seva ment, i en conseqüència la de tots 
aquells que fins llavors pensaven com ell. 
Ramon estava convençut d’haver trobat 
l’únic i vertader sentit de la seva vida. La 
veritat li havia estat revelada, i difondre-
la s’havia convertit en l’única tasca que 
s’imposava per a la resta dels seus dies.

Davant d’aquestes il·lusions i d’aquests 
propòsits, Ramon es va trobar amb la 

freda realitat. Per escriure un llibre havia 
d’aprendre moltes coses, però sobretot 
llatí i la ciència del seu entorn 
intel·lectual. Després de pelegrinar  
a Santiago, al santuari de Ròcamador  
i a Montserrat, es va proposar d’anar a 
estudiar a París, que en aquell moment 
era el centre de l’erudició cristiana.  
El savi  —i després sant— català Ramon  
de Penyafort, general dels dominicans  
i conseller a la cort reial, el va convèncer 
que era més productiu tornar a la seva 
terra i dedicar-se pacientment a l’estudi. 
Ramon va seguir el seu consell: va vestir-
se de penitent, va tornar a casa i va 
prendre al seu servei com a mestre  
un esclau musulmà culte.

Llull es va passar gairebé deu anys 
estudiant a Mallorca, on no va disposar 
dels mitjans apropiats per dur a terme un 
programa complet de formació filosòfica i 
teològica que li donés accés a la cultura 
universitària de la segona meitat del segle 
xiii. En aquests anys de formació, doncs, 
segurament hi va tenir un paper 
preponderant la vida contemplativa. Tot el 
sistema lul·lià esdevé incomprensible, o 
només parcialment explicat, si no es 
recull tota la dimensió contemplativa amb 
què Llull el va construir, una dimensió 
que es plasma en la formulació de l’Art 
amativa, o ciència de l’«amància» (de 
l’amar), com a complement necessari de 
l’«art de ciència» (de l’entendre). A 
Mallorca, més que freqüentar convents i 
biblioteques, amb fons deficients, Llull 
degué cercar espais on pogués pensar pel 
seu compte en solitud contemplativa. En 
la seva obra, per això, hi destaca la 
importància de la contemplació de la 
naturalesa, determinant en el mètode 
fonamental del gran Llibre de contemplació, 
escrit durant aquells anys: l’ascens a partir 
del sensible, eix de la seva teoria del 
coneixement.

Després d’aquest retir intens va dirigir-se 
a la muntanya de Randa, al sud de l’illa. 
Ramon hi va rebre, lluny de la família, en 
una cova a la intempèrie, la il·luminació. 
El cel li va comunicar la forma i 
l’estructura del llibre que s’havia proposat 
compondre arran de la conversió:

L’epifania que Llull 
experimentà en diverses 
ocasions l’encoratjà a fer  
un llibre amb el qual duria  
a terme la seva missió 
d’evangelitzar els infidels.
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Després d’això, Ramon va pujar a una 
muntanya no gaire allunyada de casa 
seva, a fi de contemplar-hi Déu més 
tranquil·lament. Quan encara no hi havia 
estat una setmana completa, succeí un 
cert dia, mentre mirava atentament  
el cel, que de sobte el Senyor il·lustrà  
la seva ment, donant-li la forma i manera 
de fer el llibre —mencionat més 
amunt— contra els errors dels infeels.

Donant per això infinites gràcies a 
l’Altíssim, Ramon davallà d’aqueixa 
muntanya i, tornant a la dessusdita 
abadia [la Real], hi començà a ordenar  
i escriure aquell llibre, que primer 
anomenà Art major i més tard Art general.6

Mitjançant una revelació divina, sense 
altre mestre que la solitud de Randa, 
Llull va descobrir una clau per ordenar 

Llull, suposadament, va rebre  
la il·luminació en aquesta cova 
del puig de Randa, Mallorca.

Ramon Llull: escenari i horitzons, projectes i desenganys
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tots els àmbits del saber humà, un 
artefacte per trobar la veritat, una «art 
o ciència general» i universal per a totes 
les ciències, una art tan fàcil i universal 
que podia ser apresa per qualsevol:

Encara que jo sigui un home de poca 
intel·ligència i poc valor, mitjançant 
la gràcia de Déu és possible trobar les 
veritats que he exposat, de la mateixa 
manera que un pastor o un caçador pot 
trobar una pedra preciosa al camp, i dur-la 
a un artesà perquè la poleixi i l’ornamenti, 
de manera que la virtut i la bellesa de la 
pedra es faci visible i rellueixi.7

Aquest llibre —el millor del món— 
és sobretot l’instrument per convèncer 
el no cristià de la veritat del cristianisme. 
Quan Llull parla d’aquest projecte insòlit, 
extraordinari i peculiar, es distancia 
radicalment dels intel·lectuals del seu 
entorn, cristians i no cristians. Qualsevol 
intel·lectual de l’època es demanaria per 
què es necessita un nou llibre per 

convertir els infi dels. L’afi rmació d’una 
tal necessitat seria ofensiva per a Déu, 
que ens ha deixat la seva paraula escrita 
en un llibre sagrat, base de tot el nostre 
discurs sobre Déu. L’Evangeli de Jesucrist 
i els escrits sagrats acceptats per l’Església 
són mitjans excel·lents i sufi cients per 
aconseguir la conversió dels infi dels. 
La comprensió cristiana del món, totes 
les manifestacions de la seva cultura, l’art 
i la poesia, tenen el seu fonament en 
aquest llibre sagrat. La raó per la qual els 
infi dels no en gaudeixen és conseqüència 
de la seva manca de fe, que és la base de 
tota recta comprensió. Quan Déu vulgui, 
arribarà el dia que els no cristians seran 
partícips del regal diví de la fe cristiana.

La resposta lul·liana a aquesta 
argumentació és molt original i 
revolucionària. Els cristians tenen un 
llibre sagrat, i els clergues en són els 
intèrprets autoritzats. El mateix s’esdevé 
en el judaisme i en l’islam. I és per això 
que tots parlen en el llenguatge de la 

Ramon Llull va estrenar-se com a escriptor amb una obra fora mesura. Per 
extensió, però també per contingut. Poques n’hi ha que tinguin les dimensions i 

l’ambició totalitzadora del Llibre de contemplació. Escrit originalment en àrab, llengua en 
la qual no l’hem conservat, el llibre parteix d’una renúncia explícita de la tradició 
literària romànica i profana, en la qual Llull s’havia format. Com a reacció, va 
concebre un retaule immens sobre la creació i el creador. Al llarg dels seus 366 
capítols es desenvolupen detallades explicacions sobre el món i els diversos ordres 
que el componen, indestriables del càntic de lloança a Déu. Tot plegat el converteix 
en un text apassionant, immens, originalíssim. A la manca de precedents, aleshores, 
s’hi ha de sumar la improbable continuïtat, fi ns al punt que el mateix autor no va 
tornar a repetir-ne la fórmula i es va decantar per un retorn, mal que desconfi at, cap 
a models menys rupturistes. Amb aquests antecedents, no és estrany que l’obra més 
singular de Llull sigui també una de les menys conegudes.

Llibre de contemplació
Joan Santanach

Ramon Llull: escenari i horitzons, projectes i desenganys

Ramon Llull, retrat realitzat 
per Ricard Anckerman i Riera 
(1870).
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seva fe, lligat al contingut del llibre que 
cadascun d’ells considera sagrat 
i inapel·lable. D’aquesta manera és 
impossible el diàleg sobre Déu entre 
les diverses religions. El llibre que Llull 
proposa està per sobre dels llibres sagrats 
i pot ser llegit i comprès per tots els 
creients, perquè no es basa en l’autoritat 
d’una fe, sinó en la de la raó, comuna 
a tots els éssers humans.

Llull està convençut que el Déu cristià 
es pot entendre per mitjà de la raó. 
Si l’ésser humà pensa correctament 
i exercita la seva capacitat de pensar, 
específi cament humana, pot arribar 
al coneixement de Déu i ha d’arribar-hi. 
La pluralitat de les visions sobre la 
realitat divina resideix en el fet que la 
majoria dels éssers humans no fa un ús 
correcte de la seva capacitat de pensar.

D’aquest convenciment se’n deriva una 
aparent devaluació de l’acte de creure, 
per bé que no dels continguts d’aquesta 
creença. Per a Llull, el creient pot 
equivocar-se i la seva fe pot ser errònia, 

atès que no té mitjans per comprovar la 
veritat de la creença. La raó és, en canvi, 
el veritable criteri de la veritat. La fe creu 
sense dubtar, mentre que la raó examina 
i comprova. Llull, a diferència de la 
majoria dels erudits contemporanis, 
havia topat amb creients d’altres 
religions, i havia constatat que les seves 
creences eren tant o més profundes que 
les dels cristians. La fe, doncs, no podia 
ser el criteri de la veritat.

El diàleg entre religions només pot tenir 
lloc sobre la base d’un nou llenguatge 
neutral, un llenguatge en què els postulats 
de la fe de cada interlocutor no infl ueixin 
en el desenvolupament d’aquest diàleg. 
En lloc de parlar en els termes de la 
saviesa dels llibres sagrats s’ha de parlar 
en els termes d’una nova ciència al marge 
de les revelacions divines.

El «millor llibre del món» s’expressarà 
en un idioma comú, acceptat i assumit 
per les tres religions, i servirà de base per 
a un diàleg fructífer. Les diferències 
es difuminaran en aquesta unitat i el 
consens esdevindrà possible. L’acció 
i l’escriptura lul·liana es resumeixen en 
aquest ideal d’unitat i consens:

Enaixí com havem un Déu, un creador, 
un senyor, haguéssem una fe, una llig, 
una secta, una manera en amar e honrar 
Déu, e fóssem amadors e ajudadors los 
uns dels altres, e entre nós no fos nulla 
diferència ni contrarietat de fe ni de 
costumes; per la qual diferència 
e contrarietat són los uns enemics dels 
altres, e guerrejam e occiem los uns los 
altres, e som los uns captius dels altres. 
E per aital guerra e mort e servitud és 
empatxada la llaor e la reverència e 
l’honor de què som tinguts a Déu tots 
los jorns de nostra vida.8

Llull, optimista com pocs, estava 
convençut que, a la llarga, l’ésser humà no 
pot viure sense acceptar els dictats de la 
raó, és a dir, els fonaments del seu propi 
entendre, i que les conviccions religioses 
només poden perdurar i assentar-se amb 
el suport dels postulats de la raó. També és 
clar que tots els dogmes de la vertadera fe 

Paisatge lul·lià idealitzat, segons 
una edició del 1515 de l’Ars 
inventiva veritatis.
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han de derivar-se necessàriament dels 
principis de la ciència universal per 
superar tota mena de dubtes.

La teoria missionera lul·liana trencava 
molts motlles i era en molts aspectes 
absolutament revolucionària. La seva 
exigència constant a rebutjar la violència 
en el contacte entre religions ja és 
notable, però és encara més interessant 
l’exigència d’acostar-se al no cristià 
estudiant-ne la llengua i la cultura per 
comprendre’n millor el món interior i la 
idiosincràsia, abans de començar 
pròpiament l’acció missionera.

Una acció missionera només es pot 
concebre com un diàleg, i no com una 
imposició forçosa. Així no ha d’estranyar 
que a l’epíleg del Llibre del gentil el pagà no 
creient, després d’escoltar els al·legats de 
cadascun dels savis (el jueu, el cristià i el 
musulmà), deixi oberta una decisió a 
favor de qualsevol de les tres religions 
amb el pretext que tots els interlocutors 
han de seguir reflexionant. Una reflexió 
que no sols afecta el gentil, sinó també 
els savis, segurs i convençuts de la seva fe. 

Ramon Llull concep el diàleg filosòfico-
teològic i la disputa com un «combat 
espiritual» en què tots dos contrincants, 
armats amb «raons necessàries», lluiten 
per confirmar racionalment els seus 
arguments i tombar les falses raons del 
contrari.

Natura és de veritat que sia pus fortment 
en l’ànima arraigada que falsedat, com 

sia cosa que veritat e ésser se concorden, 
e falsedat e no ésser. E per açò, si era 
falsedat fortment combatuda per veritat 
per molts hòmens e contínuament, 
convenria de necessitat que veritat vencés 
falsedat, e majorment com falsedat no 
haja nulla ajuda, poca ni gran, de Déu, e 
veritat sia totes vegades ajudada per la 
divinal virtut qui és veritat increada, la 
qual ha creada veritat creada per destruir 
falsedat.9

L’experiència mística de la divinitat té en 
l’acte d’entendre el seu punt àlgid. Una 
fe entesa en el seu engranatge intern és 
un regal diví i inapreciable que augmenta 
les possibilitats d’estimar. Aquest plaer 
intel·lectual d’entendre, és a dir, l’intens 
plaer del savi, és l’objectiu de tot esforç 
intel·lectual que exigeix anar més enllà 
de la percepció sensual: una mística del 
coneixement sense raptes ni èxtasis. 
Només el que entén pot amar i gaudir 
plenament, aquí, en la nostra curta 
existència terrenal, perquè el plaer lul·lià 
d’entendre no se situa en el més enllà.

Doncs nós, qui som certificats que som 
en ésser, alegrar-nos-hem, car los cinc 
senys mostren l’ésser en què som, car 
amb los ulls veem e amb les orelles oïm 
e amb lo nas odoram e amb la boca 
gustam e amb la carn sentim. [...] Si los 
hòmens han plaer e alegre quan veen 
arbres fullats e florits e granats e veen 
riberes e prats e boscatges, bé deuen 
haver plaers d’ells mateixs, en ço que es 
veen e saben que són en ésser, car qui 
s’alegra de la bellesa e de la bonesa qui 
és fora de si, bé es deu alegrar d’aquella 
qui és dintre si.10

El llegat literari lul·lià consta d’unes 
trenta mil pàgines, en més de dues-
centes obres, escrites durant una 
incansable tasca viatgera per Europa, 
Àfrica i Àsia. Les seves reflexions 
transmeten tranquil·litat tot i haver estat 
escrites enmig d’una activitat constant, 
superant dificultats, com un naufragi o 
algunes estades a la presó, i profundes 
depressions. Llull és, de vegades, un 
filòsof sec i rígid; d’altres, en canvi, es 
mostra com un poeta místic entusiasta  

Ramon Llull: escenari i horitzons, projectes i desenganys

Innovador i optimista, Llull 
creia fermament que només 
arribaria a convèncer els 
infidels amb el rebuig de  
la violència i a través del 
diàleg filosòfic racional.
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i encisador. Va escriure obres de 
contingut teològic, filosòfic, tractats 
científics, novel·les, raptes poètics i 
místics. Raimundus Lullus és, sens dubte, un 
dels escriptors medievals més importants  
i, com ho demostra la recepció posterior 
de la seva obra, una figura remarcable en 
la història del pensament occidental.

S’ha afirmat sovint que Llull, autodidacte, 
escrivia en un llatí miserable. Els seus 
enemics escolàstics a París i els seus 
detractors posteriors podien malparlar-
ne de gust: «Aquest català saberut no sap 
ni escriure!». Podem suposar que el seu 
vocabulari inusual, les seves enrevessades 
creacions lingüístiques i la redacció 
original dels seus, gairebé sempre, 
intricats escrits li van costar moltes 
simpaties entre els seus contemporanis  
i en la recepció posterior fins avui. 
Malgrat tot, aquesta forma d’escriure que 
tant va molestar i molesta, aquest 

inconfusible llenguatge lul·lià, amb les 
seves figures i sigles algebraiques, és una 
escriptura que s’aparta conscientment del 
llenguatge usat per la intel·lectualitat  
del seu temps. És el seu discurs, la seva 
marca original i el seu llegat.

Contràriament als professors i als lletrats, 
Llull va aprendre llatí com una segona 
llengua morta i acadèmica. Tenint en 
compte la seva condició de laic, no 
l’usava diàriament, a diferència dels 
clergues que recitaven en llatí l’ofici diví. 
En efecte, Llull pensava en català i usava 
el llatí per necessitat, com un idioma 
comú de comunicació escrita. La 
renúncia a les fineses estilístiques és una 
necessitat, no una virtut, però en 
qualsevol cas és una clau per entendre la 
seva obra literària, potser també l’escrita 
en català. Ell somiava en un idioma 
universal comprensible per a tothom, un 
idioma fàcil de traduir, fora del 
sentiment, un idioma dirigit directament 
a l’intel·lecte, amb poques floritures, que 
anés al gra, proper a les fórmules 
matemàtiques. 

A bona part de la seva obra filosòfica,  
el fet d’escriure en llatí o en català no li 
suposava cap esforç estilístic. La 
senzillesa matemàtica del seu discurs fa 
fàcil, però també gairebé supèrflua, tota 
traducció. Així es va poder parlar del 
«somni aritmètic lul·lià» (Ernst Bloch), 
que avui és la principal indústria en el 
nostre entorn digitalitzat. Va concebre 
l’Art com un metallenguatge que 
superava totes les diferències 
lingüístiques. Pot afirmar-se que Llull, ni 
durant la seva vida ni un cop mort, no va 
tenir èxit en els seus projectes. En les 
rígides estructures docents clericals de 
les universitats medievals, la seva veu no 
va tenir gens de ressò. També és trist 
constatar que va ser molt venerat, però 
poc estudiat a la seva pròpia terra.

Ell mateix es queixava al Desconhort del 
poc interès que despertaven els seus 
escrits:

... no em volen ausir   e tenen a nient  
mi e mes paraules,   com hom qui 

Làmina iii del Breviculum,  
el còdex elaborat per encàrrec  
de Tomàs Le Myésier. Explica 
l’aprenentatge de l’àrab per mitjà 
d’un esclau moro, la disputa  
que tingueren i el seu desenllaç.
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[follament 
parla e res no fa   segons enteniment.11

I en el seu malencònic Cant de Ramon diu 
tristament: 

Som hom vell, paubre, menyspreat,
no hai ajuda d’home nat
e hai trop gran fait emparat.
Gran res hai de lo món cercat;
mant bon exempli hai donat:
poc som conegut e amat.12

Encara és ben actual, com fa set-cents 
anys, la queixa que ningú no se’l pren 
seriosament i que se’l qualifica d’il·lús  
i boig. Amb la seva fixació en l’objectiu 
missional, Llull va rebre, ja en vida, 
burles i sarcasmes, fins al punt que ell 
mateix va acabar atribuint-se el títol de 
doctor phantasticus. Va posar al servei de Déu 
tota la seva impressionant energia amb 
tanta constància que a tots aquells que 
no comprenien o no compartien el seu 
ideari els devia semblar bogeria o 
estupidesa. Llull va assumir 
conscientment l’extrema radicalitat de la 
lluita per un projecte gairebé utòpic,  
i juga a definir-se a si mateix com  
Ramon lo foll.

Llull va morir probablement durant les 
primeres setmanes de l’any 1316, amb 
vuitanta-quatre anys, o bé al vaixell que 
el duia a Mallorca des de Tunis, o bé 
immediatament després de la seva 
arribada a l’illa. Mort que ell va definir 
com un enfonsar-se «en un mar 
d’amor». Les seves restes mortals 
reposen a l’església de Sant Francesc  

de Palma. A la seva tomba, els seus savis 
amics van escriure-hi l’epitafi que ell 
mateix havia formulat:

Ací jau l’amic, mort per son amat e per 
amor [...], amic humil, pacient, lleial, 
ardit, ensenyat, llarg, sant, e ple de tot 
bé, e qui il·lumina molts amadors a 
honrar e servir son amat e sa amor.13

Notes

1 Llibre de meravelles, ii, ed. Lola Badia et al. 
Palma: Patronat Ramon Llull (neorl, xviii),  
p. 60, cap. 50. [Regularitzem ortogràficament  
els textos antics.]

2 Llibre de contemplació, dins Obres essencials, ii. 
Barcelona: Selecta, 1960, cap. 104, 16-17.

3 Vida de mestre Ramon, a cura d’Anthony 
Bonner. Barcelona: Barcino, 2013 (Editorial 
Barcino, 8), p. 39 i 41, § 2.

4 Vida de mestre Ramon, p. 43, § 4.
5 Vida de mestre Ramon, p. 43, § 6.
6 Vida de mestre Ramon, p. 53 i 55, § 14.
7 Declaratio Raimundi, dins Raimundi Lulli Opera 

Latina, xvii. Turnhout: Brepols, 1989 (ccm, 
lxxix), p. 401.

8 Llibre del gentil, ed. Anthony Bonner. Palma: 
Patronat Ramon Llull (neorl, ii), p. 207.

9 Llibre del gentil, p. 207-208.
10 Llibre de contemplació, cap. 2, § 1 i 4, dins 

neorl, xiv, p. 30. 
11 «No em volen escoltar, i em tenen per no 

res | a mi i a les meves paraules, com a home 
que follament | parla i res no fa d’acord amb 
l’enteniment», dins Poesies, ed. Josep Romeu. 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988, p. 99.

12 «Sóc un home vell, pobre, menyspreat, 
| no tinc ajuda de ningú, | i he assumit un 
fet massa gran. | He recorregut gran part del 
món, | he donat molt bon exemple: | poc sóc 
conegut ni estimat», dins Poesies, p. 75.

13 Arbre de filosofia d’amor, ed. Gret Schib. 
Barcelona: Barcino, 1980 (enc a, 117), 
 p. 130-131.
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Ramon Llull

Josep E. Rubio
(Burjassot, 1967)
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altres obres dedicades a Llull, de l’edició 
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Parlar de l’Art de Ramon Llull és referir-
se tant a un mètode universal, ideat per 
comunicar racionalment els continguts 
de la fe cristiana, com a una sèrie 
d’obres en què cristal∙litzen diverses 
versions d’aquest mètode. Sobre una  
base general, formada per unes 
característiques inalterades, Llull va 
elaborar refoses i adaptacions successives 
que van donar lloc a títols com l’Art 
abreujada d’atrobar veritat, l’Art demostrativa, 
l’Ars inventiva o l’Ars generalis ultima. Aquesta 
podríem dir «ductilitat» de l’Art com  
a mètode general, aplicable a qualsevol 

ciència, fa que els lul∙listes dels segles 
posteriors es dedicaren igualment a 
desenvolupar les potencialitats implícites 
en el nucli essencial de l’Art primitiva,  
i que l’aplicaren també a sabers, com  
ara l’alquímia, que no interessaven en 
absolut a Ramon Llull.

L’Art de Llull ha despertat, al llarg de  
la història, tanta fascinació com 
incomprensió. L’originalitat del seu 
disseny salta a la vista si la comparem 
amb els textos contemporanis amb els 
quals comparteix una finalitat semblant 
d’exposició raonada de la fe amb una 
funció apologètica, com, per exemple,  
la Summa contra Gentiles de Tomàs d’Aquino. 
Sant Tomàs vol demostrar que les 
objeccions contra els dogmes de fe 
cristians no tenen cap fonament racional, 
i per fer-ho recorre als mitjans que  
la pràctica universitària del mètode 
escolàstic posa al seu abast: la lògica, 
però també les autoritats filosòfiques, 
teològiques i la sagrada escriptura. L’Art 
de Llull és més ambiciosa, ja que pretén, 
a més de desmuntar les objeccions dels 
enemics de la fe, demostrar-los  
la necessitat de creure-hi, i ho fa sense 
recórrer a cap referència d’autoritat, ni 
escripturària ni filosòfica ni teològica, 
sinó mitjançant l’únic recurs de la raó.  
El disseny amb què s’ha de bastir un 
sistema alternatiu d’aquestes 
característiques per força ha de ser 
diferent; aquesta diferència és el que 
provoca estranyesa en el receptor de 
l’Art, però al mateix temps li atorga el 
valor de l’originalitat que n’ha garantit  
la projecció posterior i ha afavorit que 
fos reivindicada com a precursora de 
formes més modernes de diàleg 
interconfessional.

Presentar l’Art lul∙liana en les seves línies 
generals és una tasca sempre arriscada, 
atesa la seva excepcionalitat i la llarga 
història de la seva recepció en diversos 
àmbits; no és impossible, però, acostar-
nos al seu fonament si mirem d’esbrinar 
què pretenia exactament Llull amb l’Art  
i com intenta aconseguir aquesta 
finalitat.

Quarta figura de l’Ars brevis, en què, fent 
girar els dos cercles interiors, hom pot 
obtenir totes les combinacions ternàries 
possibles dels principis de les figures A i T.

L’Art de Ramon Llull
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Què pretén Llull amb l’Art?

El títol de la primera versió de l’Art (Art 
abreujada d’atrobar veritat, 1274) sembla 
oferir una primera resposta: Llull pretén 
crear un mètode per trobar la veritat. 
L’enunciat és, però, massa genèric:  
a quina veritat es refereix? Si del que es 
tracta és de trobar respostes infal∙libles a 
qualsevol pregunta, tindríem una imatge 
de l’Art com a màquina de calcular, a la 
manera de la que proposava Leibniz al 
segle xviii, inspirat, de fet, en l’Art de 
Llull —en una certa interpretació de 
l’Art com a mecanisme lògic generador 
de respostes—. Però no és açò 
exactament el que Llull pretenia. El que 

ell volia era crear un suport intel∙lectual 
per trobar la veritat sobre Déu, i en 
concret sobre el Déu cristià. L’Art pretén 
ser en realitat un punt de trobada 
intel∙lectual entre els creients de les 
diferents religions que tinguin necessitat 
de conèixer, voluntat de saber, que siguin 
autèntics cercadors de Déu. La condició 
necessària per poder usar l’Art de 
manera efectiva és la possibilitat de posar 
en qüestió, de dubtar: està pensada per  
a aquells —cristians, musulmans, jueus  
o gentils— que estiguin disposats a 
preguntar-se en un moment donat si  
la fe heretada és la correcta. La força que 
empeny el cercador a usar l’Art, i que és 
alhora el motor que l’engega, és l’amor  
a la veritat suprema, que és Déu, i la 
consegüent necessitat de conèixer-lo  
per estimar-lo plenament, més i millor.

L’Art lul∙liana és una Art de trobar 
pensada precisament per a qui cerca.  
No hem d’oblidar que neix d’una 
experiència contemplativa, de l’aplicació 
de totes les forces anímiques, empeses 
per l’amor, a la recerca de Déu. És la 
resposta a un intens esforç d’aplicació  
de la memòria, de l’enteniment i de la 
voluntat a Déu —les tres potències de 
l’ànima racional—. La contemplació en 
Llull té, doncs, una dimensió intel∙lectual 
i racional, pròpia de l’enteniment, que és 
l’acompanyant inseparable de l’amor, 
l’acció de la voluntat. D’aquest esforç, 
impulsat en primer lloc per la necessitat 
d’arribar a Déu, neix l’Art com un do 
rebut de Déu, una il∙luminació per a la 
qual Llull s’ha preparat durant el temps 
d’intensa contemplació; un do que ha  
de ser compartit, comunicat, que sols 
adquireix un sentit ple en la seva difusió 
entre els qui necessiten un coneixement 
del Déu vertader.

El disseny de l’Art com un mètode 
universal, acceptable per tothom en  
les seves línies bàsiques, pensat com  
a llenguatge comú més enllà dels 
particularismes de cada religió, és posat 
de manifest per Llull en una obra en la 
qual presenta el que seria l’ideal de 
l’aplicació de l’Art al seu fi. Es tracta del 
Llibre del gentil e dels tres savis, un text en 

Il·lustració de l’Arbre de filosofia 

d’amor. Manuscrit F-129, 

Biblioteca Diocesana de 

Mallorca (s. xiv).
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forma de diàleg que escenifica de quina 
manera concreta es podria efectuar 
l’acord entre les tres religions 
representades pels tres savis del títol: un 
jueu, un cristià i un musulmà. Tots tres 
disputen de manera amable i pacífica a 
partir dels principis universals de l’Art 
de Llull, sobre els quals estan d’acord, 
amb l’objectiu d’esbrinar des de quina 
de les tres creences es compleix millor  
la finalitat de lloança i de servei a Déu 
que justifica l’existència humana. Aquest 
Déu de l’Art és el que han presentat 
prèviament al quart personatge del 
diàleg, un gentil, és a dir, una mena de 
pagà que desconeix l’existència de l’ésser 
suprem i que adora les forces de la 
natura. El gentil ve de terres llunyanes a 
la recerca de resposta a una angoixa 
existencial que el turmenta: el seu ésser 
s’esvairà amb la mort, abocat al no-res. 
L’encontre fortuït amb els savis el salva: 
ells li demostraran, amb els principis de 
l’Art, que existeix un Déu que l’ha creat 
amb una ànima immortal, i que podrà 
gaudir de la visió beatífica del seu 
creador després de la mort del cos.

La necessitat d’una resposta a una 
inquietud profunda és el que impulsa  
el gentil a cercar, i la resposta la troba en 
l’Art de Llull. Com hem dit, és la recerca 
sincera el motor que fa funcionar  
el mètode. No serveix de res intentar 
convèncer amb aquest mètode qui ja està 
convençut de tenir la veritat: la renúncia 
a una fe cega és la condició prèvia per 
poder usar l’Art amb garanties d’èxit. 
També els savis del llibre podran 
finalment arribar a un acord només si 
estan disposats a posar en qüestió la fe 
heretada: només si dubten. Llull, com 
molts altres contemporanis seus que  
es feien ressò d’una certa imatge 
estereotipada de l’islam, pensava que 
bona part dels teòlegs musulmans no 
creien en el fons en el que Mahoma, 
home rude i illetrat, havia escrit en 
l’Alcorà. Així, al seu poema dialogat  
Lo desconhort, mostra sense embuts quina 
és la seva estratègia:

N’Ermità, els sarraïns són en tal 
estament, que aquells qui són savis per 

força d’argument no creen en Mafumet, 
ans tenen a nient l’Alcorà, per ço car no 
visc honestament. Per què aquells 
venrien tost a convertiment, si hom ab 
ells estava en gran disputament e la fe los 
mostrava per força d’argument, e aquells, 
convertits, convertrien a la gent.1

Amb aquests «savis sarraïns» que en el 
fons menyspreen Mahoma, personatges 
més aviat de ficció, és amb qui Llull volia 
disputar mitjançant l’Art. La realitat, 
però, era una altra.

Llull creia que si el seu mètode no 
donava els fruits esperats no era per un 
error de disseny, impensable en una Art 
d’origen diví. La mancança era imputable 
a la negligència o al poc fervor de 
l’usuari. Les diverses refoses de l’Art no 
pretenen modificar-la substancialment, 
sinó adaptar-la, en paraules de Llull, a la 
«feblesa de l’enteniment» dels receptors.

 
El disseny de l’Art

És el moment d’acostar-nos a la forma 
d’aquest mètode, a la manera que té 
l’autor de presentar-lo per tal de fer-lo 
efectiu per a la finalitat exposada. Quant 
a la seva forma, podem dir que l’Art és 
una mena de condensació dels principis 
generals, universals i reals que sostenen 
tot el que existeix, organitzats en un 
sistema que reprodueix l’estructura de  
la realitat de manera que sigui percebuda 
per la raó. Llull ja fa referència a aquests 
principis al Llibre de contemplació, una obra 
extraordinària on es troben les bases  
de la seva Art, però escrita abans que 
aquesta Art prengués la forma que  
la caracteritza i que la fa ser operativa. 
D’acord amb el que ell mateix narra en 
l’autobiogràfica Vida de mestre Ramon,  
la «forma i manera» de l’Art li va arribar 
com una il∙luminació de la ment després 
d’uns quants dies de retir contemplatiu  
i d’intensa oració a dalt del puig de 
Randa, a alguns quilòmetres de la ciutat 
de Palma. La il∙luminació de Randa 
atorga, doncs, un disseny clar i ordenat  
a un material preexistent que Llull havia 
treballat al Llibre de contemplació.
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El més característic d’aquest disseny és 
la distribució dels principis de l’Art en 
una sèrie de fi gures. Per poc que el 
lector tingui una certa idea de l’Art, de 
segur que li vindran al pensament les 
imatges tan característiques de les fi gures 
circulars, autèntiques icones de l’Art de 
Llull. El seu paper, en realitat, no és altre 
que el d’oferir de forma ordenada els 
principis de l’Art perquè l’usuari els 
memoritzi fàcilment i pugui combinar-
los de manera sistemàtica. Com que 
sembla que això dels principis és el moll 
de l’os, caldrà parlar-ne una mica.

El seu nombre, igual que el de les fi gures 
que els recullen, varia d’una versió a una 

altra de l’Art. En línies generals, hi ha 
dues grans etapes en l’evolució del 
mètode: una primera etapa en la qual els 
principis més importants s’agrupen en 
fi gures d’acord amb un patró numèric 
derivat del quadrat de quatre (etapa 
anomenada, per aquest motiu, 
«quaternària»), i una segona etapa en 
la qual els principis s’agrupen seguint un 
patró numèric derivat del quadrat de tres 
(l’etapa «ternària»). Perquè quedi més 
clar, el lector pot fer una ullada a la 
primera de les fi gures de l’Art —la fi gura 
A— en dues versions: en un cas, la 
fi gura de l’Art demostrativa (escrita 
a Montpeller al voltant del 1283), 
corresponent a l’etapa quaternària; en 
l’altre cas, la mateixa figura en l’Ars brevis 
(escrita a Pisa en 1308), corresponent 
a l’etapa ternària. Els principis recollits 
en el cercle que forma la fi gura són, 
respectivament, setze (el quadrat de 
quatre) i nou (el quadrat de tres).

La raó del plantejament aritmètic té a 
veure amb la importància que la cultura 
medieval atorgava a l’estructuració 
numèrica de la realitat. L’estructura 
quaternària fa referència al món de 
la realitat sensible, al món físic, format 
per la combinació dels quatre elements 
simples de la matèria (el foc, l’aire, 
l’aigua i la terra); la ternària, al seu torn, 
remet a l’estructura trinitària del món 
concebut com un dipòsit de les 
semblances del Déu creador que desplega 
en la creació el seu infl ux a partir dels 
tres components de qualsevol acció: un 
agent que fa l’acció, un pacient que la 
rep i l’acte mateix exercit. En defi nitiva, i 
per dir-ho de manera simple, l’Art 
quaternària opera de baix cap a dalt, 
ascendint analògicament des de 
l’estructura física de la matèria cap 
a Déu; l’Art ternària segueix el camí 
invers, el descendent, el de l’emanació 
de les semblances divines en la creació.

Totes dues, però, fan servir uns principis 
semblants. Tornem a la fi gura A en les 
dues versions. En l’Art demostrativa, 
els setze principis corresponents són 
anomenats dignitats i es refereixen a les 
qualitats o virtuts que defi neixen Déu: 

Figura A de l’Ars brevis: representa 
els principis fonamentals de l’Art. 

Figura T de l’Ars brevis: representa 
els principis relacionals. 

Figura A de l’Ars demonstrativa: 
representa Déu i les seves dignitats. 

Figura T de l’Ars demonstrativa: 

representa els principis relacionals. 



bondat, grandesa, eternitat, etc. Si Déu és 
bo, gran, etern, poderós, savi, etc. —cosa 
que, segons Llull, no dubtaria a afi rmar 
cap teòleg musulmà o jueu—, és perquè 
la bondat, la grandesa i la resta de les 
dignitats són coessencials en ell. 
«Coessencials» signifi ca que, d’alguna 
manera, constitueixen la seva essència, 
que és única, una de sola. El perill del 
politeisme, de l’atribució de més d’una 
essència a Déu, és així allunyat. Per això 
en la fi gura totes les dignitats estan uni-
des entre si per línies, per tal de mos-
trar-ne la coessencialitat que salva la uni-
tat divina. La bondat de Déu és doncs la 
seva grandesa, i viceversa, ja que totes 
dues són una única essència divina.

El salt important que es produeix en 
el pas a l’Art ternària no resideix sols en 
l’aspecte numèric, en la reducció a nou 
dels principis de la fi gura A. El que 
realment és signifi catiu és que aquests 
principis ja no es refereixen 
exclusivament a les qualitats divines, sinó 
que són principis universals inscrits en 

tota la realitat. Evidentment, es donen en 
Déu de manera eminent, però si hi ha 
coses bones al món és perquè la Bondat, 
principi general, existeix, i dóna ésser 
a les coses bones (i el mateix es pot dir 
dels altres vuit principis de la fi gura A). 
De manera simbòlica, Llull col∙loca 
aquests principis en les arrels de l’Arbre 
de ciència, ja que qualsevol principi de 
qualsevol ciència particular, referit 
a qualsevol aspecte de la realitat, es 
pot reduir a aquests principis.

Però no sols a aquests. Les arrels de la 
realitat estan formades, a més, per altres 
nou principis (en total, en són divuit). 
Són els recollits en la fi gura T de l’Art 
ternària, repartits en tres triangles. En 
la fi gura T de l’Art demostrativa n’hi havia 
cinc, de triangles: de nou veiem que el 
pas d’una versió de l’Art a l’altra implica 
una reducció dels principis i una 
simplifi cació en la presentació del 
mètode. Els nou principis d’aquesta 
fi gura, en la versió defi nitiva, són: 
diferència-concordança-contrarietat, 

Aquesta és, sens dubte, una de les obres de polèmica religiosa més sorprenents de 
l’edat mitjana. En un lloc idíl∙lic, amb una font i rodejat per cinc arbres fl orits, es 

reuneixen tres savis —un jueu, un cristià i un musulmà—, un gentil —fi lòsof ignorant 
de qualsevol religió— i una dona anomenada Intel∙ligència. Ella proposa un discurs 
basat en combinacions dels conceptes escrits en les fl ors dels arbres, i explica com cada 
savi les utilitzarà per persuadir el gentil dels seus propis articles de la fe. Al fi nal, quan 
el gentil vol anunciar quina de les tres religions ha escollit, els savis li diuen que no ho 
volen saber; prefereixen seguir discutint amb el sistema que els ha mostrat la dona 
Intel∙ligència —que, de fet, és una versió simplifi cada de l’Art lul∙liana— per veure si 
un d’ells pot convèncer, i per tant convertir, els altres dos. L’aire que es respira en 
aquesta discussió no és el de confrontació o agressivitat que normalment es respira en 
obres així, sinó de serenitat, i amb una tècnica utilitzable en igualtat de condicions per 
qualsevol dels contrincants.

Llibre del gentil e dels tres savis
Anthony Bonner
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principi-mitjà-fi, majoritat-igualtat-
minoritat. Llull afirma que en ells «cau 
tot allò que existeix», ja que tot el que 
és, és en diferència o en concordança o 
en contrarietat, o en principi, etc., «e 
fora aquests primers principis no es pot 
trobar res». La universalitat dels principis 
de l’Art, que els col∙loca en les arrels de 
l’arbre de l’ésser, rau en el fet que 
qualsevol ens existent es pot reduir a ells. 
Sense la diferència, com a principi real  
i universal, res no existiria, ja que  
les coses serien indiferenciades, 
indestriables les unes de les altres; 
diferència és al cor de l’estructura 
ontològica de qualsevol ésser,  
com la resta dels principis.

Tal vegada aquest sigui un dels punts més 
problemàtics per al lector actual a l’hora 
d’intentar entendre l’Art de Llull: cal fer 
una mica l’exercici de posar-se en el cap 
d’una ment que pensa i que concep  
la realitat a partir d’uns pressupòsits 
realistes d’arrel platònica; és a dir, cal 
considerar, per exemple, que si les coses 
reals són diferents les unes de les altres, 
és perquè existeix la diferència (la 

diferència com una cosa real, tant o més 
que les coses diferents a les quals atorga 
individualitat!). Si no existís la 
Diferència, com podrien ser diferents les 
coses? Si no existís la Bondat, com 
podrien ser bones? Els principis 
universals no són mers conceptes,  
i encara menys paraules buides: són  
ens existents. Sense aquest plantejament 
previ, l’Art no funciona.

Tots aquests divuit principis es 
despleguen en la realitat i conformen tot 
el que existeix. Per això mateix la 
finalitat de demostració de la fe, que 
hem dit que és la raó que explica l’Art, 
s’acompanya també d’un ús del mètode 
que podríem qualificar de més 
«filosòfic» o «científic»: per conèixer 
Déu podem partir del coneixement de la 
realitat creada, de les ciències, ja que el 
que uneix el creador amb la creació són 
una sèrie de principis universals. Per 
investigar aquesta realitat, cal fer el camí 
invers: reduir-la als seus principis bàsics. 
Mitjançant una sèrie de preguntes (què 
és una cosa, de què està feta, per a què 
serveix, etc.) es poden esbrinar els 

Un visitant a l’entrada de 
l’exposició «La màquina de 
pensar», duta a terme pel 
Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
amb motiu de l’Any Llull.
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components de tot el que existeix. La 
resposta a les qüestions es troba  
en la combinació dels principis. Cada ens 
(Déu, els àngels, els planetes, l’home i les 
seves operacions, els animals, les plantes o 
les pedres) és una cruïlla on conflueixen 
diversos principis universals, una mena de 
punt d’intersecció de les línies que 
configuren el mapa de l’ésser que l’Art 
cartografia. Per això la combinatòria és 
tan important en aquest mètode, fins a 
l’extrem d’esdevenir la característica més 
definitòria de l’Art lul∙liana.

 
La combinatòria

En bona mesura, la fascinació de l’Art  
i el seu èxit després de la mort de Llull 
tenen a veure amb la imatge de rigor 
lògic que emana de l’ús de la 
combinatòria. Llull sistematitza totes les 
possibles combinacions dels principis  
i, per fer-ho, se serveix d’una altra figura 
circular, que en les versions darreres de 
l’Art està formada per tres cercles 
concèntrics, el més exterior dels quals  
és fix, mentre que els altres dos giren  

al voltant del centre. En cadascun dels 
cercles hi ha escrites les nou lletres de 
l’alfabet, de la b a la k, que representen 
tant els nou principis de la figura a com 
els nou de la figura t. Es tracta de fer 
girar els cercles per formar les 
combinacions binàries (amb només dos 
cercles) o ternàries (amb el conjunt de  
la figura) de tots els principis. Aquestes 
combinacions s’escriuen en una taula. 
Com que les nou lletres poden 
representar tant els principis de la figura 
a com els de la figura t, per diferenciar-
ne el significat Llull introdueix una lletra 
«t» davant dels que es refereixen a la 
segona figura. Així, una de les 
combinacions de la taula és «bcd», en la 
qual les tres lletres es refereixen als tres 
primers principis de la figura a: b = 
bondat, c = grandesa, d = eternitat. En 
la combinació «bctd», però, la d 
significa el tercer dels principis de la 
figura t; aquesta seqüència conté, doncs, 
els principis «bondat», «grandesa» i 
«contrarietat».

El sentit d’aquestes combinacions pot  
ser intuït pel lector que hagi estat capaç 

Un visitant davant la màquina
de calcular de Leibniz, inspirada
en l’Art combinatòria de Llull.  
Al reflex de la vitrina, la 
instal·lació-calculadora
de Ralf Baecker. Ambdues 
formen part de l’exposició «La 
màquina de pensar» del CCCB.
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d’arribar fins a aquest punt de 
l’exposició. Una sèrie de preguntes 
extreuen de les combinacions de la taula 
una gran quantitat d’enunciats que són el 
cor de la demostració, de la recerca de la 
veritat que vol operar l’Art. «És en Déu 
la bondat tan gran com l’eternitat?» «I 
en la criatura humana?» O bé: «La 
grandesa de la bondat és eterna?». Són 
qüestions extretes de la primera 
combinació de la taula, «bcd». De la 
segona, per exemple, podem extreure: 
«Hi ha contrarietat entre la bondat i la 
grandesa?».

Pot resultar temptador quedar-se en l’ús 
de la combinatòria en l’Art i fer-la servir 
com una mena de joc: fer girar les rodes 
i entretenir-se anotant els enunciats que 

resulten de les diverses posicions dels 
cercles; fins i tot canviar els significats  
de les lletres, referir-les a altres principis, 
a altres termes, relacionats amb qualsevol 
àmbit. Podríem fer-ne una màquina 
retòrica per jugar a generar discursos 
amb més o menys sentit, convertir-la en 
un mer artefacte per trobar una resposta 
ràpida i senzilla a temes complexos, 
sense necessitat d’esforç, sense necessitat 
d’estudi. Seríem davant una paròdia  
de l’autèntica Art lul∙liana, davant una 
imatge distorsionada, com dèiem a 
l’inici d’aquesta presentació. Al llarg de la 
història de la seva recepció ha patit de 
vegades aquesta deformació paròdica:  
és coneguda, per exemple, la referència 
velada a l’Art de Ramon Llull que 
Jonathan Swift introdueix en els Viatges de 
Gulliver, en l’episodi en què el 
protagonista visita la «Gran Acadèmia» 
de Lagado. Sota la supervisió d’un 
professor, un grup d’estudiants posen en 
funcionament una màquina que 
consisteix en una sèrie  
de cubs units entre si per fils d’aram,  
i en les cares dels quals hi ha escrites 
diverses paraules. Quan es fan girar els 
cubs es poden formar frases, tot unint 
les paraules que resulten de cada 
combinació, frases que altres estudiants 
anoten curosament; amb elles es poden 
escriure llibres sencers sobre qualsevol 
disciplina sense gaire esforç.

No és aquesta, òbviament, la utilitat que 
Llull espera de la seva Art. Com si hagués 
intuït els malentesos a què pot donar 
lloc un mètode com el seu, remarca que 
no es pot fer servir per respondre 
qualsevol pregunta: l’Art és general, 
universal, sí, però perquè parteix dels 
principis universals de la realitat  
i descobreix a partir d’aquests principis 
universals la veritat dels particulars.  
Un pot, amb l’Art, esbrinar aspectes de 
l’ésser de la pedra: si està formada per  
la concordança o la contrarietat d’uns 
elements bàsics, quina relació té amb 
altres éssers, què hi ha, en la seva realitat, 
dels principis universals. Però Llull 
adverteix en una obra que serveix 
d’introducció a l’ús de la seva Art 
demostrativa (titulada Introductoria Artis 

Miniatura del Llibre del gentil  

e dels tres savis al manuscrit 1025 

de la Biblioteca Pública  

de Palma.
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demonstrativae) que preguntes com ara 
«Quantes pedres hi ha a les vores del 
mar?» no es poden respondre amb l’Art.

Per cloure, convé recordar el que hem 
dit a l’inici d’aquesta breu presentació 
sobre la finalitat de l’Art: la dimensió 
científica del mètode que acabem 
d’exposar no ens ha de fer oblidar que 
està pensat, primer de tot, per convertir 
els infidels a la fe cristiana. Per mitjans 
racionals, efectivament; i aquí és on la 
recerca de la veritat, de qualsevol veritat 
sobre el món, es troba al servei del 
descobriment de la veritat suprema del 
creador. La subordinació de la filosofia a 
la teologia, de la recerca científica a la fe, 
preconitzada per més d’un mestre teòleg 
a les universitats medievals, pren cos en 
l’Art de Llull d’una manera especial: amb 
un sistema que pretén englobar, en una 
unitat harmònica, l’estructura de l’ésser  
i de la comprensió humana, perquè 
aquesta darrera pugui pujar i baixar per 
l’escala de l’ésser i entendre la realitat 
superior a partir de la inferior, i 
viceversa. Naturalment, la descripció que 
n’hem fet és, per força, molt limitada,  
i sens dubte mancaran al lector elements 
per poder entendre aspectes concrets del 
funcionament del mètode. Però si 
aquesta visió panoràmica li ha desvetllat 
un cert interès i li fa plantejar-se encara 
més preguntes, les podrà respondre amb 
els manuals explicatius de l’Art que 
entren en una descripció més exhaustiva 
i completa del seu funcionament.

Referències bibliogràfiques  
per saber-ne més

Una introducció excel∙lent, molt 
didàctica i aclaridora, continua sent el 
llibre de Robert D. F. Pring-Mill: El 
microcosmos lul∙lià (Palma: Ed. Moll,  
«Els llibres de Pròsper», 55, 2006).

Una presentació detallada en forma de 
«manual d’ús» de l’Art és la d’Anthony 
Bonner: L’Art i la lògica de Ramon Llull. Manual 
d’ús (Barcelona-Palma: Universitat de 
Barcelona; Universitat de les Illes Balears, 
«Blaquerna», 9, 2012).

Una altra exposició, més condensada, 
sobre l’evolució de la forma de l’Art  
en les diferents versions és la de Josep  
E. Rubio, «Thought: The Ars», dins A. 
Fidora i J. E. Rubio (ed.), Raimundus Lullus. 
An Introduction to his Life, Works and Thought 
(Turnhout: Brepols, «Corpus 
Christianorum-Continuatio Mediaevalis», 
214 [Supplementum Lullianum ii], 
2008, p. 243-311).

Dos llibres, finalment, per completar  
la bibliografia essencial sobre l’Art:

Josep E. Rubio, Les bases del pensament de 
Ramon Llull. Els orígens de l’Art lul∙liana 
(Barcelona-València: Publicacions  
de l’Abadia de Montserrat; Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana, 
«Biblioteca Sanchis Guarner», 35, 1997); 
Josep M. Ruiz Simon, L’Art de Ramon Llull  
i la teoria escolàstica de la ciència (Barcelona: 
Quaderns Crema, 1999).

Notes

1 Lo desconhort, dins Ramon Llull, Obres 

essencials, I. Barcelona: Selecta, 1957, p. 1316.
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Lola Badia
Centre de Documentació Ramon Llull  
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títols, redactada entre el 1273  
i el 1274. La versió àrab s’ha perdut, i la 
llatina és una reelaboració de la catalana. 
No s’havia produït mai abans en català  
ni en cap llengua vernacla medieval un 
text en prosa tan llarg, tan ric de materials 
científics i filosòfics, tan amarat de 
reflexions personals sobre el pecat i la 
penitència, sobre l’oració i l’elevació de 
l’esperit. De fet, l’obra és un ambiciós 
instrument al servei de l’expansió del 
cristianisme, que es vol útil tant per  
a la conversió dels infidels com per a  
la confirmació dels ja cristians en les 
pròpies creences. Llull pensava que  
el coneixement sobre la creació és un 
camí per elevar-se a la contemplació del 
creador, com una enorme enciclopèdia 
espiritual. El Llibre de contemplació conté en 
germen tot el pensament i bona part de 
les formes expressives que Llull va 
desenvolupar al llarg de la seva producció 
posterior. Mentre l’escrivia va anar 
construint les bases del seu mètode: 
l’Art. 

Al pròleg del Llibre de santa Maria, una obra 
que es pot datar cap als anys 1290-1292, 
Llull afirma que és preferible parlar de 
tàrtars que de romans —i de pagans en 
general—: els antics, per savis que 
fossin, cremen a l’infern, ja que no van 
conèixer el Déu veritable, mentre que els 
tàrtars del segle xiii, que eren ben vius, 
encara podien ser salvats per la paraula 
que demostra la veritat. Totes les obres 
lul∙lianes, i el Llibre de contemplació més que 
totes les altres, estan escrites d’acord 
amb aquesta «primera intenció», que 
segons Ramon és la «intenció final» de 
l’home: lloar, estimar i servir Déu. El 
mateix exercici d’escriptura, per tant, no 
pot ser altra cosa que un instrument al 
servei d’una causa superior: la causa de 
la conversió dels infidels i de l’elevació 
de l’esperit dels creients a Déu a través de 
la pregària. L’Art de Ramon, un sistema 
de sistemes aplicable a totes les ciències i 
apte per demostrar l’existència de Déu, 
la trinitat, l’encarnació i la resurrecció 
per «raons necessàries», és una troballa 
del 1274, quan el nou Ramon, el que 
s’havia convertit a la penitència al tomb 
dels trenta anys, ja havia explorat els 

Llegenda del martiri de Ramon 
a Tunis segons una edició del 
1515 de l’Ars inventiva veritatis.

La revolució literària del Llibre  
de contemplació

Quan Dante va començar a planejar  
la Commedia cap al 1300, Ramon Llull,  
un altre laic que escrivia al marge del 
sistema universitari i s’atrevia amb la 
filosofia, la teologia i totes les ciències, ja 
tenia escrit en àrab, català i llatí el Llibre de 
contemplació en Déu, la primera obra original 
del seu catàleg de dos-cents seixanta 

La literatura segons Ramon Llull



Ramon Llull: una petjada de set segles38

camins de l’expressió literària per 
formular i difondre les seves idees sobre 
la manera de mantenir viu i actiu el 
contacte espiritual entre l’home i Déu.  
El Llibre de contemplació és, doncs,  
el començament absolut de la carrera 
d’escriptor de Llull, en un moment en 
què, després de nou anys d’estudi, es 
llança a escriure el que ell mateix 
considera «el millor llibre del món»  
per a la conversió dels infidels. En quina 
llengua? Amb quins mitjans? En quin 
format? Per a quin públic? 

Llull s’havia de plantejar per força 
aquestes qüestions perquè el Llibre de 
contemplació era llarg com quatre vegades  
el Quixot i no tenia cap precedent ni  
per la llengua en què era escrit, ni per 
l’ambició i el volum, ni pels criteris 
materials de confecció del manuscrit  
que l’havia de difondre. Llull, doncs,  
i els seus ajudants —en coneixem un,  
el prevere i notari mallorquí Guillem 
Pagès— van haver de crear un model 
propi, una novetat absoluta en la història 
del llibre. És el manuscrit del Llibre de 
contemplació conservat a la Biblioteca 
Ambrosiana de Milà, datat a Mallorca  
el 1280, i que es comença a publicar per 
primer cop en edició crítica el 2016, set-
cents anys després de la mort de Ramon, 
en homenatge a la seva revolució literària 
particular. 

L’autor tenia una cosa clara: la seva obra 
no pertanyia ni a la tradició clàssica —la 
de les històries dels romans— ni a la 
romànica, encarnada en els poemes dels 
trobadors i les novel∙les d’aventures de 
cavallers. És més, la poesia dels 
trobadors, en aquells moments inicials 
de la seva carrera d’escriptor, la veia com 
l’enemic a abatre o, millor, com l’enemic 
que calia suplantar i arraconar. Ho 
explica al capítol 118 del Llibre de 
contemplació, destinat a glossar l’ofici de 
joglar. A l’hora de valorar la literatura 
profana contemporània, el beat focalitza 
les seves diatribes contra la lírica 
trobadoresca, per bé que les 
consideracions que trobem al capítol 118 
són extrapolables a d’altres 
manifestacions de la literatura romànica 

laica. Els trobadors —els quals qualifica 
despectivament de mers joglars— han 
subvertit el sentit original del seu art, 
cosa que el duu a una condemna sense 
pal∙liatius de la seva producció profana. 
Les cançons i els sirventesos inciten a 
l’adulteri i a la guerra, causa de greus 
desgavells en l’ordre social. Els joglars 
menteixen i trastoquen el veritable sentit 
de les coses, i lloen allò que haurien de 
blasmar, i blasmen allò que haurien de 
lloar. La seva actuació, per tant, és del tot 
aliena a la primera intenció. Llull acaba 
formulant una proposta de reconversió 
de la lírica cortesana a objectius més 
adequats, aprofitant les aptituds 
professionals dels joglars i, sobretot,  
la seva capacitat de convocatòria i de 
difusió, per fer-los recitar, no pas 
cançons trobadoresques, sinó obres 
moralment profitoses:

Oh vós, sényer ver Déus, qui enluminats 
los coratges dels feels crestians de vera fe 
e de bones obres! Volria veer, Sényer, 
joglars qui anassen per les places e per 
les corts dels prínceps e dels alts barons, 
e que anassen dient la proprietat qui és 
en los dos moviments e en les dues 
entencions, e la proprietat e la natura qui 
és en los cinc senys corporals e los cinc 
espirituals, e que dixessen totes les 
proprietats qui són en les cinc potències 
de l’ànima. [...] Aquells qui volen ésser 
joglars vertaders en vós a lloar e a honrar 
e a amar e a servir, venguen, Sényer, e 
vagen per aquesta art de contemplació, car en 
ella atrobaran moltes de novelles raons e 
moltes de belles paraules per les quals 
vos poran lloar e amar e servir; car tota 
aquesta obra, Sényer, és començada e feta 
per donar llaor de vós, e per enamorar 
en vós, e per honrar vós (118, § 19 i 21; 
Llull 2009: 139).

La referència a «aquesta art de 
contemplació» remet, evidentment, al 
mateix Llibre de contemplació, lectura plena 
de continguts profitosos i escrita per tal 
d’afavorir el coneixement, i doncs la 
lloança, de Déu. L’obra s’erigeix, així,  
en model de la nova literatura que ell 
proposa com a alternativa a la literatura 
profana. Una nova literatura que és, per 
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damunt de tot, pregària. És la revolució 
que proposa Ramon Llull en la literatura.

El Romanç de Blaquerna i el Llibre 
de meravelles

Mentre feia d’ermità retirat a  
la muntanya de Randa, no gaire lluny  
de Palma, cap al 1274, Ramon va 
descobrir un «nou saber» que sentia 
com a infal∙lible: un mètode per explicar 
la realitat de manera que s’hi veiés 
reflectida i triomfant la presència de  
la petja de Déu, origen i destí final  
de l’home i de tot allò que l’envolta.  
La funció principal de l’Art era ensenyar 
a raonar de manera que fos possible 
convertir els infidels al cristianisme  
a través de la persuasió, provant  
i demostrant els fonaments de la fe. Llull 
va treballar tota la vida per aconseguir 
una formulació òptima de l’Art. En un 

primer moment va construir una versió 
molt rica de recursos diagramàtics, que 
requeria retenir molts conceptes  
i aprendre a combinar-los adequadament. 
L’obra més representativa d’aquesta 
primera fase, dita fase quaternària,  
és l’Art demostrativa, escrita a Montpeller  
el 1283. Cada versió de l’Art va 
acompanyada d’«obres satèl∙lit», que 
apliquen els principis generals a una 
branca concreta del saber. Una ciència 
convencional reformulada 
«artísticament» esdevé «nova», de 
manera que Ramon va planejar una 
reforma personal per a la teologia,  
la filosofia, la lògica, la medicina, 
l’astronomia, el dret, la geometria  
i la retòrica. 

En aquesta mateixa època, entre el 1276 
i el 1283, Llull va escriure algunes obres 
literàries molt treballades, sens dubte per 
compensar la duresa conceptual i teòrica 

La literatura segons Ramon Llull

Panoràmica del pla de Mallorca  
i la serra de Tramuntana des del 
puig de Randa.
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dels tractats consagrats a l’exposició de 
l’Art, i també perquè, d’ençà que 
disposava de l’utillatge lògic de l’Art, 
l’expressió literària ja no era el vehicle 
central del seu missatge, sinó una eina 
secundària de suport. El Llibre de l’orde de 
cavalleria explica com s’ha d’exercir  
la milícia d’acord amb els valors del 
cristianisme. La Doctrina pueril estableix  
les bases de l’educació dels joves amb 
una exposició del catecisme i un repàs 
de les disciplines acadèmiques del segle 
xiii. El Llibre del gentil e dels tres savis és un 
diàleg entre tres mestres, un jueu, un 
cristià i un musulmà, que tenen ocasió 
de demostrar a un gentil, per raons 
necessàries, l’existència d’un Déu únic  
i creador. També li exposen els 
fonaments de les tres religions que 
professen i deixen que el gentil triï  
la bona: el lector que haurà seguit 
atentament les instruccions de Llull 
s’adonarà que només els raonaments del 
savi cristià sobre la trinitat, l’encarnació i 

la redempció s’avenen amb els principis 
de la raó que la donzella Intel∙ligència 
explica als savis al pròleg de l’obra. 

El Romanç d’Evast e Blaquerna, acabat vers  
el 1283, en canvi, és una novel∙la en cinc 
llibres que explica la biografia ideal d’un 
jove de bona família que abandona  
la vida d’hereu de casa bona per fer-se 
contemplatiu. Abans d’aconseguir el seu 
objectiu, però, sent la crida de la caritat, 
que l’empeny a treballar per al bé comú. 
Per això es fa monjo i adquireix 
responsabilitats col∙lectives, d’abat, de 
bisbe i de papa, fins que a dalt de tot  
de la jerarquia imposa al món unes 
reformes destinades a propagar arreu  
la fe cristiana i la pau entre els homes. 
Blaquerna, quan ja és papa, segueix els 
consells d’un singular personatge que 
respon al nom de Ramon el foll.  
El papa Blaquerna acull les actuacions 
provocatives de Ramon el foll a la seva 
cort i el transforma en conseller de la 

1. Capella del monestir 
de Miramar, a la serra de 
Tramuntana, Mallorca. 
2. Interior del monestir de 
Miramar, actualment habilitat 
per a visites culturals.

1 2
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seva reforma moral de la societat i dels 
seus plans de missió universal. El 
Blaquerna es presentava com una obra 
anònima per a un públic, el de la cort 
mallorquina de Montpeller, que no tenia 
cap dificultat a identificar qui era el 
personatge extravagant que responia  
al nom de Ramon.

Al final de tot del seu periple vital, 
Blaquerna, esdevingut finalment ermità, 
escriu el «Llibre d’amic e amat», un 
opuscle didàctic destinat a lectors 
dedicats a la contemplació, ple de 
suggeriments poètics i de sentències 
filosòfiques, que pel seu format breu  
i fragmentari s’ha transformat en el llibre 
més famós de Llull. Blaquerna escriu, 
segons es diu, una breu reflexió per a 
cada dia de l’any, tot i que els manuscrits 
antics en conserven un número menor. 
Llull anomena «metàfores morals» 
aquestes breus reflexions. L’amic 
correspon al «feel e devot cristià»  

i l’amat és Déu. Amic és, doncs, una 
paraula nova que té el significat de «fidel 
cristià», però també connota tots els 
matisos de l’amistat, de la intimitat i de 
la confiança; Amat, que significa «Déu», 
també connota els suggeriments afectius 
que envolten l’objecte de l’amor. Gràcies 
a aquest recurs metafòric, la relació 
gairebé inexpressable entre Déu i el 
creient es transforma en una història 
d’amistat, essencialitzada i desproveïda 
del component eròtic. El «Llibre d’amic 
e amat» no només informa de 
l’experiència mística de Blaquerna,  
sinó que apunta emocions viscudes  
pel mateix autor. 

El primer èxit en la gestió pràctica de 
Llull havia estat la fundació d’una escola 
de missioners franciscans a Miramar  
el 1276, finançada pel rei de Mallorca. 
Tretze frares franciscans hi aprenien  
l’Art de Ramon per esdevenir bons 
evangelitzadors dels infidels. Però les 

1. Jardins del monestir. 
2. Reproducció figurada de  
les cel·les del monestir projectat 
per Llull per a la formació de 
monjos missioners. 
3. Una de les portes d’entrada  
al monestir.
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fronteres del regne de Mallorca eren 
estretes per a la realització d’un 
programa d’ambició universal. El primer 
viatge de Llull a París és dels anys 1287-
1289. En aquesta difícil provatura 
d’introduir el seu «nou saber» entre els 
estudiants i els mestres de les facultats 
universitàries, Llull va comprovar que  
la seva proposta xocava contra els hàbits 
mentals dels professionals de 
l’escolàstica: el seu mètode resultava 
massa complicat d’assimilar, parlava un 
llenguatge massa nou o massa diferent 
dels corrents establerts. La Facultat de 
Teologia no estava oberta a propostes 
innovadores. Ramon va comprendre que 
calia reformular l’Art per fer-la més 
assequible i pràctica, amb menys figures 
i diagrames, amb menys conceptes 
implicats que calia retenir de memòria.

Llull hi va treballar intensament; però, 
mentre ho feia, encara tenia energia per 
escriure el Fèlix o Llibre de meravelles, una 
enciclopèdia filosòfica per a laics 
redactada com si fos una novel∙la: la 
novel∙la que explica els viatges del jove 
Fèlix a la recerca de l’autèntic saber. Fèlix 
vol comprendre per què els homes no 
segueixen la primera intenció, que 
segons Llull és conèixer, estimar i servir 
Déu, i es deixen anar per tota mena de 
vies llastimosament equivocades. Els 
filòsofs i els ermitans savis que va trobant 
Fèlix en el seu pelegrinatge, entre ells 
Blaquerna, li ensenyen a retrobar el valor 
de cada cosa més enllà de la dolorosa 
meravella que provoca el mal. El Fèlix té 
deu llibres que tracten respectivament de 
Déu, els àngels, el cel, els elements, les 
plantes, els metalls, les bèsties, l’home, 
l’infern i el paradís. La distribució en 
deu llibres mostra que el Fèlix comparteix 
alguns trets amb les enciclopèdies per a 
laics del segle xiii, ja que un repàs dels 
títols dels capítols de cada llibre posa en 
evidència que s’hi troba informació, 
abundant bé que no sistemàtica, sobre 
teologia (llibres 1, 2, 9 i 10), filosofia 
natural (llibres 3, 4, 5 i 6) i filosofia 
moral (llibres 7 —les bèsties actuen com 
a tipus humans— i 8). 

El llibre setè del Fèlix, el «Llibre de les 
bèsties», no és un tractat de zoologia, 
sinó una faula protagonitzada per animals. 
L’argument, els caràcters dels animals i 
alguns dels exemples són presos del relat 
d’origen indostànic que explica les 
intrigues fracassades de dos xacals a la 
cort del lleó, conegut al segle xiii a través 
d’una versió castellana de procedència 
àrab, el Calila e Dimna, i de la traducció 
llatina del Directorium humanae vitae de Joan 
de Càpua. Llull hibrida aquesta font 
oriental amb el Roman de Renard francès, que 
ja és una reelaboració del mateix material 
i que forneix el nom del protagonista de 
les maquinacions que trasbalsen la cort 
del Lleó: Na Renard. Malgrat l’article 
personal femení, Na Renard correspon a 
un personatge masculí, d’acord amb el 
paper que li assignen les fonts. La 
perversió de l’ordre natural que opera Na 
Renard acaba fracassant, però durant els 

El judici de Dimna al Kalila wa 
Dimna, il·lustració del manuscrit 
àrab 3465, f. 77v, de la 
Biblioteca Nacional de París.
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primers sis capítols el relat amplifi ca la 
meravella provocada pel cantó fosc de 
la política, els aspectes més deplorables 
de l’ambició de poder i l’actuació dels 
manipuladors sense escrúpols. Des del 
segle xix el «Llibre de les bèsties» ha 
circulat separadament del Fèlix i ha 
esdevingut una de les obres de Llull més 
assequibles i llegides, segurament perquè 
està construïda sobre un canemàs 
convencional, que la fa més propera 
de les tradicions narratives que la 
gent sol freqüentar.

Sermons, proverbis, exemples i «jo, Ramon Llull»

El Fèlix és l’última de les obres literàries de 
gran envergadura escrites per Llull. 
A partir del 1290, en efecte, es concentra 
en la consecució d’una versió realment 
acabada i operativa de l’Art amb obres 
escrites sobretot en llatí i destinades a un 
públic culte universitari. D’aquest mateix 
any són l’Ars inventiva veritatis i l’Art amativa 
(1290); segueixen la Taula general (1294) i, 

fi nalment, l’Ars brevis (1308) i l’Ars generalis 
ultima (1305-1308), que és el punt 
d’arribada fi nal, com el seu títol índica. 

Després d’un moment de crisi, Llull va 
optar per passar a l’acció directa, i el 1294 
el trobem a Tunis, disposat a posar en 
pràctica personalment l’efi càcia de l’Art 
com a eina de conversió. Expulsat del 
nord d’Àfrica per subversiu, Llull va viatjar 
fi ns a Nàpols, on va tenir ocasió d’acabar 
la Taula general, d’escriure algunes 
monografi es i d’entrar en contacte amb 
Celestí V, l’ermità Pietro da Morrone 
elegit papa, que pocs mesos més tard va 
dimitir. A Roma Llull va esperar en va el 
suport econòmic del nou pontífex, 
Bonifaci VIII. Mentre ho feia, va redactar 
una versió divulgativa de l’Art, l’Arbre de 
ciència, que tornava a plantejar el paper 
instrumental de la literatura. A l’«Arbre 
exemplifi cal», en efecte, que n’és una 
aplicació pràctica, Llull proposa un 
mètode de transformar els continguts de 
l’enciclopèdia arbòria en materials aptes 
per a la predicació: «recontaments», és a 

La literatura segons Ramon Llull

Segurament coneixeu algú que té ganes de llegir Ramon Llull però no sap per on 
començar. A la difi cultat pròpia de la terminologia artística s’afegeix sovint la 

complexitat del contingut desenvolupat, que pot arribar a esdevenir críptic. Hom pot 
apropar-se a l’univers lul∙lià amb dues obres que el nostre autor va pensar precisament 
per a un públic que calia instruir, redactades en una mateixa època, no gaire llunyana a 
la del Llibre de contemplació en Déu. Ens referim a la Doctrina pueril i al Llibre d’intenció, dedicades 
ambdues a un anònim «amable fi ll». Escrita en forma de tractat, amb un lèxic planer i 
adaptat per a aquest fi ll que està en procés de formació, la Doctrina pueril és el manual 
catequètic en el qual s’ensenyen les nocions bàsiques per a qualsevol cristià (articles de 
la fe, pecats i virtuts, manaments), així com un conjunt de coneixements diversos 
sobre les ciències. Amb el Llibre d’intenció, dividit en trenta capítols, Llull cercava ensenyar 
la correcta ordenació de les causes intermèdies per assolir l’objectiu vital, que no podia 
ser altre que conèixer i estimar Déu. 

Literatura i instrucció
Maribel Ripoll
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dir exemples, breus fragments narratius,  
i proverbis, és a dir formulacions 
sentencioses. És la transmutació de la 
ciència en literatura, una nova proposta, 
més operativa i pragmàtica, de la revolució 
primerenca de l’expressió literària que 
comença amb el Llibre de contemplació.

Posteriorment Llull va escriure sobre l’art 
de predicar, va compondre sermons de 
factura insòlita en relació amb la tradició 
escolàstica i va dedicar una monografia a 
la retòrica, una disciplina escolar que 
reglamentava la redacció de tota mena de 
discursos. També va assajar formes breus 
de comunicació com són els proverbis, 
un subgènere que va refer per 
transformar-lo en un nou vehicle de 
difusió dels continguts de l’Art i la 
missió que l’acompanya. 

El pròleg de l’Arbre de ciència recull la 
decepció de Llull davant de la cúria papal 
entre el 1295 i el 1296. És una petita 
peça en forma de diàleg en què Ramon 
conversa amb un monjo que l’insta a 
produir una versió més accessible de la 
seva Art. Aquest és també el motiu 
central del poema coetani Lo desconhort, 
escrit en estrofes monorimes 
d’alexandrins. Ramon parla d’ell mateix 
construint un personatge dotat d’una 
biografia exemplar en el servei a Déu  
i dedicada a la seva causa. És la primera 
incursió de Llull en la literatura del jo  
i també una de les primeres obres seves 
en vers d’ambició literària, que 
formalment fa parella amb el Desconhort  
de la Verge, un plany de la Mare de Déu 
d’emotivitat intensa. Passats deu anys  
de la primera experiència, Llull va tornar 
a París, on entre el 1297 i el 1299 va 
establir de nou contacte amb la cort  
de Felip IV i amb la universitat i va fer 
amistat amb Tomàs Le Myésier,  
el deixeble que va fer arrelar el primer 
brot de lul∙lisme a França. De tornada de 
París, Llull va passar els darrers mesos  
de l’any 1299 a Barcelona, on va dedicar 
algunes obres a Jaume II d’Aragó, del 
qual va rebre permís per predicar en 
totes les sinagogues i mesquites dels seus 
dominis. L’any 1300 Llull va tornar a 
Mallorca després d’una llarga absència.  

Va ser en aquesta ocasió que va escriure 
un poema obertament líric, explicant la 
seva llarga trajectòria al servei de Déu, 
alhora que demanava perdó per les 
moltes faltes comeses: el Cant de Ramon. 

Entre el 1301 i el 1302, esperançat per  
la victòria dels mongols sobre els 
mamelucs d’Egipte, Llull es va traslladar a 
l’altre extrem de la Mediterrània per 
intentar d’incidir en la difusió del 
cristianisme entre aquests nous gentils, que 
semblava que podien frenar l’islam. Però 
els èxits del khan de Pèrsia, Ghazan, a 
Egipte i a Síria van ser un episodi fugisser, i 
els mongols es van fer musulmans. A Xipre 
Ramon es va interessar per la unió de les 
Esglésies cristianes d’Orient.

 
La Vida de mestre Ramon,  
de Viena a Tunis

El 1311, quan Llull ja vorejava els vuitanta 
anys, va rebre l’aprovació del concili que 
l’Església va celebrar a Viena del Delfinat, 
convocat pel papa Climent V. Els anys 
anteriors havia estat vivint a París, on  
va entrar en contacte amb la cort reial,  
per una banda, i, per l’altra, va dur a 
terme una duríssima campanya de 
polèmica filosòfica amb alguns mestres 
de la universitat que eren partidaris 
d’una versió de l’aristotelisme, coneguda 
com a averroisme llatí, que Llull 
detestava. La celebració del concili de 
Viena li va brindar l’oportunitat de 
presentar davant del papa i dels cardenals 
una proposta d’ensenyament de llengües 
orientals i d’estudi de l’Art. Va ser en 
ocasió de la seva assistència a aquest 
concili que Llull va fer escriure la Vita 
coetanea o Vida de mestre Ramon, una 
autobiografia que conté el currículum de 
l’autor de l’Art, un home de prop de 
vuitanta anys que n’ha despès cinquanta 
treballant per a l’expansió del 
cristianisme escrivint incessantment 
obres de tots els formats, predicant 
davant dels infidels i fent inacabables 
gestions davant del poder per obtenir 
recursos per a la seva missió.  
El reconeixement públic obtingut a la 
Universitat de París i al concili de Viena 
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l’any 1311 no va aturar l’activitat 
incessant de Llull, que es va traslladar a 
Sicília, on confiava en la protecció del rei 
Frederic III, de la Casa d’Aragó. 
L’experiència no va donar fruits i Llull va 
acabar retirant-se a Tunis, protegit pel rei 
Jaume II d’Aragó, que hi exercia un 
protectorat comercial i polític. Llull va 
morir entre el 1315 i el 1316, i les seves 
despulles van ser soterrades a Palma.  
No va parar d’escriure fins als darrers 
moments, i les obres de senectut són 
breus, escrites en llatí, polèmiques  
i centrades en la demostració racional  
de les veritats de la fe. 

En el camí de París a Viena, l’any 1311, 
Llull encara tenia prou empenta per 
escriure un diàleg fictici entre Ramon,  
és a dir el personatge que el representava 
de cara al públic, i un tal Pere, un ardiaca 
inventat que encarnava tots els vicis  
i totes les misèries morals dels clergues 
hipòcrites i interessats, que en lloc de 
treballar per l’honor de Déu, com feia 
Llull, que era un laic, s’esforçaven per 
viure regaladament. Pere acusa Ramon  
de ser un ximple acabat, un fantàstic, 
però Ramon li demostra que als ulls del 
Senyor el seny i la follia es canvien  
els papers. El Llibre de la disputa del clergue Pere 
i de Ramon, el fantàstic és la més incisiva de 
les vint-i-sis peces en forma de diàleg 
que va escriure Llull en català i en llatí, 
un gènere que s’adeia molt especialment 
amb la finalitat pragmàtica i didàctica 
que Llull atribuïa a la literatura. 
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el còdex que recull la Vita 
coetanea de Ramon Llull. 
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Que Ramon Llull és un gran polígraf  
i un home d’acció infatigable són potser 
les dades més conegudes de la biografia 
del personatge. Hi ha, però, un aspecte 
de la seva activitat, que té a veure tant 
amb la creació de la seva obra com amb 
la seva difusió urbi et orbi, que passa 
generalment desapercebut. Es tracta de  
la gestió material dels seus textos. Tenint 
en compte la immensa producció i els 
viatges constants, els processos de 
producció, còpia, conservació i difusió 
de l’opus lul∙lià no podien ser de cap 
manera un aspecte ni fàcil ni secundari 
del seu projecte. Precisament, en els seus 
plans de reordenació del món, Llull dóna 
una importància primordial a 
l’escriptura i al llibre; malgrat la varietat  
i l’amplitud de l’activitat que va ser capaç de 
desplegar al llarg de la seva vida —des  
de la missió directa en terra d’infidels 
fins a la freqüentació de corts reials  
o pontifícies, passant per l’assistència  
a capítols d’ordes mendicants—, la seva 
principal aportació a la causa de la 
restauració de l’ordre diví són els seus 
llibres. Essent així, és natural que Ramon 
s’ocupés amb molta cura de tot el procés 
que té a veure amb la materialització i la 
difusió del seu pensament.

Ramon Llull va arribar a desenvolupar un 
sistema propi de producció i dissemina-
ció d’obres, que comprenia la traducció, 
la còpia i la conservació, tot i que sense 
centralitzar mai en unes mateixes perso-
nes ni en un únic lloc aquesta activitat 
perquè, ja des de l’inici, va concebre el 

Miniatura de l’Arbre de filosofia d’amor, en què apareix 
representat Ramon Llull acompanyat de la personificació 
de Filosofia d’amor. Manuscrit F-129 de la Biblioteca de  
la Sapiència de Palma (s. xiii).

Ramon Llull com a gestor de la pròpia obra
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seu projecte a escala internacional, en 
diverses llengües i adreçat a un ventall 
molt ampli de lectors. El sistema en qües-
tió va ser prou efectiu per assegurar que 
set segles després de la seva mort conti- 
nuem parlant de les obres d’algú que no 
va ser un clergue, ni un membre d’un 
orde religiós, ni membre d’una cort, ins-
titucions que haurien pogut ocupar-se de 
la pervivència de les seves obres. De fet, 
l’única consecució real, tangible i perdu-
rable que podem reconèixer-li és l’extra-
ordinària difusió temporal i espacial que 
va aconseguir donar als seus llibres; en 
aquest aspecte, és innegable que les seves 
estratègies innovadores i els seus esforços 
continuats difícilment haurien pogut tenir 
un èxit més reeixit.

 
Composició i mobilitat

El fet que Llull fos un escriptor itinerant 
complicava enormement la gestió de la 
seva producció. Estem segurs que Ramon 
viatjava acompanyat de col∙laboradors  
i també de llibres. Així, per exemple,  
en un dels incidents més dramàtics que 
li succeïren en el transcurs dels seus 
viatges, el naufragi del 1307 prop de les 
costes de Pisa, tornant de Bugia, la Vida de 
mestre Ramon ens diu: 

Mentre la nau navegava cap a Gènova, 
s’esdevingué que a l’altària del port de 
Pisa s’aixecà una violenta tempestat  
—això va passar a unes deu milles del 
predit port. I com que la nau va sofrir 
gravíssimes envestides de la tempesta,  
a la fi van naufragar; algunes persones 
moriren anegades i altres, amb l’ajuda 
prèvia de Déu, se salvaren. Entre 
aquestes, es van trobar Ramon i un 
companyó seu, que, havent perdut tots 
els llibres i la roba, arribaren en una 
barca a la vorera quasi nus.1

Així doncs, tot i que Llull venia de passar 
sis mesos empresonat, transportava 
llibres i disposava de col∙laboradors que 
viatjaven amb ell.

D’altra banda, tenim indicis clars que 
Llull comptava amb diversos 
emplaçaments estables on disposava dels 
mitjans necessaris per dur a terme la 
seva missió com a escriptor. París és  
el lloc on més obres va escriure, 47; 
seguida de prop per Montpeller,  
amb 41, i Messina, amb 37 (si bé en 
aquest darrer cas es tracta d’obres  
molt breus); Mallorca, amb 27, Tunis, 
amb 14, i Roma, amb 11, tanquen la 
llista de ciutats on va escriure més de 
deu obres.

Colofó en què el copista Guillem 
Pagès signa i data la còpia del 
Llibre de contemplació, el 8 de juliol 
del 1280. Manuscrit D-549 de la 
Biblioteca Ambrosiana de Milà.
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A Montpeller, Gènova i Mallorca hi tenia 
casa, col∙laboradors i llibres; n’estem 
segurs perquè es tracta de llocs on fa 
estades més o menys llargues de manera 
reiterada, o bé per la quantitat d’obres 
que hi va escriure i també per algunes 
dades històriques. Així, el 1289, després 
de la seva primera visita a París i dels 
problemes comunicatius que havia sofert 
a la universitat, es refugia a Montpeller  
i refà de dalt a baix l’Art. A Gènova, a 
casa del noble Perceval Spinola, Llull hi 
va establir un dipòsit de llibres. El colofó 
de la versió catalana de la Lògica nova és un 
exemple clar de la mobilitat entre 
Gènova i Montpeller; l’obra és acabada  
a la ciutat italiana en llatí i traduïda al 
català a la ciutat occitana al cap d’uns 
quants mesos.

Tot fa pensar que és a Mallorca que hem 
de situar la col∙laboració que Llull va 
obtenir d’un copista (prevere i potser 
notari), Guillem Pagès, durant més de 
vint-i-cinc anys, en almenys tres estades 
a l’illa. A París, Ramon hi tenia 
col∙laboradors i deixebles, com Pere de 
Llemotges o Tomàs Le Myésier, que li 
facilitaven la utilització dels scriptoria 
professionals que treballaven per als 
professors i estudiants universitaris. 

Així doncs, no hi ha un únic centre 
estable de producció, sinó una diversitat 
de mitjans, de recursos i de persones, 
situats en llocs que poden estar molt 
allunyats entre ells, utilitzats de manera 

hàbil i funcional. Aquesta versatilitat era 
l’única possibilitat que tenia Llull de fer 
compatible el viatge incessant i la 
composició escrita.

Per alguns dels colofons que Llull posà 
en les seves obres, tenim constància 
d’obres escrites en itinerància. Els Mil 
proverbis, del 1302, segurament són escrits 
navegant. No és el més freqüent, però 
una obra la redacció de la qual s’allargués 
uns quants anys implicava que havia estat 
escrita en llocs molt diversos. És el cas 
de l’Ars generalis ultima, escrita entre 
novembre del 1305 i març del 1308, 
entre Lió i Pisa. També és revelador de  
la simultaneïtat d’itinerància i de 
redacció el colofó de la Taula general: Llull 
comença la seva obra en un vaixell: al 
port de Tunis, i l’acaba a Nàpols quatre 
mesos més tard.

La mobilitat que s’imposa Ramon 
condiciona el seu treball intel∙lectual, com 
posa de manifest el cas dels Començaments 
de filosofia, una obra en llatí començada  
a París cap a final de l’estiu de l’any 1299 
que segons el pròleg havia de tenir cinc 
parts; entre setembre i octubre d’aquell 
any enllesteix la primera part.  
A continuació viatja a Barcelona, on  
fa una estada de tres mesos, i tot seguit 
inicia un llarg sojorn a Mallorca, al cap  
de molts anys d’absència, i allí reprèn  
la redacció dels Començaments de filosofia. 
Durant l’estiu del 1300 n’enllesteix les 
parts segona i tercera i es disculpa de  
no continuar l’obra: 

Fení Ramon les qüestions del terç cercle 
de filosofia. En la Ciutat de Mallorca en 
l’any de 1300 en l’encarnació de Déu. E 
car los tres cercles són abastants e ell era 
ocupat per l’estudi aràbic [és a dir, pel 
monestir de Miramar], no volc tractar 
dels altres cercles, dels quals cercles 
tracte encara alcun home devot e savi  
a glòria e a llaor de nostre senyor Déus.2

Els mètodes lul∙lians de composició i de 
preparació dels textos per a la còpia en 
net han estat encara poc estudiats, i no 
precisament per falta de testimonis 
manuscrits que permetin de fer-ho. Fins 

Ramon Llull com a gestor de la pròpia obra

Ramon Llull disposava  
de diversos centres de 
producció estables, 
principalment a París  
i Mallorca, on comptava  
amb l’ajuda de deixebles  
i col·laboradors.
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allà on sabem, el dictat és un 
procediment habitual per a Ramon; els 
escrivans que copiaven el discurs del 
mestre no sempre eren els mateixos ni 
tan sols d’igual condició professional: de 
vegades, són mans cultes, que coneixen 
el llatí; d’altres, en canvi, són mans 
humils, amb pocs coneixements de la 
llengua sàvia. Posterior a la composició 
al dictat, hi ha un procés de correcció en 
què intervenen altres mans i sovint Llull 
mateix. Hi ha dos còdexs fonamentals 
per a l’estudi d’aquest treball de 
producció. El primer, el Lat. 3348a de la 
Bibliothèque Nationale de França, és un 
volum que Llull mateix va donar el 1298 
a la cartoixa de Vauvert; conté un 
esborrany en què diverses mans treballen 
en la traducció al llatí del Llibre de 

contemplació; en aquesta tasca conjunta, 
l’autor hi participa de forma necessària. 
El segon és el manuscrit Ottob. Lat. 405 
de la Biblioteca Vaticana, que transmet 
35 obres lul∙lianes escrites a Messina 
entre maig del 1313 i el mateix mes del 
1314. Es tracta d’un còdex de treball, en 
un paper molt bast, on intervenen 
diverses mans cursives, que preparen els 
textos per a una posterior còpia en net  
i la seva consegüent difusió; en una part 
del còdex podem suposar amb fonament 
que hi participa l’autor mateix.

La intervenció de col∙laboradors en la 
redacció d’obres és factible en textos que 
desenvolupen esquemes preestablerts i 
repetitius, com els que deriven de l’Art; 
o que inclouen llargues sèries de 
qüestions, la solució de les quals és 
només una remissió al text que les 
precedeix. S’ha apuntat que aquest 
podria ser el cas, per exemple, dels Liber 
de lumine, Liber de intellectu, Liber de voluntate i 
Liber de memoria. 

Plurilingüisme, composició i traducció

Llull declara en moltes obres la seva 
voluntat de produir una altra versió de  
la mateixa obra. Es tracta, sens dubte, 
d’una de les seves estratègies fonamentals 
de difusió i constitueix una singularitat 
remarcable en el context medieval. És 
cert que trobarem algun altre cas similar, 
però potser cap en què el fenomen 
impliqui un nombre tan gran de textos, 
amb una diversitat tan gran de 
continguts, de gèneres i de registres, 
afecti tal diversitat de llengües, i l’autor 
sigui ell mateix l’impulsor immediat de 
les traduccions. 

Ramon escriu obres en llatí perquè 
aquesta és la llengua dels clergues; en 
català perquè també s’adreça als laics;  
i en àrab perquè vol arribar als no 
cristians. Això no vol dir que totes les 
obres lul∙lianes tinguin tres versions ni 
que ell sigui sempre l’autor de les 
versions d’una mateixa obra conservades 
en diverses llengües. La major part de 
l’opus lul∙lià s’ha conservat en llatí; una 

Figures circulars de l’Ars 
demonstrativa, dins el còdex  
enviat per Llull al dux de 
Venècia vers el 1289. Manuscrit 
Lat. VI, 200 [=2757] de la 
Biblioteca Nazionale Marciana 
de Venècia, foli 3v.
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part petita però gens menyspreable de 
textos té una doble versió catalana 
i llatina; fi nalment, una altra part encara 
menor té una versió exclusiva en català. 
Les xifres són prou eloqüents: de vers 
260 obres escrites, 66 s’han conservat 
en català, de les quals 19 tenen una 
versió només en català i les 47 restants 
tenen una doble versió catalana i llatina. 
Fins a dia d’avui no ha estat localitzada 
cap obra en la seva versió àrab.

Tanmateix, tot sovint el procés de 
traducció acaba interferint-se amb la 
composició mateixa, ja que els textos 
traduïts incorporen novetats rellevants 
respecte del text original. Això vol dir 
que Llull impulsava i, fi ns a cert punt, 
controlava les traduccions, i que sovint 
hi intervenia.

Així com l’ús del català, del llatí o de 
l’àrab en la composició de textos es 
manté constant al llarg del temps, 
l’atenció per l’occità o el francès com 
a vehicles de difusió de l’opus lul∙lià 

sembla que es concentra sobretot en el 
període comprès entre els anys 1274 
i 1289. Almenys en el cas del Romanç 
d’Evast e Blaquerna (vers el 1283) tenim la 
certesa que vers el 1287 ja n’existia una 
versió en occità, probablement impulsada 
per ell mateix si tenim en compte la 
proximitat d’aquesta data amb la de 
composició de l’obra i la utilització que 
en va fer, ja que sabem que Llull se’n va 
servir per promoure’n una versió 
francesa que es va dur a terme entre el 
1287 i el 1289, durant la seva primera 
estada a París. Els errors de comprensió 
de l’original català que conté la versió 
occitana posen de manifest que Ramon 
no en va ser en cap cas el traductor; el 
mateix passa amb la versió francesa: els 
errors de comprensió del model occità 
fan pensar que el traductor no dominava 
prou aquesta llengua. Finalment, sabem 
també que en aquesta mateixa estada a 
la capital francesa Llull va fer traduir 
el «Llibre d’amic e amat», el conegut 
opuscle místic contingut en el Blaquerna, 
de l’occità al llatí.

Ramon Llull com a gestor de la pròpia obra

El Blaquerna (1276-1283) és una de les novel∙les més singulars de l’edat mitjana. 
No és ni de bon tros una novel∙la de cavalleries —el seu protagonista és un burgès 

amb vocació d’ermità—, però conté molts episodis que s’inspiren en aquesta tradició. 
Tampoc no és ben bé una hagiografi a, però Llull dota els seus personatges de molts 
dels trets que caracteritzen els sants. Ni tampoc és un tractat polític o un tractat 
teològic, però el text vehicula una sèrie de propostes de caire modèlic que esbossen 
una reforma completa de tots els estaments de l’Església i conté materials destinats a 
exposar mètodes per aprendre a contemplar Déu i les seves virtuts de manera 
adequada. El Romanç d’Evast e Blaquerna pertany a l’etapa més lluminosa de l’obra del beat. 
A través dels personatges clau del relat —el matrimoni format per Evast i Aloma, pares 
del protagonista, la donzella Natana, que decideix entrar en un convent, i Blaquerna, 
que se sent cridat per Déu a fer vida ermitana—, Llull mostra als lectors que redreçar 
tots els ordes de la vida cristiana segons les exigències de l’Evangeli és possible. 

Romanç d’Evast e Blaquerna
Francesc Tous
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La còpia i la tradició manuscrita primitiva

Del sistema lul∙lià de producció de 
còpies pròpiament dit, en sabem poc. 
Pot ser il∙lustratiu en aquest sentit el que 
coneixem de l’escriptori que va crear 
coetàniament a Barcelona Arnau de 
Vilanova, destinat a difondre les seves 
obres espirituals. L’escriptori era al 
domicili particular de l’apotecari 
barceloní Pere Jutge. En ser liquidat, a  
la mort d’Arnau (el 6 de desembre del 
1311), els marmessors distribueixen els 
disset còdexs que hi troben en diferents 
estats d’elaboració entre beguins  
i penitents: la majoria dels volums són 
en pergamí i sis estan il∙luminats; 
catorze dels exemplars contenen obres 
en llatí i en català, i només tres són 
íntegrament en català. Ambdues 
circumstàncies fan pensar que la majoria 
dels potencials receptors devien tenir 
certes possibilitats econòmiques  
i culturals. Per al cas de Llull podem 
extrapolar el caràcter privat del taller de 
còpia, la presència de còpies d’obres en 
vulgar i en llatí, i els canals alternatius  
de distribució dels llibres als lectors.

El que ha arribat fins als nostres dies de 
la tradició manuscrita primitiva de l’opus 

lul∙lià és només una petita part del que 
va existir. Hem conservat una trentena de 
còdexs que podem relacionar de forma 
directa o indirecta amb el mateix Llull; si 
hi afegim altres còdexs que són coetanis 
d’aquests, la xifra arriba a la cinquantena. 
Podem preguntar-nos quantes còpies va 
haver d’impulsar Llull, amb els seus 
propis mitjans, per assegurar-se que set-
cents anys més tard n’hagi sobreviscut 
una tal quantitat. No hi ha resposta 
exacta possible, però és segur que són 
molts més de cent o de dos-cents. I és 
que Ramon va establir uns mitjans propis 
i diversificats de producció de 
manuscrits i els va promoure de forma 
intensa i extensa.

L’estudi material d’aquests manuscrits 
conservats revela unes determinades 
opcions de format i de disposició de la 
pàgina que es repeteixen amb regularitat. 
L’opció per un determinat model librari 
és el final del procés de composició 
d’una obra i la primera de les estratègies 
lul∙lianes de difusió. Llull es va haver de 
plantejar el format que havia de donar a 
les seves obres, la disposició que havia  
de tenir un determinat text en la pàgina 
manuscrita que l’havia de difondre. 
Aquestes qüestions, que a nosaltres se’ns 
donen resoltes en els manuscrits i en les 
edicions en què llegim els seus llibres, 
comportaven problemes i dubtes amb 
què s’havia d’enfrontar un autor que 
estava fent coses tan innovadores en 
l’àmbit de la producció escrita com Llull.

Les característiques formals més 
rellevants dels manuscrits lul∙lians 
primitius, tant en llatí com en vulgar (i a 
les quals cal prestar atenció, doncs), són: 
l’ús del pergamí com a suport material 
exclusiu; l’escriptura a doble columna 
amb una lletra gòtica textual librària 
(cal∙ligràfica); la jerarquització de les 
diverses parts de l’obra mitjançant 
rúbriques, inicials ornamentades amb 
filigrana que, de vegades, són rematades 
amb extensions, i calderons; la presència 
de recursos gràfics (figures lul∙lianes)  
i, per contra, l’absència gairebé absoluta 
d’elements purament decoratius. La 
sobrietat és l’element més remarcable de 

Anotació en què Llull parla  
en primera persona i primera 
il·lustració coneguda de Ramon. 
Manuscrit Lat. 3348A del Liber 
contemplationis, del 1298. 
Biblioteca Nacional de França, 
París.
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l’aspecte general dels còdexs; la gravetat i 
la serietat, els valors que se’n desprenen 
i que apunten a l’estudi com a finalitat 
de les obres que contenen. En resum, s’ha 
dut a terme una adaptació del format del 
llibre d’estudi universitari en llatí a les 
obres que Ramon escrivia en vulgar.

Per exemple, el format dels còdexs més 
antics del monumental Llibre de contemplació 
revela clarament la voluntat de donar a la 
seva obra la forma d’un veritable «llibre 
de banc» escolàstico-universitari, malgrat 
la novetat radical i les perplexitats que 
comportava que aquesta obra fos escrita 
en una llengua que no era el llatí sinó 
una llengua vernacla: grans dimensions  
i gruix notabilíssim, pergamí, escriptura 
a doble columna amb una lletra textual, 
taula de rúbriques (l’índex de capítols 
que precedeix el volum), complexa 
divisió en parts que té el seu reflex en  
la disposició de la pàgina, numeració de 
capítols al marge, etc. L’excepcionalitat 
d’un llibre d’aquestes característiques 
escrit en català explica que, al més antic 
dels exemplars del Llibre de contemplació 
(que és alhora el més antic dels còdexs 
lul∙lians conservats), el copista hi afegís 
un colofó en llatí, que té al mateix temps 
un caràcter certificatiu i commemoratiu: 

Aquest llibre s’ha acabat de copiar; qui 
l’ha copiat, sigui beneït. Amén. Jo, 
Guillem Pagès, prevere, amb l’ajut de la 
gràcia divina, he acabat de copiar 
completament del seu exemplar original 
aquest Llibre de consolació [!], a la Ciutat de 
Mallorca. A 8 de juliol de l’any del 
Senyor 1280 i faig aquesta signe.

No ha de passar desapercebut l’error en 
què incorre Pagès a l’hora de donar el 
títol de l’obra! Malgrat que el volum, 
amb tota probabilitat, va ser un encàrrec 
de Llull mateix, el beat Ramon no es va 
adonar de la inoportuna relliscada final 
del seu copista. 

Estratègies de divulgació i de conservació

Un exemple significatiu de l’atenció de 
Llull per la difusió de la seva obra i de 
les peculiaritats que introdueix en aquest 
procés l’ofereix el testament que va 
atorgar a Mallorca el 26 d’abril del 1313 
i en el qual hi ha diverses disposicions 
que posen de manifest aquesta 
preocupació. La iniciativa i el 
finançament de l’operació, en aquest cas, 
són particulars: la major part de la 
hisenda de què disposa el testador haurà 
de ser destinada a la traducció i la 
difusió dels darrers llibres que ha 
compost. Els manuscrits han de ser 
copiats en pergamí, tant en llengua 
romanç com en llatí («que es facin i es 
copiïn en pergamí, en romanç i en 
llatí»).3 Els espais que estableix per 
assegurar la pervivència dels fons 
pertanyen tant a l’àmbit eclesial com al 
privat i, cosa remarcable, tenen un abast 
estratègicament internacional: aquests 
còdexs han de ser enviats a la cartoixa de 
Vauvert, a París, i a casa del patrici 
genovès Perceval Spinola. Altres llibres 
que demana que siguin copiats amb  
la resta dels fons mobles, els deixa a 
monestirs i convents de Palma, un àmbit 
eclesial però no necessàriament escolar,  
i preveu explícitament que estiguin a 
l’abast de qualsevol persona, no només 
de clergues. Els llibres han de ser 
conservats, encadenats, als armaris-
llibreria de les esglésies i han de ser 
accessibles a tothom que hi estigui 
interessat.

La Vida de mestre Ramon (1311) es clou 
assenyalant, no sense un punt de 
presumpció, que «els seus llibres han 
estat divulgats pertot»4 i precisant que, 
això no obstant, ell mateix ha fet recollir 
les seves obres en tres dipòsits, que 
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En llengua vernacla, de grans 
dimensions i amb el format 
d’un manual d’estudi 
universitari, el Llibre de 
contemplació resultà una 
autèntica excepcionalitat.
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coincideixen amb els que indica el 
testament: als ja esmentats de París  
i Gènova i a casa d’un indeterminat 
noble de la Ciutat de Mallorca que hem 
d’identificar amb el seu gendre, Pere de 
Sentmenat. La mesura és molt ambiciosa, 
tot i que només tenim la seguretat que 
es dugués a terme de forma sistemàtica  
i extensa per al cas de la cartoixa 
parisenca de Vauvert, de la qual hem 
conservat un inventari que ja a l’agost del 
1311 registrava 124 títols! De fet, hem 
conservat algun dels manuscrits que el 
mateix Llull hi va llegar, com l’original 
de la traducció llatina del Llibre de 
contemplació abans esmentat o un exemplar 
de la traducció francesa del Blaquerna,  
en què es fa constar: «Aquest llibre ha  

de ser lliurat a dom Ramon, monjo de  
la cartoixa a prop de París».

Malgrat aquesta previsió, Llull no es va 
refiar mai d’una única estratègia de 
conservació o de difusió dels seus llibres, 
sinó que en va assajar tantes com va tenir 
ocasió. Va enviar manuscrits a 
personalitats polítiques rellevants, encara 
que no les hagués tractades 
personalment; com una autoantologia 
que vers el 1289 va enviar al dux venecià 
Pietro Gradenigo, justament famosa 
perquè va encapçalada per una 
dedicatòria. O en va dedicar a reis per tal 
que els conservessin a les seves 
biblioteques i/o els fessin copiar; va 
dedicar obres a reis com Felip IV el Bell, 
Jaume II d’Aragó, Frederic III de Sicília, 
Sanç de Mallorca, a papes com Nicolau IV, 
Celestí V, Bonifaci VIII, Climent V, etc.;  
és el cas de l’Arbre de filosofia d’amor 
(1298), que adreça al darrer capítol de 
l’obra al rei de França, Felip IV el Bell,  
i a la seva esposa, la reina: «E la dona 
d’amor dix a Ramon que presentàs 
Filosofia d’Amor en llatí al molt noble 
senyor savi e bo rei de França, e en 
vulgar a la molt noble, sàvia e bona reina 
de França, per ço que el multipliquin en lo regne 
de França [...]».

L’efectivitat de l’ús de la influència del 
poder per a la circulació dels seus llibres 
queda demostrada en el següent passatge 
de la Disputatio Raimundi christiani et Homeri 
saraceni (1308), en què Ramon revela un 
itinerari de difusió del seu Liber de fine 
(1305) a partir del rei Jaume II d’Aragó, 
que hauria fet arribar aquesta obra al 
papa Climent V: «I d’aquesta matèria 
n’he parlat llargament al Liber de fine, que 
el senyor papa ja té, que el senyor rei 
d’Aragó li va enviar».

En conclusió, és excepcional que un autor 
particular, laic, sense cap mena de 
vinculació professional amb una institució 
pública com una cancelleria o un studium 
eclesiàstic o universitari, desenvolupés 
mètodes de treball propis d’un scriptorium. 
És clar que Llull aprofitava puntualment 
les infraestructures de les escrivanies dels 
senyors que li eren afectes, però cal tenir 

Estàtua de Ramon Llull  
al vestíbul de l’Edifici Històric 
de la Universitat de Barcelona.
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en compte que no es tracta d’una relació 
sistemàtica i estable amb un únic centre, 
ni tampoc del suport de simples escrivans 
que s’encarreguen de la còpia d’obres, 
sinó de persones capaces d’endreçar bé 
els textos. Llull reprodueix al seu voltant 
formes escolars de treball intel∙lectual, 
però fora de l’àmbit acadèmic i, per tant, 
inevitablement, amb innovacions i 
particularitats.

Per saber-ne més
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En aquestes pàgines ens aproparem a 
grans trets a la difusió històrica de les 
doctrines del Doctor Il∙luminat. La 
pretensió modesta que tenen és donar a 
conèixer la importància del lul∙lisme en 
la història de la cultura europea des del 
segle xiv fins al començament de la 
Renaixença. 

Tot i que Llull explicà públicament l’Art 
a Montpeller i en altres llocs, va ser a 
París on va exposar el seu pensament 
amb més afany. A la Sorbona va tenir 
deixebles, i el paper exercit per ells, 
sobretot per Tomàs Le Myésier, canonge 
d’Arràs, va ser fonamental per a la 
preservació de les obres de Llull i la 
difusió del pensament lul∙lià. En aquest 
sentit, cal dir que a Mallorca va 
començar a difondre’s un lul∙lisme sense 
gaire projecció pública. No se sap amb 
certesa si algun lul∙lista mallorquí va 
contribuir a impulsar el focus de 
Barcelona o bé si en aquesta ciutat ja 
existia un nucli lul∙lià en vida de Llull. 
Per descomptat, ens consten posseïdors 
de llibres lul∙lians a la Barcelona del 
segle xiv, però no sabem si estaven 
organitzats ni si tenien cap mena de 
vincle.

El lul∙lisme valencià, iniciat pel prevere 
mallorquí Bernat Garí, va tenir una certa 
continuïtat en el temps i va influir a 
Lleida, única ciutat universitària en 
aquell temps a la Corona d’Aragó, i 
també a Alcoi, Cervera i Barcelona. La 
figura més activa del lul∙lisme alcoià va 

Làmina XI del Breviculum. Explica 
l’encàrrec a Tomàs Le Myésier de 
compilar l’obra de Llull adaptant-la 
al llenguatge de la universitat per 
fer-la comprensible als escolàstics.
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ser l’ermità Pere Rossell, que ensenyava 
en aquesta localitat.

Nicolau Eimeric, inquisidor de la Corona 
d’Aragó, va atribuir a Llull opinions 
herètiques després de manipular alguns 
textos seus; l’anomenada Sentència defi nitiva 
sobre l’ortodòxia lul∙liana, del 1419, va 
posar en dubte aquestes afi rmacions. Tot 
i això, i malgrat que el lul∙lisme fos un 
element comú als diferents estaments de 
les Corones d’Aragó i Mallorca durant el 
segle xiv, tal com el mateix Eimeric 
reconeixia, l’ombra i la infl uència de 
l’inquisidor van planar-hi durant molt de 
temps.

Berenguer de Fluvià, mercader valencià, 
va rebre el 1369 un privilegi de Pere III 
que el facultava per divulgar i exposar la 
fi losofi a lul∙liana. El lul∙lisme va 
aconseguir també entrar a la Universitat 
de Lleida, bàsicament per mitjà 
d’estudiants valencians i de frares 
menors. La fi gura més destacada d’aquest 
lul∙lisme lleidatà va ser el valencià Antoni 
Riera. Eimeric va iniciar un procés 
contra Riera, com a representant de 
l’heterodòxia valenciana; aquest el va 
recusar i, amb el suport dels mestres 
universitaris i dels jurats valencians, va 
respondre-hi amb un procés contra 
l’inquisidor. Eimeric va haver de fer-se 
enrere de les seves pretensions i va 
guardar silenci fi ns a la seva mort, 
esdevinguda el 1399. 

Paral∙lelament a aquests confl ictes, a la fi  
de la centúria, Jean Gerson, canceller de 

la Universitat de París, va prohibir la 
lectura de l’Art de Llull a la Facultat de 
Teologia. La força de la prohibició revela 
que Llull era un autor important i que, si 
no era explicat públicament, almenys era 
llegit i comentat pels mestres parisencs i 
pels seus deixebles. La transmissió 
universitària a París va ser essencial per a 
l’establiment de diversos nuclis lul∙lians 
durant els segles xv i xvi.

La del lul∙lisme és, certament, una 
història embullada, multidisciplinària 
i plena de malentesos. Uns, seguint 
Eimeric, van prendre Llull per heretge; 
altres el van fer un mag alquimista 
—malgrat que ell mai no va escriure cap 
text alquímic—. No fou ni alquimista ni 
heretge, però ambdues coses van 
contribuir a forjar-ne una imatge 
polèmica.

Al segle xv es van establir diversos nuclis 
lul∙lians a Europa: un a la part més 
occidental del Sacre Imperi; un altre a 
París, on, malgrat les condemnes de 
Gerson, Llull era estudiat amb interès; 
altres nuclis a Itàlia, i encara d’altres als 
regnes hispànics. El més destacat mestre 
lul∙lià del primer terç del segle xv va ser 
Ramon Sibiuda, catedràtic i rector de la 
Universitat de Tolosa, la infl uència del 
qual fou molt destacada en els segles 
posteriors.

El major lul∙lista eclèctic de l’Europa 
central fou Heymericus de Campo, que 
va estudiar arts i teologia a París i a 
Colònia. L’alumne més important 
d’Heymericus fou Nicolau de Cusa. No 
gaire lluny de Colònia, es va dedicar al 
lul∙lisme un autor tan curiós com 
Johannes Trithemius, que infl uí en 
Cornelius Agrippa, un autor polifacètic i 
reformador de l’Art de Llull, que va 
marcar molt les generacions successives.

Aquest cercle de Colònia va estar molt 
vinculat al parisenc, encapçalat per 
Jacques Lefèvre d’Étaples, un lul∙lista 
eclèctic, que fou la fi gura més important 
per a la difusió del lul∙lisme a París. Sens 
dubte, la fi gura de Lefèvre va ser 
essencial per a la formació d’un grup 

Dibuix de Nicolau Eimeric, 
Gran Inquisidor de la Corona
d’Aragó, s. xiv.
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lul∙lià a París, amb deixebles com 
Charles de Bouvelles, el més rellevant, 
Josse Clichtove o Beatus Rhenanus. 
Gràcies a la tasca de Lefèvre com a 
professor i editor, Llull va ser un autor 
molt conegut a l’Europa central. La figura 

cimera del lul∙lisme parisenc fou el 
franciscà rossellonès Bernard de 
Lavinheta, que va dictar alguns cursos a 
la Sorbona i va publicar un compendi 
que explicava de manera integral el 
pensament de Llull.

1

2

1. Edifici del Col·legi de  
la Sapiència, d’origen gòtic.
2. Biblioteca del Col·legi de  
la Sapiència.
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L’escola lul∙liana més famosa de la 
centúria va ser la de Barcelona, en la qual 
van convergir diversos corrents. Hi van 
ensenyar, per exemple, el castellà Pedro  
de Mena, o de Nieva. Entre els mestres de 
l’Escola de Barcelona cal esmentar Tomàs 
Eiximeno, Pere Martí, Antoni Sedacer, 
Joan Bolons, Gabriel Desclapés, Joan 
Baró, fra Jaume Costa, Joan Comte o 
Bartomeu Far. El sacerdot Antoni Sedacer 
va aconseguir estabilitat econòmica i 
institucional per a l’escola, i altres 
mestres, com el seu nebot Joan Bolons, li 
van donar amplitud doctrinal. Alguns 
estudiants de l’escola, com Bernat 
Frigola, el franciscà valencià fra Joan Ros 
o Joan Llobet, van arribar a ser-ne, al seu 

torn, mestres; l’últim va traslladar-se a 
Mallorca. Igual que els dos darrers, molts 
mestres van ser autoritzats pel rei per 
explicar la doctrina lul∙liana en qualsevol 
lloc dels seus dominis. Així, el 17 maig 
del 1446, Alfons el Magnànim va donar 
llicència per ensenyar lul∙lisme al 
carmelita Landulfus de Columba.

La difusió italiana de l’Escola de 
Barcelona té alguns exponents destacats: 
Ros i Bolons van ensenyar les doctrines 
de Llull a Bolonya, Venècia i Pàdua.  
A Pàdua el lul∙lisme va rebre protecció 
oficial del bisbe Fantino Dandolo, que ja 
havia influït Nicolau de Cusa. 

L’escola barcelonina es va perllongar fins 
al segle xvi, i les seves últimes petjades ja 
es detecten en el si del professorat de la 
Universitat de Barcelona, amb figures 
com Joan Bonllavi o Joan Lluís Vileta. 
Molts estudiants de la Corona d’Aragó 
formats a Itàlia van fer, també, de pont 
entre el lul∙lisme i l’humanisme italià.

A la muntanya de Randa, on Llull havia 
tingut la il∙luminació, s’hi van instal∙lar 
dos membres de l’escola barcelonina: 
Joan Llobet i Gabriel Desclapés. El seu 
famós magisteri va durar poc, però va fer 
de Randa un lloc rellevant per a la 
docència lul∙liana. Mort Llobet, el 1477 
Beatriu de Pinós va fer donació dels seus 
béns al Regne de Mallorca per poder 
finançar l’ensenyament lul∙lià. 

Tot i això, la figura lul∙liana més 
important d’aquesta centúria va ser el 
sacerdot català Pere Daguí, que fou el 
primer catedràtic de l’Estudi General 
Lul∙lià de Mallorca, erigit el 1483, 
primordialment per a l’ensenyament del 
lul∙lisme. Daguí fou acusat d’heterodòxia 
pel dominic Guillem Caselles dos anys 
després de l’inici de les lliçons. 
Començava aquí de forma oficial un llarg 
i tortuós enfrontament entre lul∙listes i 
dominics a Mallorca. Daguí, davant dels 
atacs de l’inquisidor d’Aragó, va haver 
d’anar a Roma per defensar l’ortodòxia 
dels seus treballs. El rei Ferran el Catòlic 
va intercedir a favor seu i la Santa Seu va 
proclamar l’ortodòxia dels seus escrits. El 

Retrat de Jacques Lefèvre  
(c. 1450-1536).
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mestre català aprofi tà per exercir el 
magisteri a la cort itinerant dels 
monarques. Entre altres personatges, 
va infl uir molt en el cardenal Cisneros, 
qui, des de llavors, va esdevenir un lul∙lià 
devot.

El lul∙lisme valencià va començar a fl orir 
novament en la primera dècada del segle 
xvi, mentre que a Montserrat va 
destacar-hi, durant l’últim terç del xv, la 
fi gura de Bernat de Boïl. Un dels 
principals deixebles de Daguí va ser el 
cistercenc Jaume Gener, que va obtenir 
l’any 1500 un privilegi de Ferran el 
Catòlic per fundar una escola de 
lul∙lisme a València. A la ciutat del Túria 
va tenir tres importants deixebles: 
Bartolomeo Gentile, Joan Bonllavi i 
Alfonso de Proaza, que van desenvolupar 
els estudis lul∙lians a València durant les 
dues primeres dècades del segle. Les 
obres de Gener, a més, van exercir una 
gran infl uència en l’escola barcelonina. 
El lul∙lisme valencià va tenir una notable 
prolongació en els diferents centres 

lul∙lians (Barcelona, Alcalá i Mallorca) 
i fi ns i tot a Itàlia, ja que Bartolomeo 
Gentile, que havia estudiat a Barcelona i 
amb els lul∙listes de València, va tornar a 
la seva Gènova natal. Tot i així, el fruit 
més madur del lul∙lisme valencià va ser 
l’Ars metaphysicalis (1506) de Gener, 
editada amb l’ajuda dels seus deixebles 
Gentile i Proaza, en la qual es recollia i 
es perfeccionava la concepció 
escotolul∙liana de Daguí. Les síntesis 
escolars de Daguí, Lavinheta i Gener van 
ser les exposicions més elaborades del 
lul∙lisme del trànsit cap a la modernitat, 
que van ser la base tant de 
l’escotolul∙lisme com de 
l’enciclopedisme de les generacions 
següents.

A l’Estudi General Lul∙lià de Palma, 
durant el primer terç del segle xvi, van 
ensenyar-hi Joan Cabaspre, Gregori 
Genovard i Nicolau de Pacs, legataris de 
les idees de Daguí i relacionats alhora 
amb l’escola valenciana i amb Cisneros. 
Va ser precisament Cisneros qui va cridar 

Segons Gregori el Gran, l’al∙legoria funciona com una màquina que permet a 
l’ànima que n’està allunyada pujar cap a Déu. Aquesta era, segons ell, la raó per la 

qual al Càntic dels càntics s’usaven metafòricament les paraules característiques de l’amor 
mundà per excitar l’amor espiritual. La poesia amorosa dels sufís musulmans, que 
recorria a l’al∙legoria amb un objectiu idèntic, va ser, segons la fi cció del Blaquerna, el 
model literari del qual Ramon Llull va prendre la «manera» amb què confegir les 
«metàfores morals» del Llibre d’amic e amat, un llibre que va ser pensat com una 
alternativa per a ús de contemplatius laics de l’esmentat Càntic dels càntics, que s’havia 
convertit en els monestirs cistercencs en un vehicle per als exercicis espirituals dels 
monjos. D’acord amb la tradició monacal, els contemplatius havien de llegir el Llibre 
d’amic e amat alhora com una art d’estimar i com una art de viure, interpretant-lo 
tropològicament com un llibre sobre la seva pròpia experiència.

Llibre d’amic e amat
Josep M. Ruiz Simon



Ramon Llull: una petjada de set segles62

el 1508 Nicolau de Pacs perquè es fes 
càrrec d’una càtedra de lul∙lisme a Alcalá. 

La Universitat d’Alcalá va adquirir 
ràpidament un gran prestigi i va afavorir 
la propagació del lul∙lisme a la cort 
castellana, en la línia iniciada per Pere 
Daguí. Pacs estava ben relacionat amb els 
lul∙listes parisencs. La connexió de 
l’Estudi General Lul∙lià amb la 
Universitat d’Alcalá no sols va implicar 
Pacs, sinó també el catedràtic mallorquí 
Francesc Riera, que va ser convidat l’any 
1565 per impartir-hi un curs de 
lul∙lisme. A Alcalá es va formar un nucli 
lul∙lià amb el mestre Pedro de Orduña i 
el seu company i amic Gil López  
de Béjar.

El lul∙lisme va gaudir d’una gran 
protecció en temps de Felip II, devot 
seguidor de Llull, que va afavorir 
l’Acadèmia Matemàtica a Madrid, 
fundada per l’arquitecte Juan de Herrera. 
En aquesta institució de caràcter 
parauniversitari, el lul∙lisme 
logicomatemàtic representava una part 
rellevant del pla d’estudis. Pedro de 
Guevara va redactar els textos lul∙lians 
per a l’Acadèmia.

Tant la Inquisició espanyola com la 
romana van reaccionar contra el lul∙lisme 
en el tombant del segle xvi al xvii. El 
1610 Pedro Fernández de Cea, fiscal del 
Tribunal de la Inquisició de Saragossa, va 
sol∙licitar que es prohibís la lectura de 
l’Art de Llull a la universitat de la ciutat. 
N’era professor el carmelita Agustín 

Núñez Delgadillo, catedràtic de Teologia 
Escolàstica i continuador del lul∙lisme 
logicomatemàtic castellà de Pacs i 
Herrera.

A Bolonya, per aquestes dates, el religiós 
celestí Placido Perilli es va interessar per 
l’obra lul∙liana. Gràcies a una carta que 
va remetre als Jurats de Mallorca se sap 
que el lul∙lisme a la Universitat de 
Bolonya s’havia tornat una doctrina 
problemàtica i que els llibreters no volien 
expendre els llibres del Doctor 
Il∙luminat. Al Col∙legi Espanyol de 
Bolonya, ningú no sabia res de Llull, 
llevat d’Antonio Lorenzo de Quintaniella, 
que li va mostrar alguns llibres lul∙lians a 
la biblioteca del Col∙legi, i del doctor 
Jerónimo Arbizu, natural de Daroca, que 
va instruir Perilli en la doctrina lul∙liana.

A la segona meitat de la centúria, 
difongué el lul∙lisme el dominic 
heterodox Giordano Bruno, que va morir 
condemnat a la foguera el 1600. El 
particular lul∙lisme de Bruno comprenia 
diverses facetes: Art, lògica, medicina, 
metafísica... La seva vinculació amb 
diferents centres acadèmics d’Europa va 
afavorir, sens dubte, l’interès per l’obra 
de Llull a França i al Sacre Imperi. També 
va deixar empremta a Oxford i en altres 
parts d’Anglaterra, on el lul∙lisme va ser 
propagat com a doctrina hermètica i 
alquímica. Bruno és l’autor que més 
apareix en l’antologia de textos lul∙lians 
que Zetzner va editar l’any 1598, i que es 
va convertir en el principal mitjà de 
difusió del pensament lul∙lià i 
pseudolul∙lià al segle xvii. La seva obra, 
juntament amb la d’Agrippa i l’escola de 
Lefèvre d’Étaples, va impulsar l’eclosió 
lul∙liana a l’Europa central, amb autors 
com Giulio Pace.

El lul∙lisme hispà, al segle xvii, es va 
replegar a les càtedres mallorquines i a 
l’orde franciscà. En efecte, aquesta 
centúria va ser l’època del desplegament 
de les càtedres lul∙lianes en l’Estudi 
General de Mallorca i de l’establiment 
d’una formació «lul∙liana» per als 
estudiants de l’illa. Els franciscans, com 
per exemple el menorquí Francesc 

Gràcies a la seva vinculació 
amb diverses institucions 
acadèmiques europees, 
Giordano Bruno afavorí 
l’interès per l’obra de Llull  
a França i al Sacre Imperi.
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Marçal, van potenciar la síntesi entre 
Escot i Llull com a doctrina escolàstica. 

El Col∙legi de la Sapiència de Mallorca, 
una institució creada l’any 1633 per al 
sosteniment i la formació de preveres, 
fou el nucli on es van educar els lul∙listes 
mallorquins més destacats des de llavors. 
L’Estudi General va obtenir els privilegis 
reials i pontifi cis que l’autoritzaven a 
oferir tots els graus i va començar a 
funcionar com a universitat a partir de 
l’any 1692. En aquestes càtedres es van 
professar de manera ofi cial la fi losofi a i 
la teologia lul∙lianes.

Durant el segle xvii, el franciscanisme 
lul∙lista va ser un corrent comú als 
regnes hispànics, França i la península 
Italiana. Juntament amb el lul∙lisme 
escotista, amb més projecció docent, hi 
havia tendències que se centraven en 
l’Art com a instrument de saber (o art 
de memòria) i altres de caràcter 
enciclopedista. En la línia de l’estudi de 
l’Art com a instrument es trobaven els 
franciscans Basile de Poligny, interessat 
en l’Art com a metafísica, i Uc Carbonel, 
amb una visió retòrico-utilitària, i també 

el carmelita i enciclopedista Léon de 
Saint-Jean. La línia enciclopedista va 
tenir en el caputxí Yves de París el seu 
màxim representant, que va exercir una 
gran infl uència en els lul∙listes posteriors 
per la seva elaboració didàctica de l’Art, 
en un moment en què el lul∙lisme era 
ben conegut a França, com testimonien, 
entre altres, les obres de Descartes 
i Gassendi.

A França i als països germànics el 
lul∙lisme va tenir un caràcter més 
individualista i de transmissió escrita que 
escolar. Els franciscans italians, en canvi, 
van dur a terme una tasca docent com a 
lul∙listes eclèctics. Vittorio Da Palermo, 
caputxí, va ser lector de fi losofi a i de 
teologia a la Universitat de Palerm; 
sembla que va entrar en contacte amb el 
lul∙lisme a València. Cal esmentar també 
el caputxí Juvenal Ruffi  ni de Nonsberg, 
lector de teologia, que va conèixer Llull 
indirectament i va intentar una síntesi 
entre la teologia sibiudiana i la teologia 
escolàstica. Finalment, cal al∙ludir a Luigi 
Sabatini, conventual, que va ensenyar 
metafísica a la Universitat de Bolonya. 
Aquests tres darrers autors poden ser 
considerats d’orientació lul∙liana: van 
intentar integrar les doctrines de Llull en 
el marc del racionalisme enciclopedista 
de la seva obra.

Paral∙lelament a la línia franciscana, al 
segle xvii nombrosos professors de 
fi losofi a i teologia escolàstica van 
interessar-se per Llull, tal com testimonia 
una gran quantitat de referències 
lul∙lianes en els comentaris a Pere 
Llombard i a sant Tomàs. Els jesuïtes 
Francisco Suárez i Gabriel Vázquez van 
conèixer el pensament del Doctor 
Il∙luminat, per bé que, de vegades, hi fan 
aproximacions molt crítiques. Entre els 
jesuïtes hi va haver veritables 
especialistes en Llull, com Sebastián 
Izquierdo, que va ensenyar a Alcalá i a 
Madrid, o Athanasius Kircher, que ho va 
fer a Roma. Izquierdo i Kircher van 
desvincular Llull de l’escolàstica i el van 
integrar en l’enciclopedisme de la seva 
època; van infl uir, així mateix, en altres 
jesuïtes erudits, com Gaspar Knittel o 

Portada dels Raymundi Lulli Opera, 
volum i, edició de Salzinger a 
Magúncia, 1721.
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Gaspar Schott. La seva afinitat lul∙liana i 
el seu interès per la matemàtica i la 
lògica es van traduir en nombrosos 
escrits, atentament llegits per molts 
autors europeus.

Altres tractadistes de filosofia i teologia 
escolàstiques —especialment carmelites  
i mínims a França, i benedictins a 
Espanya— van fer nombroses referències 
al pensament de Llull, tant en el segle 
xvii com en el xviii, i les van integrar en 
manuals escolàstics que encara no han 
estat estudiats en profunditat. Entre els 
mínims francesos van destacar Jean 
Lallemandet, Emmanuel Maignan i 
Pierre de Rians, autor, aquest darrer, 
d’una introducció a l’Art de Llull. 

Mentre que el lul∙lisme minvava en el 
migdia d’Europa, amb freqüents 
problemes amb la Inquisició, gaudia de 
bona salut a l’Europa central, 
especialment entre luterans i calvinistes. 
El lul∙lisme va ser introduït per Johann 
Heinrich Alsted a la Hohe Schule 

Herborn, institució en què va ser alumne 
i després professor de filosofia i teologia. 
La Hohe Schule Herborn va ser una de 
les institucions acadèmiques més 
importants d’orientació calvinista, i des 
d’allà es va promoure un ambiciós 
programa teològic i humanístic.

Alsted tenia una concepció 
enciclopedista en la qual integrava, entre 
altres pensadors, Aristòtil, Ramus i Llull, 
tres autors amb una epistemologia i una 
pedagogia molt diferents. L’eclecticisme 
intel∙lectual d’Alsted, que va compaginar 
la tasca docent amb l’editorial, va tenir 
una enorme repercussió en el 
racionalisme a l’Europa central, i la seva 
influència va arribar fins al segle xviii. 
En col∙laboració amb l’editor Zetzner va 
reeditar Lavinheta i va publicar alguns 
treballs inèdits de Giordano Bruno. La 
seva pròpia tasca divulgadora va fer que 
les síntesis hermètico-lul·lianes fossin 
conegudes a Europa central i a 
Transsilvània, on va ser professor de la 
Universitat de Weissenburg (Alba Iulia). 

Estudi General Lul∙lià de 
Mallorca, erigit a Palma el 1483.
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A Herborn els deixebles més importants 
d’Alsted van ser Jan Amós Komenský, 
conegut en llatí com a Comenius, i 
Johann Heinrich Bisterfeld, que també va 
ser professor a Weissenburg. És innegable 
la influència lul∙liana en les idees 
pedagògiques de Comenius: amb ell 
comença tota una influència indirecta del 
lul∙lisme en la història de la pedagogia, 
que encara no ha estat degudament atesa. 
Per la seva banda, Bisterfeld va tenir un 
ascendent decisiu en el lul∙lisme de 
Leibniz, autor que va transformar 
profundament la combinatòria lul∙liana.

Aquest interès per Llull va cristal∙litzar en 
l’última gran escola lul∙liana en territori 
del Sacre Imperi, fundada a Magúncia pel 
sacerdot catòlic Ivo Salzinger. Entre els 
objectius de l’escola hi havia l’estudi del 
lul∙lisme i la publicació de les obres 
completes de Llull en llatí. Salzinger en va 
arribar a publicar tres volums —dels deu 
previstos—, i els seus deixebles, malgrat 
que no van poder acabar l’empresa, cinc 
més (1721-1742).

El 1726, la Universitat Lul∙liana de 
Mallorca nomenà Salzinger doctor honoris 

causa. Al voltant d’aquesta data van anar a 
Magúncia, per formar-se amb ell, vuit 
estudiants de la universitat mallorquina, 
que vivien a l’escola amb altres set 
alumnes de procedència germànica. 
L’ensenyament privat de Salzinger 
suposava que els alumnes gaudien d’una 
bona formació filosòfica i teològica 
prèvia. Entre els estudiants mallorquins hi 
havia el cistercenc Antoni Ramon Pasqual, 
els germans Forners i Bartomeu Rubí, 
franciscans, i el metge Andreu Oliver. 
Alguns d’ells van tenir ocasió d’estudiar 
amb Salzinger durant els seus últims anys 
de vida. Altres no el van arribar a conèixer 
personalment, però van poder aprendre 
dels seus deixebles Johann Melchior 
Kurhummel i Franz Philipp Wolff, 
continuadors de l’edició de les obres de 
Llull. Quan els estudiants maguntins van 
tornar a Mallorca, tots ells, amb el 
transcurs dels anys, van ser catedràtics de 
llur especialitat a la Universitat Lul∙liana. 

De mica en mica el lul∙lisme perdé 
empenta a Europa a causa de la irrupció 
de l’empirisme i del criticisme. El final 
del lul∙lisme a Espanya estigué 
condicionat pel pensament de Carles III, 
partidari del tomisme i del regalisme, i 
poc amic de les extravagàncies. Després 
d’enfrontaments entre lul∙listes i 
antilul∙listes a Mallorca, el rei se serví del 
bisbe Juan Díaz de la Guerra (1772-1778) 
per posar traves a la devoció lul∙liana; va 
donar, a més, un cop duríssim al lul∙lisme 
quan va suprimir, temporalment, la Causa 
Pia, que anhelava la canonització del beat. 

La Universitat Literària de Mallorca fou 
clausurada el 1830 i convertida en 
Seminari Conciliar. Les idees lul∙lianes van 
mantenir certa continuïtat al Seminari 
Diocesà i al Col∙legi de la Sapiència. El 
contacte del lul∙lisme mallorquí amb les 
idees de la Renaixença féu aparèixer nous 
interessos, històrics i literaris, que 
aportaven una visió renovada de Llull i 
obriren camins que s’han perllongat fins 
als nostres dies.

A través de la Dissertatio de 
arte combinatoria, Leibniz 
interpretà que l’Art lul·liana 
podia ser traduïda al 
llenguatge computacional. 
La influència d’aquesta 
lectura s’evidencia en 
autors com Bisterfeld o 
Comenius.
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per ignorar art atretal
de transsubstanciar l’humor. [...]
XIII Fill, tot açò has en lo  Testament;
ab volentat de caritat
trobarà mas lo governement,
car allí està revelat
XIV ço que tots jorns cerca la gent;
mes-ho havem en dictat,
car és ligera cosa e placent,
car engana a la rude gent...

Aquestes cobles pertanyen a un petit 
poema alquímic, la Cantilena, conservat al 
manuscrit 1025 (olim l 40) de la 
Biblioteca Pública de Palma. 
Investigacions recents han demostrat que 

A les albors de l’alquímia pseudolul∙liana 

I Amor nos fa açò rimar: 
ab corrupció poràs saber,
car sens ella no es pot llunyar 
generació de son esser. 
II Essència fa quinta obrar,
si vols unitat d’açò fer,
e no et vull pas mais declarar;
cové’t plural amor haver. [...]
VII Ab obra artificial
d’ira faràs tornar amor;
en mesclant-li lo natural,
l’aÿrat serà amador.
VIII Mas si natura no t’hi val, 
ja tu no seràs sabidor,

El Testamentum és una obra 

alquímica atribuïda a Llull que 

va assolir una extraordinària 

difusió. S. xvii.

El lul·lisme alquímic
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aquest còdex fou compilat a la segona 
meitat del segle xiv; probablement es 
tracta, doncs, del testimoni més antic de 
la difusió de l’alquímia en terres de 
llengua catalana. La rúbrica que 
introdueix el poema, al foli 86r, el titula 
Cobles les quals féu mestre Ramon Llull sobre l’art 
de l’alquímia, de la qual art féu un llibre apellat de 
la quinta essència, i així ens confirma que el 
copista coneixia, almenys d’oïda, el 
pseudolul∙lià Liber de secretis naturae seu de 
quinta essentia, el primer text sobre la 
transmutació atribuït explícitament a 
Ramon Llull. Dos terços d’aquesta obra 
reprenen quasi literalment els «secrets» 
de la destil∙lació de l’alcohol que el 
franciscà espiritual Joan de Rocatalhada 
havia exposat en el De consideratione quintae 
essentiae, escrit a Avinyó en els anys  
1350-1351.

Les cobles citades procedeixen, 
tanmateix, d’una versió ampliada 
respecte de l’original del manuscrit 
mallorquí en dotze quartetes: s’hi han 
afegit tres quartetes, amb un tercet final, 
i encara quatre quartetes més, 79 versos 
en total. Aquí n’hem citat, per ordre, les 
cobles I i II, VII i VIII, XIII i XIV, a partir 
d’un manuscrit d’Oxford, Corpus Christi 
College 244, compilat vers el 1455 per 

John Kirkeby, un seguidor anglès de 
l’alquímia pseudolul∙liana, ja 
representada, a mitjan segle xv, per un 
extens corpus d’obres conegudes a 
França, Itàlia, Alemanya i, justament, 
Anglaterra. Mentre que els versos més 
antics es refereixen a alguns conceptes 
fonamentals de l’opus alquímic (la 
necessitat de produir la corrupció per 
obtenir la generació de nous éssers, la 
centralitat de la quinta essència com a 
principi unificador del procés de 
transmutació, la relació entre operacions 
artificials i processos naturals), les dues 
darreres cobles remeten a l’altra obra 
fonamental del corpus alquímic 
pseudolul∙lià, el Testamentum, i al fet que 
s’hi revela el secret central de l’alquímia: 
la preparació de l’elixir.

Aquest elixir, fàrmac dels metalls i dels 
cossos humans, cim de la recerca 
alquímica en el Testamentum, i la connexió 
que hi estableix el Liber de secretis naturae seu 
de quinta essentia amb la quinta essència de 
Rocatalhada constitueixen precisament el 
nucli de l’alquímia pseudolul∙liana i el 
motiu de la fama enorme de què gaudí 
durant segles, fins al punt de convertir 
Ramon Llull en una figura cabdal de 
l’esoterisme: encara el 1787 dom 

Liber de secretis naturae seu de quinta 

essentia, manuscrit pseudolul·lià 

del 1498, Venècia.
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Antoine Pernety, en el Dictionnaire mytho-
hermétique, descrivia Llull com un 
«philosophe hermétique, l’un des plus 
sçavants, des plus subtils, et dont la 
lecture est des plus recommandées, 
comme ayant le plus pénétré dans les 
secrets de la Nature».

Tots els textos d’alquímia que han 
circulat durant tant de temps sota el nom 
de Ramon Llull es consideren avui, 
després d’una llarga labor crítica iniciada 
per erudits dels segles xvi i xvii, 
definitivament apòcrifs. L’atribució al 
filòsof català d’aquest extens corpus 
alquímic, estratificat entre els segles xiv  
i xvi, començà dècades després de la 
composició del Testamentum (c. 1332) per 
un autor encara avui desconegut —hem 
convingut a anomenar-lo «Magister 
Testamenti»— que en cap moment no 
pretengué d’assignar la seva obra a 
Ramon Llull, tot i que en cita dues obres 
autèntiques, mostra familiaritat amb el 
seu pensament i enriqueix la part 
pràctica de l’obra amb un important 
aparat de figures combinatòries. És en el 
Liber de secretis naturae seu de quinta essentia, 

escrit poques dècades després, que 
constatem no solament la intenció de fer 
circular un apòcrif, sinó també la 
voluntat explícita d’atribuir a Ramon 
Llull tant el mateix Testamentum com 
algunes altres obres que s’hi relacionen 
(Codicillus, Lapidarius, De intentione 
alchimistarum). L’autor del Liber recorre a 
aquests textos en la Tertia distinctio —les 
dues primeres eren gairebé un plagi del 
De consideratione quintae essentiae de Joan de 
Rocatalhada, la fama del qual no trigà a 
superar—, aplicant a la praxi operativa 
de la destil∙lació la «filosofia alquímica» 
elaborada en el Testamentum, i fent servir 
també figures combinatòries, construïdes 
d’una manera molt semblant a les de 
l’Ars lul∙liana. 

L’autor del Liber de secretis naturae va 
apuntalar aquesta atribució 
pseudoepigràfica mitjançant un recurs 
decididament interessant. Al pròleg de 
l’obra, «Raimundus» i un monjo 
entaulen un diàleg, reprès i conclòs a 
l’epíleg, amb fortes analogies formals 
amb el pròleg de l’Arbor scientiae. La 
discussió que mantenen sobre la 

El lul·lisme alquímic

Roger Bacon realitza un 

experiment alquímic en 

un claustre voltat. Gravat 

de J. Nasmyth del 1845.
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compatibilitat entre l’opus alquímic i l’ars 
combinatoria capgira hàbilment el judici 
negatiu amb què Llull despatxa 
l’alquímia en les seves obres autèntiques, 
mostrant alhora que la transmutació és 
coherent amb la concepció dinàmica de 
la realitat que Llull professava. L’autor  
de l’apòcrif era, sens dubte, un bon 
coneixedor del pensament i dels textos 
lul∙lians autèntics, i, a diferència del 
Magister Testamenti, volgué dotar el seu 
escrit de l’autoritat que el nom de Llull 
era capaç de conferir en la cultura 
catalana de la segona meitat del segle xiv. 
D’altra banda, atribuir textos d’alquímia 
a autors de renom era una pràctica 
freqüent en la literatura alquímica llatina 
(i no sols llatina): hi ha corpus d’escrits 
atribuïts a Aristòtil, a Plató, a Albert 
Magne, a Roger Bacon, a Tomàs d’Aquino 

i també —podríem dir «naturalment» 
per a textos escrits a Catalunya— a 
Ramon Llull. Aquestes atribucions no 
eren tampoc casuals, sinó que solien 
indicar l’adhesió a un determinat filó de 
la recerca transmutatòria: en el cas del 
corpus pseudolul∙lià, la recerca sobre 
l’elixir i el seu ús medicinal.

 
La fama i la llegenda

L’èxit immediat d’aquesta atribució apò-
crifa es reflecteix no tan sols en la rúbri-
ca de la Cantilena, sinó també en la pre-
sència de Llull com a autoritat alquímica 
en la Summa sedacina, obra d’un alquimista 
català que escrivia als anys setanta del 
segle xiv, el carmelità Guillem Sedacer  
(† 1382). Podem col∙locar, doncs, en 
aquell temps l’inici de la fama del Llull 
alquimista, destinada a difondre’s àmplia-
ment al llarg del segle xv fins a esdevenir 
esclatant en ple Renaixement. Això vol dir 
que els primers apòcrifs d’alquímia van 
emergir gairebé al mateix temps que els 
de lògica i teologia, produïts dins els 
grups de lul∙listes valencians i barcelo-
nins. No sabem, però, si existia cap rela-
ció entre aquests ambients i l’anònim 
que brandava el nom de Ramon per 
difondre el seu propi escrit alquímic. Per 
bé que la seva font principal fos, en efecte, 
l’obra d’un franciscà espiritual com Joan 
de Rocatalhada —famós com a profeta i 
alquimista—, i que el Testamentum també 
presenti, en la noció d’elixir, alguns trets 
apocalíptics i espirituals, com altres textos 
alquímics del xiv, el Liber de secretis naturae 
tendeix més aviat a evitar l’acostament 
entre alquímia i religió. No disposem, per 
tant, de prou indicis per relacionar aquests 
dos filons d’apòcrifs, per bé que tots dos 
es remunten al primer segle del lul∙lisme i 
a ambients culturals catalans —o, més 
concretament, mallorquins, almenys el 
Testamentum i la Cantilena—. Les condemnes 
que l’inquisidor de la Corona d’Aragó, 
Nicolau Eimeric, llançà a final del xiv con-
tra lul∙listes i alquimistes no estableixen 
cap relació entre els dos grups.

La llegenda del Llull alquimista és de 
formació més tardana. Alguns ingredients 

Escultura de bronze d’Arnau de 

Vilanova (1238-1311), obra 

d’Octavio Vicent, situada a 

l’entrada de l'Hospital Clínic 

Universitari de València.
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que ja apareixien en els primers textos 
del corpus —la dedicatòria del 
Testamentum a un rei anglès i la seva 
al∙lusió a socii alquimistes, d’una banda; 
de l’altra, el reconeixement del mestratge 
d’Arnau de Vilanova— n’han sembrat la 
llavor, però la narració llegendària 
comença a formar-se al segle xv i es 
completa al xvi. El De lapide philosophorum 
de Guillem Fabre de Dia, dedicat a 
l’antipapa Fèlix V (1439-1449), n’ofereix 
un testimoniatge primerenc amb les 
seves repetides referències a la 
col∙laboració entre «Llull», «Arnau» i un 
tercer socius, John Dastin, amb el rei 
anglès Eduard. Fabre és el típic 
«alquimista de biblioteca» (és a dir, no 
pas un artífex dedicat als processos de 
laboratori, sinó un erudit coneixedor de 
la literatura alquímica) en les pàgines del 
qual, com en un gresol de paraules, es 
barregen detalls manllevats dels textos, i 
se n’obtenen històries llegendàries. Entre 
aquests detalls hi ha el motiu de la presó, 
que deriva d’un topos dels escrits 
alquímics i que s’amplifi carà en la 

narració articulada de la llegenda del 
Llull alquimista: per als alquimistes és un 
gran perill, com escriu Fabre, la violentia 
principum, que sovint els empresonen per 
arrabassar-los, iure vel iniuria, el resultat de 
la transmutació.

Als segles xvi i xvii van fl orir altres 
versions de la llegenda, cada vegada més 
riques d’ingredients novel∙lescos. En la 
Florència de Cosimo II de’ Medici circula 
una narració extensa i suggestiva que 
inclou la «conversió» de Llull a 
l’alquímia sota el guiatge d’Arnau de 
Vilanova, el seu viatge a Anglaterra, la 
col∙laboració amb tota una genealogia de 
reis anglesos (Eduard, Robert, Carles) i, 
fi nalment, l’empresonament i la fugida 
amb l’ajut de l’arcàngel Gabriel. La 
narració alquímica i altres temes 
llegendaris entrellaçats amb la biografi a 
de Llull des del segle xv confl ueixen per 
primera vegada en les Dames galantes de 
Pierre de Brantôme, miscel∙lània erudita 
composta entre el 1583 i el 1609, però 
no publicada fi ns al 1665-1666: se’n 

L’Arbre de ciència es presenta com una enciclopèdia que recorre tots els esglaons de 
l’ésser, des dels quatre elements fi ns a Déu, passant pels estaments de la societat 

civil i eclesiàstica, els dels àngels, santa Maria i Jesucrist, i acabant amb un esglaó 
exemplifi cal i un de qüestional. Són setze esglaons, cada un en forma d’arbre, amb 
arrels, tronc, branques, etc., en què les diverses parts es vinculen amb les de l’arbre 
anterior. Cada arbre és un «empelt», com diu Llull, damunt els arbres anteriors, que 
formen al fi nal un sol Arbre de ciència, com proclama el títol. Més que una 
enciclopèdia, Llull ens presenta un immens tractat d’ontologia que explica la 
interrelació de les peces del món. Com aquest arbre amb múltiples empelts, el món 
forma un sol cos sense esborrar les diferències. Escrit amb una imaginació desbordant i 
una fl exibilitat lingüística extraordinària, els arbres se situen en un quadre literari en el 
qual un monjo persuadeix un tal Ramon, desolat pel poc cas que li fan, d’escriure una 
obra per al gran públic que ajudaria a entendre la seva Art.

Arbre de ciència
Anthony Bonner

El lul·lisme alquímic
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desprèn una estranya figura d’alquimista, 
filòsof i sant que, malgrat tots els 
esforços de la crítica, resta intacta en la 
tradició ocultista fins al segle xix, i 
encara avui persisteix i prospera en 
l’imaginari d’Internet.

No és tampoc fins al 1618 que, dins el 
Tripus aureus, editat pel rosicrucià Michael 
Maier, apareix el breu Testamentum Cremeri, 
atribuït a un desconegut «abat de 
Westminster», que reporta la versió més 
coneguda de la llegenda. Cremer explica 
que va trobar «Raimundus» a Itàlia en el 
curs de la seva pròpia quête alquímica i 
que, havent comprovat que coneixia 
vertaderament l’art de la transmutació,  
va fer que l’acompanyés a Anglaterra,  
on al cap de dos anys consumà l’opus 
(«absolutive totum opus consecutus»). 
Llavors el presentà al rei, a qui el filòsof 
alquimista va prometre que l’enriquiria 
mitjançant la transmutació perquè 
pogués acomplir la seva missió divina: 
combatre els turcs, enemics de Déu. Però 
el rei no mantingué la seva part del 
tracte, i «Raimundus» fugí, deixant el 
cor de Cremer ple de dolor i torbació. 

L’elixir durant segles

A Anglaterra podem localitzar dos 
moments clau del pseudolul∙lisme 
alquímic: l’any 1332, en què l’autor del 
Testamentum va dedicar aquesta obra al rei 
Eduard III, i el 1455, data del manuscrit 

d’Oxford que conté la Cantilena i un recull 
d’escrits pseudolul∙lians sobre l’elixir i la 
quinta essència, aplegats per l’esmentat 
Kirkeby per a ús d’un grup de metges i 
cortesans d’Enric VI. El manuscrit és 
ricament il∙lustrat amb les figures del 
Testamentum (del qual presenta intercalats, 
capítol per capítol, els textos català i 
llatí) i del Liber de secretis naturae. En 
endavant l’alquímia «lul∙liana» gaudiria 
de seguidors importants en la tradició 
hermètica anglesa: de Guy de Montanor 
a George Ripley, de Robert Green of 
Welby al celebèrrim John Dee (que 
arribà a posseir aquell manuscrit).

Com ja s’ha dit, per al Magister 
Testamenti l’elixir no era tan sols l’agent 
de la transmutació dels metalls, sinó un 
fàrmac potentíssim, «mare i reina de 
totes les medecines», i era així que en 
descrivia els efectes: 

Aquesta és la pedra sobirana de tots los 
filosofs, secretada als ignorants e indig-
nes e a tu revelada, la qual porta tot cos 
diminuit en infinit solifici ver e lunifici, 
segons aquell elixir serà aparellat e subti-
liat. En semblant manera te diem que 
ella ha virtut e eficàcia sobre lo nom aliter 
nombres de totes altres medicines de 
sanar realment tota malaltia que sia en lo 
cos humanal, o sia de freda o de calda 
natura. E per ço, com és de molt subtil e 
noble natura, [...] conserva la sanitat e 
conforta la virtut, e aquella multiplica 
tant que de vell fa jove; e tota altra malal-
tia gita del cos; tot verí caça; e humecta 
les artèries del cor; e ço que està conge-
lat en [lo pulmó] lo dissol; e aquell ulce-
rat consolda; conforta e mundifica la 
sang; e purga tots los espirits, e aquells 
guarda e conserva en sanitat. E si la 
malaltia és de un mes, aquesta medicina 
la sana en una dia; e si és d’un any, sana 
prestament en dotze dies; e si és de llong 
temps, ella realment la sana en un mes. 
Per què no és mervella si aquesta medi-
cina és sobre totes les altres medicines 
per l’hom demanada, com totes les altres 
sien universalment reduïdes en aquella. 
Si doncs, fill, tu has aquella, tu has lo 
tresor perdurable (Oxford, Corpus 
Christi College, ms. 244, f. 57ra).

Retrat de John Dee del s. xvii 

d’autoria desconeguda.
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Desenvolupant una intuïció del filòsof 
Roger Bacon i d’altres franciscans 
interessats en l’alquímia des de mitjan 
segle xiii, el Magister Testamenti, dotat 
d’una formació mèdica, i l’autor del Liber 
de secretis naturae vincularen la recerca 
alquímica a l’ús mèdic i quirúrgic dels 
fàrmacs destil∙lats, i inauguraren així 
l’«alquímia de l’elixir». De l’ús 
farmacològic dels destil∙lats se 
n’ocupaven també algunes obres 
mèdiques autèntiques d’Arnau de 
Vilanova (o compostes dins la seva 
escola), com el De vinis i el De aquis 
condimentalibus, així com diverses obres 
d’alquímia atribuïdes a Arnau, en 
particular el Rosarius, que fa un elogi de 
l’elixir gairebé idèntic al que acabem de 
llegir en el Testamentum. Això explica les 
al∙lusions a l’ensenyament d’Arnau que 
ensopeguem en algunes obres del corpus 
pseudolul∙lià (el mateix Testamentum, el 
Codicillus, l’Ars operativa medica). Les 
doctrines i les tècniques destil∙latòries 
que trobem en els textos pseudolul∙lians 
i pseudoarnaldians es retroben també en 
molts altres escrits d’origen occità, que 
atesten la difusió de les recerques sobre 
l’elixir i una xarxa d’intercanvis —potser 
la presència de veritables centres 
d’ensenyament de l’alquímia— a l’àrea 
geogràfica catalanooccitana, culturalment 
homogènia i plena de vitalitat durant les 
primeres dècades del segle xiv.

Fou a partir de la gran epidèmia de la 
Pesta Negra (1348) que augmentà 
l’interès per aquest corrent, s’eixamplà 
el seu radi de difusió i s’experimentaren 
altres fàrmacs alquímics: a l’elixir  
—fruit d’un complicat procediment que 
implicava «llavors» constituïdes pels 
metalls perfectes, or i argent— s’hi afegí 
de seguida l’«or potable», el qual havia 
fet una primera aparició en el De 
consideratione de Joan de Rocatalhada, on 
s’ensenya a «introduir el sol [l’or] al 
nostre cel [l’esperit de vi]» dissolent 
làmines d’or en alcohol mitjançant 
reiterades circulationes a l’alambí. Durant el 
segle xv es difongueren obres i recerques 
alquímiques arreu d’Europa, i l’alquímia 
mèdica de l’elixir, ja indissolublement 
lligada als noms de Llull i Arnau, gaudí 
d’un gran èxit, testimoniat pel nombre 
dels manuscrits i per la magnitud de les 
figures que s’hi interessaren: Nicolau de 
Cusa, que féu copiar i anotà de la seva 
mà una còpia del Testamentum; Piero Leoni 
da Spoleto, que posseïa una còpia del 
Liber de secretis naturae en la Florència dels 
Mèdici; Paracels, la farmacopea del qual 
deu moltíssim a les doctrines i a les 
receptes atribuïdes als dos grans catalans.

Grans exponents del lul∙lisme 
renaixentista com Bernard de Lavinheta i 
Alfonso de Proaza reconegueren com a 
autèntics els libri alkimie que circulaven 
sota el nom de Llull, i a París es barregen 
al segle xvi els lul∙listes autèntics amb els 
cercles d’alquimistes. L’editor Lazarus 
Zetzner, que publicà un nombre 
important d’obres autèntiques de Llull, 
n’inclogué alguns apòcrifs en el Theatrum 
chemicum, sense dubtar aparentment de 
l’atribució. Finalment, és ben sabut que 
l’editor dels Opera omnia de Llull al segle 
xviii, Ivo Salzinger, s’aproximà al beat a 
partir de lectures alquímiques. 

Les primeres veus que qüestionaren 
aquesta atribució —tant per la 
impossibilitat cronològica (cap text del 
corpus no és anterior a c. 1330) com 
per l’actitud escèptica, i de vegades 
hostil, que Llull expressa envers l’art 
transmutatòria en les seves obres 
autèntiques— no foren gaire escoltades. 

El lul·lisme alquímic

Trobem les doctrines 
alquímiques pseudolul·lianes 
en molts escrits d’origen 
occità. Això fa palès 
l’intercanvi i la difusió 
d’aquests coneixements  
per tota la geografia 
catalanooccitana.
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Erudits com Ole Borch i Nicolas Lenglet 
du Fresnoy s’afanyaren a col∙locar 
l’ensenyament llegendari d’Arnau i la 
redacció dels primers escrits d’alquímia 
dins els buits cronològics de la Vita 
coetanea, mentre que la convicció que 
Ramon pogué assolir la venerable edat de 
120 o 130 anys gràcies als beneficis de 
l’elixir féu la resta. Els erudits 
bol∙landistes Jaume Costurer i Jean-
Baptiste du Sollier, redactors de la vida 
de Llull per als Acta Sanctorum, examinaren 
i confutaren l’argumentació del pròleg i 
l’epíleg del Liber de secretis naturae. Però no 
ha estat fins fa molt poc que l’anàlisi 
detallada de la tradició manuscrita i 
impresa, que atesta una constant 
separació entre obres autèntiques i 
alquímiques (amb rares excepcions, 
sobretot precisament el ms. 1025 de la 
Biblioteca Pública de Palma), i la 
confrontació dels arguments cronològics 
amb els instruments codicològics i 

filològics contemporanis han llevat 
definitivament tota credibilitat a 
l’atribució d’aquest corpus alquímic a 
Ramon Llull, tot posant en relleu, però, 
la importància de l’alquímia 
pseudolul∙liana centrada en l’elixir i la 
seva contribució a la fama perdurable del 
gran filòsof català en la història 
intel∙lectual europea.
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Introducció

Especialment a la ciutat de Palma, però 
també a tota l’illa de Mallorca, el culte 
que ha rebut Ramon Llull durant segles 
resulta evident. És un culte que 
actualment sembla apaivagat, però que 
era important abans del segle xix. Els 
carrers de la ciutat i els interiors de les 
esglésies conserven nombroses 
escultures, pintures i inscripcions que 
testimonien aquest culte oficial i popular. 
A més, l’impacte de les escoles on 
s’estudiaven les obres de Llull ampliava el 
culte a admiració i reconeixement de la 
seva figura com a intel∙lectual. En aquests 

centres també se celebraven activitats 
acadèmiques que en rememoraven la 
condició de beat, màrtir o sant. 
Tradicionalment es commemorava el 25 
de gener i el 30 de juny. A mitjan segle 
xix el dia de celebració es va traslladar al 
3 de juliol. La data actual de 
commemoració, el 27 de novembre, va 
ser fixada fa poques dècades.

Conservem testimonis del culte a Ramon 
Llull des del moment mateix en què el 
seu cos va arribar —segons la tradició, ja 
mort— al port de Palma, Porto Pi, i va 
ser traslladat en processó a l’església de 
Sant Francesc, on encara és. Hi ha 
testimonis de culte de tota mena: des 
d’oficis de bisbes fins a pregàries de 
devots incultes; inscripcions i poemes 
per enaltir la seva memòria; testimonis 
oficials —declaracions jurades— i 
notícies d’esdeveniments espontanis; 
visions guaridores del beat; visites al seu 
sepulcre i trasllat de les seves relíquies 
entre les cases dels veïns, que les 
custodiaven. Aquest culte, que s’inicia 
amb la seva mort —entre desembre del 
1315 i principi del 1316— i és actiu 
durant set segles, podria haver estat el 
reconeixement envers la seva figura com 
a home extraordinari i beat. En aquest 
sentit, la Vida de mestre Ramon, 
l’autobiografia dictada pel mateix Llull el 
1311, pot ser considerada la llavor de tot 
aquest culte. Al seu costat, alguns 
testimonis gràfics afavoreixen el 
reconeixement, que aviat va evolucionar 
cap a culte.

 
Un procés ininterromput

Històricament hi ha hagut tres processos 
encaminats a obtenir la canonització de 
Ramon Llull. El dels anys 1608-1613  
 —formalment incomplet—; l’iniciat pel 
bisbe Antoni Zepeda en 1747-1749, i la 
seva continuació pel bisbe Llorenç 
Despuig el 1751; i el procés de casu excepto 

Monument a Ramon Llull (1976), 
de Josep Maria Subirachs, 
situat sota la plaça dels Apòstols 
de Montserrat. Està formada 
per nou peces que representen 
l’Escala de l’enteniment de 
Llull.

Sobre la devoció i el culte a Ramon Llull
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del bisbe Pere Joan Campins Barceló el 
1904, i la seva continuació, el procés 
super scriptis, impulsat pel mateix bisbe el 
1910. A aquests casos, cal sumar el 
procés actualment obert, iniciat el 1996, 
a més d’alguns documents que podríem 
considerar «processals», és a dir, amb 
valor notarial oficial (acta notarial del 
1605-1606), o bé que presenten 
formalitats pròpies d’un summarium de 
canonització (1810).

En conjunt, des del 1608, amb 
antecedents al 1605, els documents 
oficials que postulen la canonització de 
Ramon Llull constitueixen una sèrie  
de processos històrics de més de quatre-
cents anys. Des del 2004 el Martyrologium 
Romanum inclou el seu elogi com a beat; 
anteriorment, només el recollia el 
Martyrologium Franciscanum. Aquesta tradició 
és oposada al procés de condemna de les 
obres lul∙lianes per part de l’inquisidor de 
la província d’Aragó, el dominic Nicolau 
Eimeric (1316-1399), el qual va 
aconseguir una butlla condemnatòria de 
l’Art lul∙liana el 1376, signada per 

Gregori XI, i confirmada per la Universitat 
de París el 1390. Malgrat la sentència 
absolutòria del 14191 i les aprovacions 
signades per diversos reis a favor de 
l’ensenyament de les obres de Ramon 
Llull,2 només recentment s’ha anul∙lat la 
condemna, quan s’ha demostrat que no 
estava fonamentada científicament.3

De cara a una història dels processos, 
s’ha d’esmentar l’anomenada Causa Pia 
Lul∙liana, una institució fundada pel 
Gran i General Consell el 1610 per 
aconseguir la canonització de Ramon 
Llull. Segons Llorenç Pérez, l’Arxiu de la 
Causa Pia «se encontraba antiguamente 
en el Colegio de la Sapiencia de Palma 
de Mallorca. Actualmente, aunque no 
completo, se conserva en el Achivo 
Diocesano de Mallorca».4

Tot aquest conjunt documental, i altres 
testimonis no esmentats, reflecteix 
l’interès per Ramon Llull, ja sigui per 
defensar l’ortodòxia de les seves obres, ja 
sigui per fer-ne l’elogi com a beat o sant. 
Explica així mateix, en part, l’enorme 
producció de biografies i estudis de les 
seves obres, sovint encaminats a 
demostrar-ne l’ortodòxia. Cal sumar-hi 
igualment les escoles lul∙listes i l’interès 
sostingut per l’Art durant la modernitat 
europea, de vegades, però, més 
interessada per les obres alquímiques 
apòcrifes. Aquest ampli corrent, el 
lul∙lisme, era acompanyat per la devoció, 
especialment a l’illa, que es plasmava en 
cultes oficials i en tradicions populars  
—alimentades, aquestes últimes, per la 
tradició acadèmica. 

Primeres mostres devocionals

A l’Ajuntament de Palma es pot veure un 
gran quadre titulat Enterro del cos del venerable 
doctor i màrtir Ramon Llull aprés aportat de Bogia, 
pintat per Miquel Bestard entre el 1618 i 
el 1621, i que ha estat sempre exposat 
en públic. Malgrat que es tracta d’una 
idealització anacrònica del trasllat del cos 
de Llull des de Porto Pi fins a l’església de 
Sant Francesc, indica la importància que 
es va donar al seu culte a començament 

Fresc que representa 
l’apedregament de 
Ramon Llull en un dels 
seus viatges al nord 
d’Àfrica, a la basílica de 
Sant Francesc, de Palma.
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del segle xvii. Al voltant de la data de 
composició, es documenten formalment 
els primers processos històrics, encara 
en marxa. Aquestes mostres 
constitueixen un nou impuls al culte 
retut a Ramon Llull. Des de quan se li 
retia culte? És difícil de precisar, si bé la 
fama de santedat documentada als 
processos situen l’inici de la devoció a la 
seva mort i al trasllat de Bugia a Porto Pi, 
de manera que el cos de Ramon Llull 
hauria estat objecte de culte ja abans de 
ser dipositat al sepulcre. 

La tradició recull que Llull hauria mort 
lapidat a Bugia (actualment Bejaïa, a la 
costa d’Algèria), a causa dels seus 
esforços per convertir els sarraïns. 
S’afirma que dos mercaders genovesos, 
Lluís d’Astorga i Esteve Colom, haurien 
trobat el cos de Llull sota una gran 
quantitat de pedres i cobert amb un 
mantell; s’hi haurien acostat en veure la 
piràmide de llum que irradiaven les 
pedres que el cobrien.5 El «rei moro»  
els hauria concedit d’emportar-se’l, i ell 
hauria mort durant el trasllat a Mallorca.6

Tanmateix, la seva biografia confirma que 
Ramon Llull va predicar a Bugia durant el 
1307, i que, efectivament, hi va patir 
agressions i empresonament, i va haver de 
ser rescatat per uns comerciants 
genovesos.7 Més tard, entre la tardor del 
1314 i el final del 1315, Llull va ser a 
Tunis.8 Durant aquesta última estada, va 
escriure unes vint-i-cinc obres molt 
breus; no tenim constància que hi patís 
agressions, com sí que n’hauria patit 
durant l’estada a la mateixa ciutat del 
1293 i a Bugia. És probable, per tant, que 
la tradició de la seva lapidació barregi 
episodis diferents. Diversos testimonis 
dels processos històrics afirmen que la 
data de la lapidació hauria estat el dia de 
Sant Pere i Sant Pau, és a dir, el 30 de 
juny, una data que se li havia dedicat 
tradicionalment. La miniatura X del 
Breviculum9 reprodueix l’episodi de la 
lapidació,10 cosa que podria indicar que 
hauria arrelat en la cultura popular des 
del moment de la seva mort.

Als processos històrics hi va haver una 
investigació tècnica sobre les restes de 

Enterrament de Ramon Llull, oli de 
Miquel Bestard (1592-1633).

Sobre la devoció i el culte a Ramon Llull
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Ramon Llull, per veure si hi havia signes 
de violència. El del 1612 inclou un 
instrument signat pels doctors en 
medicina després de practicar l’autòpsia 
a les despulles.11 També el procés del 
1747 va aportar autòpsies. L’última que 
se li va fer, dirigida pel Dr. Bartomeu 
Nadal, és del 1985; s’hi observa que els 
ossos del sepulcre presenten marques de 
ganivet fetes post mortem, com també 
evidències de greus lesions en vida.12 

Altres fets miraculosos

Els processos històrics són una font 
inesgotable de notícies sobre actes 
devocionals. N’esmentem alguns de 
curiosos, que parlen directament de la 
cultura popular i de l’arrelament del 
culte a Llull a l’illa de Mallorca.

Sembla que la casa del mateix Ramon 
Llull, situada a l’antic barri enderrocat en 
construir la plaça Major de Palma, va ser 
lloc de devoció. Podem deduir que tenia 
dues plantes i que el seu dormitori, on 
se li va aparèixer repetidament Crist 
crucificat, estava a la planta de dalt; hi 
van consagrar un petit altar i s’hi va 
col∙locar una imatge seva, ara perduda.  
A la matinada del 25 de gener, dia de la 
conversió de sant Pau —i dia de la 
commemoració de Ramon Llull, 
juntament amb el 30 de juny—, s’hi 
percebia durant alguns minuts un 
perfum, identificat per la família 
propietària de la casa com a olor de 
santedat. Alguns testimonis precisen que 
l’olor era com la del benjuí (styrax 
benzoin). Aquest fet no és merament 
anecdòtic, perquè els processos històrics 
arrenquen precisament del 1605, quan 
el propietari de la casa, aleshores el 
notari Pere Ribot, va decidir aixecar acta 
notarial d’aquest fet miraculós.

L’estada contemplativa de Llull a Randa 
és així mateix una font de diversos 
signes de santedat coneguts per la 
tradició popular. Circulava la creença que 
se li havia tornat a aparèixer Crist i que li 
havia donat una creu de fusta. La creu va 
acabar trossejada per la devoció popular, 
que la considerava curativa. Les estelles 
de la creu, tal com passava amb les 
relíquies de les barres de Ramon, encara 
conservades a Sant Francesc de Palma, 
circulaven de casa en casa guarint 
malalties.13 Va ser igualment mentre Llull 
era a Randa que va observar unes lletres 
en les fulles d’una planta anomenada 
mata (lentiscus), que van ser la font 
d’il∙luminació de la seva Art.

Així podríem continuar amb desenes de 
casos, en què la devoció popular 
relaciona la vida i l’obra de Ramon Llull 
amb actes miraculosos. Les biografies 
«científiques» dels segles xviii i xix, 
com ara les Disertaciones históricas de Jaume 
Costurer (1700), les Vindiciae del pare 
Pasqual (1778) i altres, van recollir bona 
part d’aquestes tradicions, fent-se ressò 
de la seva acceptació. El fil argumental 
d’aquest conjunt d’anècdotes devotes era 

Estàtua de Ramon Llull  
a Palma.
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la Vida de mestre Ramon, que es veia així 
ampliada. Actualment s’assumeix que 
l’autobiografi a conté elements 
propagandístics. Ara bé, els treballs 
esmentats sobre la seva biografi a no es 
van dedicar precisament a desmentir-ne 
els aspectes miraculosos, sinó més aviat 
al contrari, de tal manera que encara avui 
troben certa acceptació.
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Sobre la devoció i el culte a Ramon Llull

En diversos moments de la seva vida, en circumstàncies difícils, Llull va sentir la 
necessitat de contar-se. Va escriure el Desconhort a Roma el 1295, després que la cúria 
romana rebutgés una vegada més els seus projectes, mentre que el Cant de Ramon (1300) 
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Notes 

1 De Puig 2000.
2 N’hi ha de Pere III, del 1369; Joan I, del 

1392; Martí I, del 1399; Alfons el Magnànim, 
del 1425 i del 1449; Ferran el Catòlic, del 1500 
i del 1503; Carles V, del 1526, i Felip II, del 
1597.

3 Muzzi 2010.
4 Pérez Martínez 1961: 174 i 4.
5 Vegeu, per exemple, al procés del 1608-

1613, conservat a l’Arxiu Diocesà de Mallorca, 
ms. 17/7, f. 347r: «Després que lo dit il∙luminat 
doctor fonc martiritzat, acontengueren grans 

efectes, senyals i prodígios meravellosos, i foren 
que, quan lo haguessen deixat los moros prop del 
riu sobre un muladar, lo llençaren als cans perquè 
el menjassen, i com a cosa gloriosa no el gosaren 
tocar. I en aquella mateixa nit, per a més testificar 
la santedat de nostre benaventurat màrtir Ramon 
Llull, veren an el lloc del martiri un llum molt 
resplandent damunt del mateix cos, al qual los 
devots cristians qui aleshores se trobaren en 
Bugia lo demanaren an aquell bàrbaro i cruel rei 
moro, qui els atorgà tan pia i devota petició. I així 
fonc lo dit gloriós cos de Ramon Llull embarcat 
en una nau de mercaders genovesos qui s’eren 
trobats presents an el martiri i havien vists los 
dits senyals i prodigis de llur sanctedat».

6 Procés del 1608-1613, conservat a l’Arxiu 
Diocesà de Mallorca, ms. 17/7, f. 194v-195r: «I 
que per voluntat de nostro Senyor, passant uns 
genovesos, trobaren lo cos de dit màrtir Ramon 
Llull cobert d’un alquicer i de pedres, quasi per 
a morir. I prengueren lo cos i el portaren a la sua 
nau. I essent llur camí per a Gènova, fonc servit 
nostro Senyor que lo temps i vent los portàs en 
Mallorca. I que, essent junt a la isla de Cabrera, 
expirà lo gloriós màrtir».

7 Llull 2013: 91-97, § 36-39.
8 Vegeu Hillgarth 2001: 91, doc. 45,  

com també doc. 46-51.
9 Es tracta del manuscrit perg. 92, St. Peter de 

la Badische Landesbibliothek de Karlsruhe, f. 10r.
10 De la Cruz 2004.
11 Es tracta de la Comprobatio martirii per 

visuram capitis beati Raymundi Lulli martyris factam ad 
instantiam patrum iuratorum Balearium, signada el dia 
24 de maig del 1614, com a còpia de l’original 
conservat al Llibre extraordinari de la Universitat (de 
Palma). Es pot llegir al ms. de l’Arxiu Diocesà de 
Mallorca (adm) 17/7, f. 600v-603v, on trobem: 
«Vam arribar a la conclusió sense discrepància 
que el beat màrtir Ramon Llull va rebre al seu 
cos durant el seu martiri diverses ferides: quatre 
sobre el cap, de les quals dues eren per pedres i 
altres dues per cop d’espasa» (traducció pròpia 
dels folis 602v-603r).

12 Nadal 1987.
13 Llegim, per exemple, al ms. 17/7 de 

l’Arxiu Diocesà de Mallorca, f. 25v: «Ítem posa 
que en dita visita que li féu Cristo crucificat 
an el dit Ramon Llull en la sua eremita i cel∙la 
de Randa, quan li desaparegué, deixà, segons 
s’entén i creu per tradició antiquíssima, la 
creu en la qual se li fonc presentat, la qual s’és 
tinguda i guardada moltíssims anys en la dita 
eremita de Randa amb gran devoció. I aprés 
poc a poc passant lo temps, portant-se’n los 
estudiants i altres persones devotes alguns 
trossets furtim o fent amistat an el sacristà 
que tenia compte en dita capella, ha vingut a 
desaparèixer tota, exceptat alguns trocets que 
avui se troben en poder d’algunes persones 
devotes, amb los quals són avui socorreguts los 
habitadors del present regne amb llurs malalties, 
dolències i necessitats, obrant Déu omnipotent 
per tal medi molts miracles i meravelles».

Sobre la devoció i el culte a Ramon Llull

1. Claustre de la basílica de Sant 
Francesc, Palma. 
2. En un dels altars de la basílica 
de Sant Francesc, de Palma, Llull 
hi és representat a semblança 
d’un sant.
3. i 4. La presència de Llull als 
carrers de Palma és significativa.
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La recuperació literària 
de Ramon Llull des  
del segle xix fins  
a l’actualitat

Pere Rosselló Bover
Universitat de les Illes Balears
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Ramon Llull, mite de la Renaixença

Durant segles, després de la seva mort, 
Ramon Llull va seguir despertant 
l’atenció tant dels cercles religiosos i 
intel∙lectuals com de les classes populars. 
Per un costat, fou objecte de culte per la 
gent del poble, que el considerava màrtir 
i beat. Per un altre, des del segle xiv, amb 
la persecució desencadenada per 
l’inquisidor Nicolau Eimeric, despertà 
les fòbies d’altres sectors, sobretot dels 
dominics, que el consideraven herètic.

Però l’arribada del romanticisme i el 
sorgiment a casa nostra de la Renaixença 
impulsaren un nou lul∙lisme, més enllà 
de l’àmbit estrictament religiós. Els 
homes de la Renaixença veien en l’edat 
mitjana un passat esplendorós, que 
contrastava amb la decadència dels temps 
posteriors. El seu medievalisme no era 
només l’expressió d’una actitud 
nostàlgica, sinó també una estratègia per 
iniciar un procés de recobrament de la 
pròpia identitat i d’afi rmació dels 
sentiments d’orgull i d’autoestima 
dels catalans.

En aquest sentit, al segle xix Ramon Llull 
esdevingué, pel que suposava en la 
reconstrucció del passat medieval, una 
peça essencial en el projecte romàntic de 
recuperació de la cultura catalana. Com a 
fi gura cabdal de les lletres catalanes, Llull 
passà a representar el creador de la 
nostra literatura i el personatge d’abast 
més universal que la nostra cultura 
ha donat.

Ramon Llull és una fi gura present en 
el moviment de la Renaixença des dels 
inicis. Manuel Milà i Fontanals ja 
l’esmenta en el discurs com a president 
dels primers Jocs Florals de Barcelona el 
1859. També el 1859 el poeta Jeroni 
Rosselló edita les Obras rimadas de Ramon 
Lull, que —tot i alguns poemes apòcrifs, 
com «Lo conqueriment de Mallorca»,  
preludia les posteriors edicions de l’obra 
lul∙liana. El 1884 Marcelino Menéndez y 
Pelayo, un altre dels grans valedors de 

Portada del llibre d’homenatge 
al sisè centenari de l’obertura 
del Col·legi de Miramar.

La recuperació literària de Ramon Llull des del segle xix fins a l’actualitat
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Llull, llegeix una conferència a l’Institut 
Balear de Palma, que durant decennis va 
ser molt citada pels lul∙listes mallorquins 
i catalans, atès el prestigi de l’erudit 
santanderí. Josep Torras i Bages dedica a 
Llull un capítol de La tradició catalana 
(1892), obra que exerceix una influència 
cabdal en un gran sector del clergat i de 
la intel∙lectualitat catalana del final del 
segle xix i de l’inici del xx. Per altra 
part, el lul∙lisme filosòfic és engegat per 
Joan Maura amb obres com Ensayo sobre la 
filosofía del B. Raymundo Lulio (1901) o El 
optimismo del Beato Raimundo Lulio (1903).

A més, els poetes de la Renaixença feren 
de Ramon Llull un tema de la seva poesia. 
Generalment no aprofundiren en la 
problemàtica religiosa i humana de Llull, 
ni menys encara penetraren en el bessó 
de l’obra i del pensament lul∙lià, i sovint 
es quedaren amb una visió més bé 
superficial. En general, en els inicis la 
Renaixença no va implicar cap 
rellançament dels estudis filosòfics i 
filològics sobre Ramon Llull. Es tractava 
d’un lul∙lisme «sentimental», a partir del 
qual es va anar bastint una tasca de 
recuperació de l’obra del beat i d’estudi 
dels seus llibres de caràcter literari. Entre 
moltes d’altres fites, cal recordar l’inici, el 
1901, de les «Obras de Ramón Lull», els 
treballs de mossèn Salvador Bové i els 
d’Antoni Rubió i Lluch en l’àmbit dels 
estudis literaris.

Un dels esdeveniments més importants 
fou la celebració del sisè centenari de la 
fundació del Col∙legi de Miramar, 
organitzada per l’arxiduc Lluís Salvador 
d’Àustria. El dijous 25 de gener del 1877 
va tenir lloc la festa literària, en què es 
van llegir composicions poètiques i es 
pronunciaren alguns discursos, textos 
que van ser recollits en el volum Homenage 
al Beato Raimundo Lull en el sexto centenario de la 
fundación del Colegio de Miramar (1877). Hi 
participaren quasi tots els escriptors de 
la Renaixença a Mallorca (Tomàs Aguiló, 
Jeroni Rosselló, Josep Lluís Pons i 
Gallarza, Ramon Picó i Campamar, 
Gabriel Maura, Pere d’Alcàntara Penya, 
Tomàs Forteza, etc.) i alguns dels més 
joves de la generació següent (Joan 
Alcover i Miquel Costa i Llobera). Moltes 
de les poesies tenen poc valor literari i 
s’hi nota la manca d’una coneixença 
profunda de la figura del mestre. 
Tanmateix, els poetes es mostren 
fascinats sobretot pels esdeveniments, 
reals o llegendaris, de la seva biografia:  
el martiri en terres àrabs, l’activitat 
viatgera, la dedicació a la vida ermitana, 
la fundació de col∙legis de llengües 
orientals, etc. Algunes composicions de 
l’Homenage exploten el mite romàntic  
de l’esplendor medieval enfront de 
l’oblit actual. En canvi, esmenten poques 
obres a causa de les dificultats que 
aleshores hi havia per poder llegir Llull. 
El volum és una demostració tant de 
l’atracció que les diverses promocions 
dels poetes mallorquins sentien per Llull 
com de l’afany de l’arxiduc Lluís 
Salvador, que havia adquirit les terres de 
Miramar, per impulsar la figura i l’obra 
del nostre primer escriptor.

L’admiració de Marian Aguiló i Fuster 
per Ramon Llull no va tenir projecció 
únicament en la seva poesia, sinó que 
també es traduí en la seva tasca erudita  
i divulgadora. Aguiló va contribuir a 
l’edició de les seves obres i, també, a fer-
les conèixer entre molts dels escriptors i 
lletraferits de l’època. Com a editor, va 
treure una edició del Llibre de l’orde de 
cavalleria (1879). No podem oblidar la 
seva feina al capdavant de la Biblioteca 
Catalana, on a partir del 1873 va editar 

Edició de les Obras rimadas de 
Ramon Lull a càrrec de Jeroni 
Rosselló, a Palma, el 1859.
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textos medievals, com el Fèlix o Llibre de 
meravelles (1904), a cura de Jeroni 
Rosselló. Com a poeta, Marian Aguiló 
presenta la figura de Llull en el llibre Focs 
follets, en què és citat en diverses ocasions 
i hi apareix com a personatge en tres de 
les seves seccions. Aguiló pren Llull com 
a subterfugi per expressar el desencís 
davant les dificultats de restauració de la 
llengua i de la literatura catalanes. Com 
Llull a Lo desconhort i al Cant de Ramon, 
Aguiló se sent decebut per haver lliurat la 
vida a una feina que tothom menysprea: 
els ideals lingüístics i literaris de la 
Renaixença.

El més gran poeta català de la Renaixença, 
Jacint Verdaguer, va conèixer el Llibre d’amic 
e amat gràcies a Marian Aguiló, que alesho-
res era bibliotecari a la Biblioteca 
Provincial de Sant Joan de Barcelona. Ara 
bé, el coneixement de Llull i l’atracció per 
la seva figura s’incrementaren arran del 
primer viatge que mossèn Cinto, en com-
panyia del marquès de Comillas i de la 
seva família, féu el 1883 a Mallorca. El 
maig del 1887 va tornar a Mallorca amb 
l’expedició catalanooccitana que recorre-
gué l’illa. En aquesta ocasió va tornar a 
entrar en contacte amb Ramon Llull i va 
visitar els paratges de Miramar. L’arxiduc 
Lluís Salvador, que sentia una gran admi-
ració per Verdaguer, el va convidar el 1894 
a passar una temporada a Miramar. En 
aquest darrer viatge el poeta va decidir 

escriure una glossa del Llibre d’amic e amat, 
que després es convertí en les Perles del 
«Llibre d’amic e Amat».

Verdaguer se sent un personatge blasmat 
i perseguit, i, com Ramon, cerca el 
misticisme i la fusió amb Déu. Els llibres 
verdaguerians on es palesa la petja de 
Llull són Idil∙lis i cants místics (1879), Roser 
de tot l’any (1894), Flors del Calvari (1896) i, 
sobretot, les Perles del Llibre d’amic e amat 
(1908). En aquest últim fa una tria de 
versicles del Llibre d’amic e amat i els 
converteix en poemes amb mètrica i 
rima, tot fent ús dels símbols i de les 
metàfores que troba en l’obra de Llull. 
Així, per exemple, a partir del versicle 
primer del Llibre d’amic e amat —que diu: 
«Demanec l’amic a son amat si havia en 
ell nulla cosa romasa a amar. E l’amat 
respòs que ço per què l’amor de l’amic 
podia multiplicar era a amar»—, 
Verdaguer compon aquests versos: 

Digué l’amic a l’Amat: 
—Per lo molt que m’heu donat, 
trist de mi!, què us donaria? 
Digué l’Amat a l’amic: 
—Dóna’m ton cor fredolic 
que d’amor te l’ompliria.

La fama de Verdaguer va contribuir 
enormement al coneixement de Ramon 
Llull entre els lectors i entre els poetes 
catalans posteriors.

Les Perles del «Llibre d’amic e amat»,  
de Ramon Llull, de Jacint Verdaguer 
(1894), dialoguen amb l’obra 
lul·liana més coneguda.

La recuperació literària de Ramon Llull des del segle xix fins a l’actualitat
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L’edició de les obres lul∙lianes

Jeroni Rosselló, que el 1859 ja havia 
publicat les Obras rimadas de Ramón Lull, 
entre el 1901 i el 1903 va treure a llum 
la sèrie «Obras de Ramón Lull», el tercer 
volum de la qual va aparèixer just un any 
després de la seva mort. Tanmateix la 
feina feta per Rosselló era fruit més de 
l’afany apologètic que del rigor fi lològic. 
Per aquest motiu, Mateu Obrador i 
Bennàssar, el seu continuador, decidí 
començar de bell nou la publicació de 
llibres lul∙lians amb la col∙lecció «Obres 
Originals de Ramon Llull», en català, 
atès que alguns dels textos ja impresos 
pel seu predecessor reclamaven una 
revisió i calia consultar manuscrits que 
no s’havien tingut en compte. Obrador, 
que aplicà a l’edició lul∙liana uns criteris 
fi lològics rigorosos, posseïa sòlids 
coneixements bibliogràfi cs, ampliats 
durant els viatges a diverses ciutats 
europees, on havia pogut consultar un 
bon nombre de còdexs lul∙lians 
conservats en diverses biblioteques. 
Aquesta coneixença directa dels 
manuscrits li havia permès elaborar un 
esbós del pla de l’edició. Segons els seus 
càlculs, en deu anys s’havien de poder 
imprimir els trenta volums que havia 
planejat, i les obres de Llull havien 

d’estar a l’abast del públic el 1915, quan 
se celebraria el sisè centenari de la mort 
del beat. Però Mateu Obrador va morir el 
1909 i aquest pla no es va poder dur a 
terme.

La Comissió Editora Lul∙liana, presidida 
per mossèn Antoni M. Alcover, va 
encarregar la direcció de l’edició a 
Miquel Ferrà i Juan. Però el 1911 Ferrà 
va haver de deixar Mallorca i mossèn 
Salvador Galmés el substituí. Galmés va 
emprendre la tasca amb una gran 
il∙lusió; però, respecte del pla inicial, 
la publicació duia un retard molt gran. 
El 1917, a més, va quedar paralitzada a 
causa de les desavinences entre mossèn 
Alcover i mossèn Galmés. Aquestes 
divergències, que alhora coincidien amb 
les tensions d’Alcover amb l’Institut 
d’Estudis Catalans, van acabar amb una 
batalla furiosa entre ambdós eclesiàstics. 
Superat aquest afer, el 1923 Galmés va 
reprendre les «Obres Originals» en 
solitari fi ns al 1938, en què a causa de la 
guerra civil va haver-ne d’aturar l’edició. 
A la repressió franquista contra la llengua 
i la cultura catalanes i a les difi cultats 
econòmiques de la postguerra, s’uní la 
progressiva malaltia de Galmés, que el 
dugué a la mort el 1951. El 1950 els 
franciscans de Mallorca intentaren 
continuar l’edició lul∙liana i tragueren a 
llum el volum xxi. Però aquesta represa 
no va tenir continuïtat.

El 1959 s’inicià a Palma la publicació 
dels Raimundi Lulli Opera Latina (ROL) 
i en van sortir cinc volums fi ns al 1967, 
en què se’n va fer càrrec l’editorial belga 
Brepols, que la va incloure dins la 
col∙lecció «Corpus Christianorum». 
N’han aparegut trenta-sis volums, que 
contenen més de dues-centes obres de 
Llull. La Nova Edició de les Obres de 
Ramon Llull (NEORL) va néixer a 
Palma el 1985, quan es va constituir el 
Patronat Ramon Llull  —format pel 
Govern de les Illes Balears, la 
Generalitat de Catalunya i la Generalitat 
Valenciana— amb l’objectiu d’editar les 
obres de Ramon Llull en català. Entre 
el 1990 i el 2015 s’han publicat catorze 
volums.

Martí de Riquer.
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Ramon Llull i la literatura contemporània

Els noucentistes i l’Escola Mallorquina, 
com els romàntics, van veure en Ramon 
Llull tot un símbol. Llull no podia ser 
una relíquia del passat que calia venerar. 
En Llull trobaren uns valors semblants als 

que defensaven, la qual cosa els permeté 
integrar la causa lul∙liana en el procés de 
normalització i de modernització de la 
cultura catalana. Eugeni d’Ors va voler 
convertir el lul∙lisme en la fi losofi a 
nacional de Catalunya i trobà en Ramon 
Llull molts de punts coincidents amb el 
noucentisme: l’unitarisme, el 
cosmopolitisme, l’intent de transformar 
el món mitjançant la raó, l’ús del català, 
etc. Però també n’obvià d’altres, com el 
misticisme.

La fi gura del mestre no podia ser 
patrimoni exclusiu dels moviments més 
conservadors, perquè Llull, al segle xiii, 
havia estat un precursor i un avançat al 
seu temps. Així, van interessar-s’hi 
fi gures tan heterodoxes com Dídac Ruiz, 
autor de l’assaig Lull, maestro de defi niciones 
(1906), i Francesc Pujols, que el 
considerà «el fundador de la ciència 
universal catalana».

L’avantguarda també es va apropiar la 
fi gura de Llull, fi ns al moment vinculada 

El Llibre de l’orde de cavalleria (1274-1276) és un breu tractat doctrinal destinat als 
membres de l’estament cavalleresc. Ramon Llull proposa un programa ètic que pretén 
justifi car l’exercici de la cavalleria i encaminar-la vers uns objectius cristians que han 
de permetre recuperar i preservar la primera intenció per la qual el món fou creat. A 
partir de recursos com la concordança entre virtuts i l’oposició entre vicis i virtuts, el 
beat defi neix els principis rectors de l’orde i els models de comportament que 
s’adeqüen als valors cristians defensats per l’Església i a les pràctiques seculars pròpies 
de la cavalleria. El cos doctrinal de l’obra es divideix en set capítols i està precedit per 
una narració que entronca amb la literatura profana i cavalleresca. S’hi relata la trobada 
entre un vell cavaller dedicat a la vida eremítica i un jove escuder que ha de ser armat 
cavaller, el qual rep la instrucció necessària sobre la cavalleria per mitjà del llibre que 
llegeix l’ermità, i que no és altre que el Llibre de l’orde de cavalleria.

Llibre de l’orde de cavalleria
Anna Fernàndez Clot

La recuperació literària de Ramon Llull des del segle xix fins a l’actualitat

Fotomuntatge de retrats dels 
surrealistes, elaborat per André 
Breton el 1928 per al manifest 
surrealista.
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a la tradició i a la cultura més 
convencional. Els avantguardistes hi veien 
un misteri que els seduïa especialment, 
una personalitat que superava els límits, i 
acceptaren el Llull llegendari i apòcrif al 
qual, per exemple, s’atribuïen obres 
alquímiques. L’atracció dels 
avantguardistes per Ramon Llull va 
arribar fins als francesos. Llull fou molt 
considerat per les principals figures del 
surrealisme, com Louis Aragon, André 
Breton i Paul Éluard. Així, un dels 
formuladors del cubisme, Max Jacob, 

amb Antoni de Barrau, fou l’autor el 
1919 d’una traducció de Llull al francès. 
André Breton el va esmentar en el segon 
manifest surrealista i, juntament amb 
Paul Éluard, l’inclogué en el Dictionnaire 
abrégé du Surréalisme.

No resulta estrany que Llull sigui un dels 
referents més importants de J. V. Foix, 
tant en l’obra de creació com en un bon 
nombre dels articles escrits entre el 
1933 i el 1935. Foix esdevingué un dels 
més entusiastes defensors de l’obra 
lul∙liana, ja que la considerava un model 
per als escriptors catalans. El poeta de 
Sarrià en destacava aquells aspectes que 
el caracteritzen com a precursor i com a 
figura universal. Per a ell, Llull es mou 
per dues passions: la passió de 
coneixença i la passió d’unitat. Però, tot i 
que Foix s’adscrigui al surrealisme, no 
accepta aquelles interpretacions de la 
personalitat lul∙liana que en subratllen 
els aspectes més esotèrics o espuris, com 
la dedicació a l’alquímia, que ell 
considera falsos. Se sent fascinat, en 
canvi, pel seu vessant místic. Segons 
Foix, Llull és el pare de la llengua, de la 
poesia i de la filosofia autòctones, un 
precursor dels moderns missioners i el 
fixador de la llengua catalana, que 
representa dues tendències que sovint 
s’han volgut presentar com a 
antagòniques: la catalanitat i la 
universalitat.

El poeta mallorquí Bartomeu Rosselló-
Pòrcel ens dóna una interpretació 
diferent de Llull. A l’article «Llull i 
l’imperialisme» (1933) el presenta com 
un gran agitador, un provocador de les 
disputes universals, que es mou en una 
exaltació progressiva, en un estat 
d’apassionament.

L’atracció que els avantguardistes sentiren 
per Llull va continuar en els rebrots 
avantguardistes de la postguerra. El beat és 
present en els escrits de Salvador Dalí, que 
hi coincideix en el fet de pensar que és 
bell allò que ens condueix a la veritat, i 
d’Antoni Tàpies, que hi veu un model 
d’espiritualisme, al qual el món occidental 
modern ha de retornar i que l’art modern 

Tàpies s’inspirà en Llull en 
diverses obres.  
1. El llibre Llull-Tàpies conté  
25 gravats (Barcelona, 1985).  
2. Collage sobre fons gravat, d’Antoni 
Tàpies, 2005.

1

2
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ha de reivindicar. També s’han vist ressons 
lul∙lians en Joan Miró, per l’ús dels signes 
i per la capacitat de «meravellar-se».

Ramon Llull és present sobretot en les 
proses de Josep Palau i Fabre. Amb Guy 
Lévis Mano, Palau i Fabre traduí l’any 
1972 una selecció de versets del Llibre 
d’amic e amat al francès. La seva atracció 
pel beat es palesa en els reculls d’articles: 
Quaderns de l’Alquimista (1976), Nous quaderns 
de l’Alquimista (1984) i Quaderns inèdits de 
l’Alquimista (1991). Palau reivindica el 
Llull alquimista, més que no pas el Llull 
real que els estudis històrics i fi lològics 
ens han descobert. El Llull alquimista és, 
per a ell, la imatge de l’autèntic artista, 
del descobridor de nous mons, de noves 
realitats, que cerca revelar els secrets de 
la vida mitjançant un llenguatge simbòlic 
i místic. Pensa que en el fons del 
pensament lul∙lià hi ha una base 
alquímica, ja que, com l’alquímia, l’Art 
es basa en la combinatòria. Malgrat 
reconèixer-li un fons racionalista, situa 
Llull en una línia de pensament oposada 
al tradicional seny català, caracteritzada 
per la paradoxa, el misticisme, la follia, 
la quimera i la marginació.

Resta, per acabar de veure la petjada 
lul∙liana en els nostres creadors 
literaris, fer una ullada a la presència 
de Ramon Llull en la novel∙la catalana. 
Curiosament, Llull no apareix en la 

novel∙la catalana fi ns pràcticament a la 
postguerra. Hi ha, això sí, algunes 
reminiscències lul∙lianes en algunes 
obres, com és al títol i al nom de la 
protagonista d’Aloma (1938), de Mercè 
Rodoreda, que empra la novel∙la de 
Ramon Llull per denunciar el model de 
dona que viu per servir l’home i que 
s’anul∙la com a persona. Molt més 
tard, Llull torna a ser present en 
Rodoreda a Quanta... quanta guerra 
(1980), tot i que d’una manera ben 
diferent, perquè el protagonista, com 
en el Fèlix o Llibre de meravelles lul∙lià, 
deambula pel món «meravellant-se» en 
un viatge més simbòlic i oníric que 
real. Ramon Llull és un personatge 
novel∙lesc en el Llibre de cavalleries 
(1957), de Joan Perucho, obra que ens 
el presenta a Famagusta, tot explicant 
les complexes fi gures de l’Art i essent 
un dels impulsors davant els reis 
d’Occident de la croada defi nitiva. Llull 
és també el protagonista de la novel∙la 
Raimon o el seny fantàstic (1985), de Lluís 
Racionero. En el terreny de la literatura 
juvenil, Carme Riera, Ricard Lobo i Gil 
i Albert Soler ens aproximen al 
personatge real a Gairebé un conte, la vida 
de Ramon Llull (1980), a Petita història de 
Ramon Llull el «fantàstic» (2003) i a Ramon 
Llull (2015), respectivament.

El lul∙lisme acadèmic actual

El lul∙lisme del segle xix s’havia 
caracteritzat pel caràcter apologètic i per 
l’afany de fer-lo coincidir amb el 
tomisme. El 1915 se celebrà el sisè 
centenari de la mort de Ramon Llull, en 
un moment en què hi havia un gran 
interès per divulgar la seva biografi a amb 
l’objectiu de promoure’n la canonització. 
Fruit d’aquest objectiu fou la publicació 
d’algunes biografi es com Vida i actes del 
reverend mestre i benaurat màrtir Ramon Llull 
(1914), de Llorenç Riber, i Vida 
compendiosa del beat Ramon Llull (1915), de 
Salvador Galmés. A Europa també hi ha 
força interès per Llull, amb aportacions 
d’investigadors de gran prestigi, com 
Jean-Henri Probst, Éphrem Longpré, 
Edgar Allison Peers o Frances A. Yates. 

La revista Estudios Lulianos inicià 
la seva publicació l’any 1957 
com un instrument de 
divulgació de la investigació 
rigorosa de Ramon Llull. 
L’any 1991 adoptà el títol de 
Studia Lulliana.

La recuperació literària de Ramon Llull des del segle xix fins a l’actualitat
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Monographica et Recensiones, de la qual 
sortiren tretze volums. A partir del 1956 
Sebastià Garcias Palou orientà la 
Maioricensis cap a l’estudi històric i 
medievalista. El 1960, organitzat per la 
Maioricensis, va tenir lloc a Formentor 
(Mallorca) el Congrés Internacional de 
Lul∙lisme, i el 1976 es va tornar a 
celebrar un altre congrés de lul∙lisme a 
Miramar. L’activitat de la Maioricensis 
que ha tengut més continuïtat és la 
publicació, des del 1957, de la revista 
Estudios Lulianos, que el 1991 canvià el 
nom pel de Studia Lulliana. Es tracta d’una 
publicació acadèmica centrada en Ramon 
Llull i el lul∙lisme.

El lul∙lisme modern s’ha anat 
confi gurant gràcies a la creació de 
diverses institucions universitàries 
internacionals i a les investigacions d’un 
gran nombre de professors universitaris. 
En aquests darrers decennis el lul∙lisme 
ha comptat amb l’aportació d’alguns dels 
grans fi lòlegs, historiadors, fi lòsofs i 
teòlegs dels Països Catalans i d’arreu del 
món. Entre molts d’altres, hem 
d’esmentar Francesc de B. Moll, Miquel 
Batllori, Miquel Colom, Martí de Riquer, 
Erhard Wolfram Platzeck, Friedrich 

A Catalunya també es produeix una 
revitalització dels estudis lul∙lians des 
d’una perspectiva més científi ca, tant en 
el camp de la fi lologia com en el de la 
fi losofi a i de la teologia, amb 
investigadors com Antoni Rubió 
i Balaguer, Ramon d’Alòs-Moner, els 
germans Joaquim i Tomàs Carreras i 
Artau, Pere Bohigas, Elies Rogent 
i Estanislau Duran, etc. El 1932 la 
celebració del setè centenari del 
naixement de Ramon Llull va suposar un 
impuls per al lul∙lisme català i 
internacional.

La fundació de l’Escola Lliure de 
Lul∙lisme a Mallorca el 1935 per 
Francesc Sureda i Blanes va donar al 
lul∙lisme de l’època una orientació 
pedagògica, molt imbuïda pel 
regionalisme. L’Escola va fundar la revista 
Mediterraneum, que havia de treure a llum 
estudis lul∙listes i mediterranis. Però, a 
causa de la guerra civil, només en va 
poder sortir el primer número. A la 
postguerra l’Escola va passar per moltes 
difi cultats, fi ns que el 1943 es 
transformà en la Maioricensis Schola 
Lullistica. Entre el 1947 i el 1955 la 
Maioricensis va publicar la revista Studia 

Francesc de Borja Moll 
a l’arxiu familiar.
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Ramon Llull va escriure el Llibre de meravelles durant el primer viatge a París, després 
d’intents frustrats d’interessar el públic universitari en la seva Art. El llibre ens 

presenta un home que llangueix en «estranya terra» i que envia el seu fi ll, Fèlix, a 
córrer món per descobrir per què els homes s’han allunyat de Déu. En els seus viatges, 
Fèlix es troba amb l’experiència del mal i rep els ensenyaments d’ermitans i fi lòsofs, 
en un itinerari d’iniciació que el porta del dubte i la temptació a la saviesa.

L’obra s’estructura en deu parts, que recorren tots els nivells de la creació. Amb 
una construcció enciclopèdica i forma dialogada, els continguts s’exposen a través 
d’exemples, petits contes o narracions que despleguen davant del lector una societat 
medieval diversa i rica. La part més coneguda del Llibre de meravelles la constitueix el 
«Llibre de les bèsties». En aquesta faula, Llull se serveix dels comportaments dels 
animals, organitzats en una cort a semblança de les corts humanes, per fer una aguda 
crítica de la política del seu temps. 

Llibre de meravelles
Eugènia Gisbert

La recuperació literària de Ramon Llull des del segle xix fins a l’actualitat

Stegmüller, Robert Pring-Mill, 
Dominique Urvoy, Manuel Bauzà, Jocelyn 
N. Hillgarth, Anthony Bonner, Fernando 
Domínguez Reboiras, Charles Lohr, Josep 
Perarnau, Sebastià Trias, Albert Hauf, 
Jordi Gayà, Lola Badia, Albert Soler, 
Michela Pereira, Josep E. Rubio, Josep 
Amengual, Harvey J. Hames, Joan 
Santanach, Alexander Fidora, Gabriel 
Ensenyat, Antoni Bordoy, Maria Isabel 
Ripoll, Rafael Ramis, etc.

Pel que fa a les institucions, el 
Raimundus Lullus Institut (de la 
Universitat de Friburg de Brisgòvia) és el 
centre de referència dels estudis sobre 
Ramon Llull i el lul∙lisme, i disposa de la 
biblioteca més completa del món sobre 
el Doctor Il∙luminat. Un altre dels 
avenços del lul∙lisme actual ha estat la 
creació del Centre de Documentació 
Ramon Llull de la Universitat de 
Barcelona, que ha posat a l’abast dels 
investigadors la Base de Dades Ramon 
Llull, que permet trobar informació 
sobre els manuscrits i les obres de Llull, 

sobre la bibliografi a lul∙liana o sobre els 
antics lul∙listes. Al seu torn, la Càtedra 
Ramon Llull de la Universitat de les Illes 
Balears té com a objectius la promoció, 
la divulgació i la investigació dels estudis 
relacionats amb la fi gura de Ramon Llull, 
des de tots els àmbits universitaris. 
Publica la col∙lecció «Blaquerna», editada 
per la Universitat de Barcelona i per la 
Universitat de les Illes Balears, on 
s’editen estudis sobre Llull, el lul∙lisme 
i la cultura de l’edat mitjana. També cal 
citar l’Instituto Brasileiro de Filosofi a e 
Ciência Raimundo Lúlio, fundat el 1998 
a São Paulo i que fi ns al 2014 ha estat 
impulsat i presidit pel Dr. Esteve Jaulent, 
i el Centro Italiano di Lullismo E. W. 
Platzeck (Pontifi cia Università 
Antonianum de Roma).

En el moment de redactar aquest text se 
celebra el setè centenari de la mort de 
Ramon Llull. Una commemoració que 
serà una ocasió per continuar amb més 
força el coneixement de la seva fi gura i 
de la seva obra.
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Memòria de l’any 2016 

Fundació Carulla

Presentació

A l’hora de valorar l’activitat duta a terme per la Fundació durant l’any 2016, i tot just 
acabat d’arribar a la presidència, és de justícia agrair la dedicació i la feina feta pels meus 
predecessors. L’àmplia visió cultural i de país de l’admirada Montserrat Carulla ha fet que 
durant la seva presidència la Fundació hagi viscut un vigorós període de rellançament i 
una projecció creixent de la seva acció. Pel que fa a l’amic Carles Duarte, els últims mesos 
com a president i més d’una dècada com a director, el seu talent i la seva sensibilitat han 
forjat la Fundació tal com la coneixem actualment. 

A partir d’aquest sòlid llegat, la Fundació evolucionarà per ajudar a donar resposta als 
nous reptes que té plantejats la nostra societat. Focalitzar l’activitat mitjançant projectes 
específics amb la cultura com a fil conductor és la línia d’acció que desenvoluparem per tal 
d’incrementar l’impacte social.

La Fundació Carulla desenvolupa una funció imprescindible per al país, fins al punt 
que, si no existís, s’hauria de crear. 

Us convido a construir plegats els nous capítols de la Fundació.

Joaquim Coello Brufau. President de la Fundació Carulla

La il·lusió d’una nova etapa sempre és intensa. Si, a més, el repte és dirigir una entitat 
cultural com la Fundació Carulla, la il·lusió encara és més gran. El moment és de canvi i 
innovació, iniciem un procés de reflexió per repensar la missió de la Fundació en clau dels 
reptes socials actuals, per projectar-la cap al futur. Tenim com a punt de partida la base 
immensa de la feina feta sota la direcció d’en Carles Duarte, de qui agafo el relleu.  
Una Fundació amb tres branques —cultura, societat i educació— que volem seguir 
impulsant, renovant i donant a conèixer, detectant els reptes de cada àmbit i donant-hi 
resposta. Tenim elements: un museu que fa dialogar la vida rural d’abans i d’ara, una 
editorial dedicada als nostres clàssics i uns premis que reconeixen i impulsen iniciatives 
educatives, socials i culturals. Només interpel·lant-nos identificarem quin espai volem 
ocupar per tal de generar projectes, interaccions i, en definitiva, fer de la cultura una eina 
transversal de participació, cohesió i transformació social.

Marta Esteve Zaragoza. Directora de la Fundació Carulla

Patronat de la Fundació Carulla

Joaquim Coello Brufau, president
Lluís Carulla
Mariona Carulla
Montserrat Carulla
Jordi Carulla Ruiz
Guillem Usandizaga

Nicolau Brossa
Diana Roig
Josep González-Agàpito
Joaquim Triadú
Marta Esteve, secretària no patrona

Pressupost

Despeses
Museu de la Vida Rural 578.600 
Editorial Barcino 555.100
Premis 697.000
Col·laboracions 
amb altres entitats 144.300
Recerques 202.800

Total despeses   2.177.800

Ingressos
Aportacions dels micromecenes 
als Premis Baldiri Reixac   73.500  
Venda d’entrades i botiga del 
Museu de la Vida Rural 68.400 
Vendes de l’Editorial Barcino       53.300 
Subvencions al Museu 
i l’Editorial  38.000 
Donació del grup 
empresarial Agrolimen 1.944.600 

Total ingressos  2.177.800 
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Premi Lluís Carulla
Enguany, la segona edició del Premi Lluís Carulla ha guardonat el Museu Virtual de la Moda de Catalunya, un projecte de l’equip Walden 
liderat per Laura Canal, que desenvoluparà una plataforma web que esdevindrà el primer museu virtual de tot allò relacionat amb el 
vestir a casa nostra. El projecte vol respondre al repte social de l’accés universal a un patrimoni rellevant a Catalunya, i va ser escollit 
entre les setanta candidatures presentades. La gala de lliurament de la segona edició va tenir lloc el passat 21 de novembre a la Fundació 
Tàpies. Conduït per l’actriu i presentadora Ivana Miño, l’acte va fer protagonistes els tres fi nalistes fi ns al moment de conèixer-se 
el veredicte fi nal.

El Premi Lluís Carulla s’atorga a un projecte cultural que, dins l’àmbit de la llengua catalana, les arts i/o el pensament, suposa una 
aportació innovadora que contribueix a l’enfortiment i la modernització de la cultura i la societat catalanes. La convocatòria és oberta 
a particulars, empreses i organitzacions sense ànim de lucre. La primera edició del premi, l’any 2015, va ser per al projecte Terra-lab.cat, 
l’objectiu principal del qual és actualitzar la imatge visual de la Catalunya d’avui i renovar la mirada sobre el territori i el paisatge, tant 
geogràfi cament com conceptualment, després de dècades de modernització en tots els àmbits i en un context de canvis profunds com l’actual. 

La segona edició ha estat per al Museu Virtual de la Moda, que posa èmfasi en la moda a Catalunya, que al llarg de la història ha tingut 
un paper preeminent tant a nivell industrial com comercial. El projecte vol posar a l’abast del públic les peces de vestir històriques que 
es conserven als fons de diversos museus; només un 6% de les quals es troben exposades actualment i són pràcticament desconegudes. 
Els altres dos projectes fi nalistes de la gala d’enguany van ser:

Surtdecasa.cat

Una plataforma digital especialitzada en 
cultura i oci del territori català. Un mitjà 
de comunicació cultural de proximitat que 
disposa d’informació actualitzada sobre 
activitats a les Terres de l’Ebre, el Camp de 
Tarragona, el Penedès, l’Empordà, Ponent, 
Girona i la Catalunya Central. El projecte 
neix el 2010 a les Terres de l’Ebre i, tot i 
que va començar com una petita start-up 
de tres persones, s’ha convertit en una em-
presa amb més de vint periodistes joves.

Surtdecasa.cat és un portal complet, 
diàriament actualitzat i amb voluntat de 
donar veu a tota l’oferta cultural del terri-
tori. Treballa per aconseguir ser el referent 
en cultura i oci de proximitat arreu del 
territori català i, per tant, informar d’allò 
que està passant al voltant dels lectors.

Editorial Proscenium

Enfocada a dos projectes, la Col·lecció de 
Teatre Proscenium és l’aplicació informà-
tica que permet atorgar una nova via de 
difusió i possibilita la internacionalització 
del patrimoni dramàtic català. Es tracta 
de gravacions amb la lectura dramatitzada 
de textos teatrals, que es complementen 
amb dossiers pedagògics interactius (per 
a estudiants). L’aplicació, adaptada a cecs 
i sords, és apta per a dispositius mòbils i 
ordinadors de sobretaula.

La Revista Proscenium és digital, 
interactiva i nadiua per a dispositius mòbils, 
especialitzada en arts escèniques. Prosce-
nium, que neix amb una marcada vocació de 
servei públic, té com a objectiu promoure, 
divulgar i donar suport a la internacionalit-
zació de la creació catalana contemporània.

“La memòria d’una 
societat es troba 

en els objectes 
quotidians, com 

el vestit.” 
— Museu Virtual de la Moda de Catalunya
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Any Ramon Llull
Novetats Editorial Barcino

Fundació Carulla

Accidents d’amor

Escrita segons els patrons literaris de les 
novel·les de cavalleria, aquesta novel·la breu, 
inclosa dins del tractat Arbre de filosofia 
d’amor, planteja la idea de morir d’amor per 
l’Amat com una prova de l’amor més digne i 
lleial. Els protagonistes són l’Amic i l’Amat, 
el fidel cristià i Déu, i al llarg de diferents 

proverbis expressats per diferents personatges com Dama d’Amor, 
Contrarietat d’amor, els donzells d’amor, Mort d’Amor i Vida 
d’Amor, es discuteixen les condicions i les virtuts a les quals s’exposa 
l’amor. En versió al català actual i introducció de Pere Antoni Pons.

Desconhort de nostra Dona

El poema extens en occità que Ramon 
Llull va escriure l’any 1294, segurament a 
Nàpols, i que s’inclou en la tradició del plany 
de Maria, corrent literari difós per tota la 
cristiandat que narra de manera dramàtica 
la crucifixió de Crist a través de la veu de 
la Verge.  Editat per Simone Sari, amb tra-

ducció catalana de Marta Marfany, ens trasllada amb tota la seva 
cruesa el dolor de Maria davant el martiri i la passió del seu fill. 
Llull hi mostra el costat més humà de Maria, i és a través dels seus 
ulls que el lector veu l’episodi evangèlic i hi participa.

Arbre exemplifical

En aquesta part de l’Arbre de ciència (1296), 
Llull hi converteix en narracions literàries, 
amb una originalitat extraordinària, els 
conceptes científics que ha desenvolupat a 
les altres parts d’aquest tractat enciclopè-
dic. La seva funció és dotar la ciència d’una 
dimensió literària que la faci apta per a la di-

vulgació, d’una manera amena i lúdica. El tractament de les formes 
literàries breus a l’Arbre exemplifical és la proposta més innovado-
ra, sorprenent i estimulant de la «nova» literatura de Ramon Llull. 
En versió al català actual i introducció de Jaume C. Pons Alorda.

Romanç d’Evast e Blaquerna 

La novel·la narra la biografia del seu prota-
gonista, Blaquerna, des del seu naixement 
en una família benestant fins a la seva 
contemplativa senectut. Llull ens hi ofereix 
una àmplia panoràmica de la vida a l’edat 
mitjana. Blaquerna, en el seu activíssim 
periple vital, reforma els diversos estaments, 

afavorint que la humanitat s’allunyi de l’error. Essent escollit papa, 
estableix les bases de la reforma de la cristiandat i, en el fons, de 
la humanitat completa. Ja en la vellesa, es retira en un eremitori, 
on redacta en la ficció un dels llibres més remarcables de tota la 
literatura mística medieval: el Llibre d’amic e amat.
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Traduccions

En l’àmbit de les traduccions, l’obra de Llull també hi ha tingut una 
presència destacada. En alemany, en coedició amb Lit Verlag, ha 
aparegut l’Arbre de filosofia d’amor (Der Baum der Liebesphilo-
sophie), traduït per Gret Schib i amb una introducció d’Alexander 
Fidora. En anglès, fruit de la col·laboració amb Tamesis Books, s’ha 
publicat el Blaquerna, en versió de Robert D. Hughes i introducció 
de Joan Santanach i Albert Soler.

Portada de l’Arbre 
de filosofia d’amor 
en alemany.

Portada del Romanç 
d’Evast e Blaquerna 
en anglès.



Novetats Editorial Barcino

Fundació Carulla

William Shakespeare
Selecta de sonets i líriques 
de Shakespeare

Enguany ha aparegut el primer volum d’una 
nova col·lecció, la Biblioteca Històrica de la 
Traducció Catalana, que acollirà versions en 
facsímil de traduccions catalanes de grans 
obres de la literatura universal, remarcables 

per la seva qualitat literària i impreses durant la primera meitat del 
segle xx. Els facsímils aniran precedits per un estudi preparat per 
un especialista. El projecte és fruit de la col·laboració entre la Fun-
dació Carulla, la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida 
i el grup TRILCAT de la Universitat Pompeu Fabra.

El número 1 de la col·lecció s’ha dedicat a una traducció his-
tòrica de la poesia de William Shakespeare, la que en va fer Magí 
Morera i Galícia, coincidint amb el quart centenari de la mort de 
l’escriptor anglès. El volum recull inclou Selecta de sonets i Líriques 
de Shakespeare, integrades per les versions poètiques dels seixan-
ta-nou sonets que Morera va elaborar i publicar entre els anys 1912 
i 1922. L’estudi introductori ha anat a càrrec de Dídac Pujol.

Jaume Roig
Espejo

En coedició amb l’editorial Pre-textos, pu-
bliquem l’edició en castellà d’un dels textos 
més coneguts i difosos de l’època medieval. 
Per les mateixes dates que Joanot Marto-
rell començava el Tirant lo Blanc (1460), el 
metge valencià Jaume Roig redactava la que, 

amb els segles, seria considerada l’obra més misògina de la història 
de la literatura catalana, cosa que no exclou que sigui també una 
obra magnífi ca. Roig basteix, a partir de l’exageració, una comèdia 
per fer riure i per exaltar les virtuts de la Mare de Déu, l’única dona 
que mereix elogis. L’Espill és una obra de grans qualitats literàries, 
narratives i descriptives, on l’humor subtil conviu amb l’exabrup-
te més groller i amb la broma passada de rosca més pròpia dels 
homes de taverna. 

Aquest llibre és el segon de la col·lecció coeditada per Barcino 
i Pre-textos, una iniciativa que forma part de la voluntat de 
l’Editorial Barcino d’ampliar els territoris de rebuda dels clàssics 
medievals catalans.
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“Llegeix bé ço que amor t’ha escrit callant:
que oï amb els ulls és bell enginy d’amant.”
— William Shakespeare

A la tardor del 2015 es va posar en funcionament el programa educatiu 
EnLLULLa’t, fruit de la col·laboració entre les Fundacions Carulla i Catalunya 
– La Pedrera, que ha estat actiu fi ns al juny del 2016. Durant aquests mesos 
ha gaudit d’un èxit molt remarcable de consultes, que s’han apropat a les 
20.000. No és sobrer destacar, com a mostra de l’interès que ha suscitat, 

que s’han superat les 8.000 baixades dels mòduls que conformen el 
programa. A més, el portal va organitzar un concurs literari en què tots 

els alumnes de quart de primària dels centres educatius catalans podien 
participar amb la redacció d’una faula inspirada en les narracions medievals. 

Es van rebre 115 faules de dotze centres diferents, de les quals es 
van premiar «El rossinyol», d’una alumna del Liceu Egara de Terrassa, 

i «El poble i les monedes d’or» i «La zebra i els lleons», de dues alumnes 
de l’Institut Montilivi de Girona.



Parades de llibres: Sant Jordi i Bellprat

Ramon Llull va signar llibres a la parada que l’Editorial Barcino instal·là al 
passeig de Gràcia per Sant Jordi. En el primer any d’aquesta iniciativa, van 
ser molts els qui van apropar-s’hi per remenar entre les col·leccions de l’Edi-
torial Barcino i, especialment, entre les novetats, com els Accidents d’amor. El 
renascut Ramon Llull va parlar amb els lectors i recità paràgrafs de la seva obra, 
per tal de fer ressò dels 700 aniversari de la seva mort. Un altre autor de la casa, 
Jordi Puig, va signar exemplars de L’Hort del segon origen, que pren el nom de 
la novel·la de Manuel de Pedrolo. Es tracta d’un inventari inèdit de més de 500 
varietats locals catalanes d’hortalisses i fruiters amb consells de com plan-
tar-les, conrear-les, tenir-ne cura i, fi ns i tot, on comprar-ne les llavors. 

Barcino també va ser present a la Fira del Llibre de Bellprat, on es van pre-
sentar les novetats lul·lianes destacades, Accidents d’amor i la Vida de mestre 
Ramon, en un entorn rural envejable.

Fundació Carulla

La Bíblia en la literatura catalana

Enguany la Fundació Carulla ha impulsat 
diversos cicles de conferències en col·la-
boració amb altres institucions, dedicats a 
aprofundir el coneixement sobre aspectes 
concrets de la literatura catalana. En pri-
mer lloc, amb la Fundació Catalunya - La 
Pedrera s’han celebrat dos cicles, amb el 
títol comú «La Bíblia en la literatura cata-
lana. Converses a La Pedrera», dedicats a 
analitzar la presència de la sagrada escrip-
tura en autors dels segles xix i xx, el primer 
dels cicles, i en autors antics, el segon. Les 
ponències, en què participaven dos experts 
i un moderador, anaven acompanyades 
de peces interpretades per estudiants de 
l’ESMUC.

Ahir és avui: els clàssics ens interpel·len

Amb l’Ateneu Barcelonès s’han dut a terme 
un conjunt de diàlegs amb la voluntat de 
fer una lectura rigorosa i, al mateix temps, 
actualitzadora d’alguns textos centrals de 
la literatura catalana medieval. Cada diàleg 
comptava amb dos experts: un en l’obra 
presentada i l’altre en la seva vigència en 
l’actualitat. Les obres tractades són algunes 
de les publicades a la col·lecció Tast de 
Clàssics, concretament: la Disputa de l’ase, 
d’Anselm Turmeda, la Crònica de la croada 
contra Catalunya, de Bernat Desclot, Jesús 
i les dones, d’Isabel de Villena, i El somni, 
de Bernat Metge.

Seny i rauxa en Ramon Llull

Un Cicle organitzat amb l’Obra Social ”la 
Caixa”, al Palau Macaya, sobre la vida, 
l’obra i la infl uència de l’escriptor mallorquí. 
Al llarg de l’octubre, diversos especialistes 
en l’obra de Ramon Llull en van oferir una 
visió polièdrica i diversa per aproximar-lo al 
públic contemporani. S’hi féu un repàs per 
la biografi a, indestriable de la seva literatura 
i del seu pensament, com també per a altres 
aspectes que han condicionat la recepció 
de la fi gura de Llull, des de les propostes 
sobre el diàleg intercultural i interreligiós 
fi ns al paper que va exercir en l’emancipació 
intel·lectual dels laics o la seva infl uència en 
creadors dels segles xx i xxi.

Cicles
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Viatge a Mallorca amb motiu de l’Any Llull

Era negra nit quan van pujar al vaixell a Barcelona, en direcció a 
Palma. Els Amics d’Els Clàssics al maig van emprendre ruta lul·li-
ana per seguir-ne les passes al lloc on va néixer, Mallorca. Arribar 
de matinada a l’illa els va permetre gaudir d’una Palma insòlita, 
en silenci i calma. La memòria de Ramon Llull encara perviu a la 
ciutat. Hi van descobrir els indrets on el mestre Llull va créixer, es 
va casar, va tenir fi lls i va viure una vida dissoluta abans de trobar el 
seu camí. Passejant pels carrers es van traslladar al 1232, a la Ma-
llorca de després de la conquesta de Jaume I. A l’església de Santa 
Eulàlia, Llull va perseguir, segons explica la llegenda, aquella dona 
de la qual es va enamorar. Al puig de Randa, la parada següent, 
van veure el santuari de Cura, rere el camí de la il·luminació, i la 
cova on Llull es va il·luminar. Aquella tarda, al museu del santuari, 
Carles Duarte i Pere Antoni Pons presentaven el llibre Accidents 
d’amor, i després es va fer una lectura que els endinsà en l’essència 
del llibre. L’endemà tocava visita al monestir de Miramar, on el 
1276 Llull va crear una escola missional, i la visita de Sóller mo-
dernista. Finalment, van cloure el viatge al santuari de Lluc, amb 
l’ascensió al pujol dels Misteris.

Vic llegeix Llull

L’Editorial Barcino, juntament amb l’Ajuntament de Vic, 
va organitzar una tarda cultural a la capital osonenca a l’abril. 
Va començar amb una visita guiada pel centre històric de la ciutat, 
en què els Amics d’Els Clàssics van descobrir la catedral, 
el temple romà, les antigues muralles que s’entreveuen a la 
plaça del Mercadal, l’ajuntament medieval i la sala dels vigatans 
il·lustres, on es retrata el poeta i traductor medieval de la Divina 
comèdia, Andreu Febrer. Després de la visita, els Amics i el públic 
de Vic van gaudir de la presentació dels Accidents d’amor, de 
Ramon Llull, una de les novetats de la col·lecció Tast de Clàssics 
d’enguany. Els assistents van poder gaudir d’un apassionant diàleg 
entre Joan Santanach i Pere Antoni Pons al voltant dels Accidents 
i la fi gura de Llull. Els van acompanyar Carles Duarte, president 
de la Fundació Carulla, i Susagna Roura, regidora de Cultura i 
Museus de l’Ajuntament de Vic. Tot seguit, diverses persones 
d’entitats vigatanes van participar en una lectura de l’obra de 
Ramon Llull a tall d’homenatge, en l’any del setè centenari de 
la seva mort.
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Visites guiades



Museu arqueologia / IEC

La presentació de les Epístoles a Lucili, de Sèneca, publicades 
a la col·lecció Els Nostres Clàssics l’any passat, va tenir lloc a 
dos escenaris diferents: d’una banda, el Museu d’arqueologia, 
al febrer, on els Amics van visitar la col·lecció permanent del 
MAC. De l’altra, a l’Institut d’Estudis Catalans, a l’abril, on la 
visita prèvia va ser a l’antiga Casa de Convalescència, seu actual 
de l’IEC. Els jardins i el claustre van ser els llocs més admirats. 
La presentació del llibre va anar a càrrec de Tomàs Martínez 
Romero, curador del llibre, i Carles Duarte, president de la Fun-
dació Carulla. Montserrat Tudela i Josep Massot van participar 
al MAC a l’IEC respectivament.

Verdaguer torna al Palau Moja

L’any passat, l’Editorial Barcino i Tamesis Books van 
publicar la primera traducció anglesa del Canigó de 
Verdaguer, en traducció de Ronald Puppo. La Fundació 
vam presentar el llibre en un acte al Palau Moja al març. 
Abans de la presentació, però, els Amics van gaudir d’una 
visita guiada per descobrir moltes de les curiositats del 
Palau Moja, antiga residència del marquès de Comillas i 
on el poeta va viure durant uns anys. A la presentació de 
Mount Canigó. A tale from Catalonia van participar-hi 
Ricard Torrents, patró de la Fundació Jacint Verdaguer, 
Carles Duarte, Joan Santanach i Ronald Puppo. La sala 
del Vigatà, que conserva la decoració dels primers temps 
del palau, va acollir l’acte, que va fi nalitzar amb la lectura 
bilingüe de fragments de l’obra per part de Ronald Puppo 
i l’actor Lluís Soler.

El Llibre d’aparellar, 
regat i amanit

El segon volum de la col·lecció Set Portes 
de Receptaris Històrics de cuina catalana, 
el Llibre d’aparellar de menjar (2015), es 
va presentar al Restaurant 7 Portes amb 
la participació de Joan Santanach, editor 
de Barcino, Carles Duarte, president de la 
Fundació, Paco Solé Parellada, propietari 
del restaurant i Toni Massanés, director 
de la Fundació Alicia. L’acte va cloure’s 
amb un tast medieval inspirat en les 
receptes del llibre, elaborat especialment 
per a l’ocasió.

Cultura

El
regat i amanit

El segon volum de la col·lecció Set Portes 
de Receptaris Històrics de cuina catalana, 
el 
va presentar al Restaurant 7 Portes amb 
la participació de Joan Santanach, editor 
de Barcino, Carles Duarte, president de la 
Fundació, Paco Solé Parellada, propietari 
del restaurant i Toni Massanés, director 
de la Fundació Alicia. L’acte va cloure’s 
amb un tast medieval inspirat en les 
receptes del llibre, elaborat especialment 
per a l’ocasió.
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Nombre de premis 
rebuts a cada comarca 
dels Països Catalans en 
la modalitat d’Alumnes.

Premis als Alumnes

S’atorguen a treballs escolars fets en 
català que tractin sobre qualsevol àrea de 
coneixement, realitzats en equip per alumnes 
d’ensenyament no universitari, segons el 
seu contingut i la seva qualitat. L’import 
del premi es dedica a materials adreçats a 
l’ensenyament-aprenentatge o a llibres en 
català, en qualsevol format, que es destinen 
a l’escola.

Més informació a:



Premis a les Escoles

Els premis Baldiri Reixac, en la categoria d’Escoles, premien la 
qualitat global i la catalanitat, en llengua i continguts, d’escoles, 
instituts, centres de formació d’adults i centres universitaris de 
formació del professorat, concretades en un projecte educatiu 
i lingüístic que s’estigui aplicant i que assoleixi un ús elevat de 
la llengua entre l’alumnat i el professorat, tant en l’activitat 
acadèmica com en la comunicació informal. Es valora l’activitat 
educativa amb referència a la identitat que, a més de la llengua i la 
cultura pròpies, manifesta voluntat integradora en el marc d’una 
societat democràtica.

Premis als Mestres

S’atorguen dos premis a estudis, recerques, assajos pedagògics 
o experiències didàctiques que contribueixen a millorar la 
qualitat educativa i la docència. També s’atorga un premi a una 
experiència docent en clau d’innovació, rellevant per la seva 
creativitat i capacitat d’anàlisi i adaptació al propi context, 
que hagi permès afrontar reptes educatius de sempre o oferir 
respostes a nous problemes de l’escola del segle xxi. El premi 
és convocat conjuntament amb la Universitat d’Oberta de 
Catalunya (UOC).

Fundació Carulla

Educació

Memòria de l’any 2016 

1 i 2. Entrega dels premis a Alumnes al Casal de l’Espluga de Francolí. 3, 4 i 5. Instants de l’entrega de premis al Palau de la Generalitat.

El president de la Generalitat va presidir l'entrega dels premis a Escoles (foto 1) i Mestres (foto 2).

1 3

4

5

2
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Premis d’Educació 
en el Lleure
S’atorguen a projectes i experiències d’educació en el lleure que tenen en compte i 
afavoreixen el sentiment de pertinença i el coneixement del país des d’un punt de vista 
lingüístic, cultural, geogràfi c i històric. Es valoren les iniciatives que integren el servei 
a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors. Són convocats 
per la Fundació Carulla amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Trajectòria

50 anys fent esplai
— Associació Educativa Can Palet. 
Terrassa

Un projecte per explicar la feina de l’esplai 
Can Palet, que aquest any en fa cinquanta 
de la seva creació. Com era a l’inici, com ha 
evolucionat l’entitat i com és avui en dia la 
seva tasca després de tots aquests anys.

Projectes i experiències

Els 40 anys d’Escoltes Catalans
— Escoltes Catalans. 
Barcelona

Una associació educativa juvenil que 
celebra enguany el 40è aniversari i aplega 
entorn de 4.000 infants i joves en una 
quarantena d’agrupaments escoltes a 13 
comarques del país. Presenta un document 
en què es recullen els quaranta anys d’acció 
educativa escolta a Catalunya, explicant 
la raó de ser de l’associació, l’evolució i els 
plans de futur.

Premi a la millor experiència o pro-
jecte presentats que estigui fet per 
joves i/o adreçat a joves, ofert per la 
Direcció General de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya

AcampaSants
— Esplais i Caus de Sants-Montjuïc. 
Barcelona

Una acció a favor del reconeixement de 
l’escoltisme i l’esplai com també del foment 
de la identitat de barri, que es concreta en 
una acampada durant el mes de març al 
parc de l’Espanya Industrial.

La #CarboneraCelrà
— Associació de voluntaris per a la millora 
i protecció de l’entorn natural. Celrà

Un esdeveniment de caire educatiu, lúdic 
i social amb l’afany de recuperar una 
activitat tradicional com és l’elaboració del 
carbó, fent partícips diferents grups socials 
(gent gran, joves, famílies, nens, esplais, 
escoles, entitats) dels vessants educatiu, 
cultural, de lleure i social.

Gatamoix
 — Fundació Maria Ferret. Escoltisme 
i guiatge Mallorca. Palma

Un projecte per fer conèixer què era 
una colònia agrícola, com vivien els seus 
habitants, quin era el seu ritme quotidià de 
vida, costums, festes, tasques, etc. Per tot 
això, es proposa als joves de viure com si 
estiguessin al 1876, any ofi cial de fundació 
de la colònia.

Detrunkis cap a Nous Horitzons
— AEiG Torrent de les Bruixes.
Terrassa

El projecte neix de la mà de nois i noies de 
divuit i dinou anys que es plantegen trobar 
alternatives al capitalisme atès que aquest 
sistema condiciona de manera directa el 
seu present i futur. Formacions, estades a 
comunitats, descobertes; un projecte total-
ment autogestionat i autofi nançat, sorgit de 
les seves inquietuds davant un món que no 
els agrada i que pretenen millorar.

“Cal transformar la societat per millorar-la, 
cal incidir en l’entorn proper per exercir 

transformació social.” 
— Detrunkis cap a Nous Horitzons

Més informació a:
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Projecte INTEGRA. Programa d’acom-
panyament jurídic, social i terapèutic 
integral especialitzat per a víctimes de 
tortura, trauma complex i risc d’exclu-
sió social — Associació EXIL. Barcelona

Un projecte que proposa un programa 
integral i innovador d’acompanyament 
jurídic, social i terapèutic especialitzat per 
a víctimes de tortura, trauma complex i 
risc d’exclusió social. La iniciativa, duta a 
terme amb la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat, ha ajudat més de 100 persones 
d’origen estranger, que han vist com mi-
llorava la seva salut psíquica i mental i han 
pogut trobar feina i un lloc digne per viure.

El Caliu, un projecte EcoSOCIAL de 
diàleg intercultural 
— Fundació Joan Salvador Gavina.
Barcelona

Un projecte integral en el suport educatiu 
i emocional dut a terme en una casa de 
colònies, que incideix en infants i adoles-
cents del Raval en situació de vulnerabilitat 
i les seves famílies, adoptant una perspec-
tiva mediambiental i intercultural que els 
permet, a més, conèixer altres realitats 
no urbanes de Catalunya. S’hi entrellacen 
l’atenció social, la conservació ambiental, 
la comunicació i la convivència.

Societat
Fundació Carulla     

Premis Francesc Candel
S’atorguen a projectes i experiències reeixits d’entitats i institucions que promouen i 
estimulen la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades 
a Catalunya i que afavoreixen el civisme, la convivència, el coneixement del país, 
la sensibilització sobre la cultura de la immigració, la participació de dones i joves 
immigrants, i una visió positiva de la immigració als mitjans de comunicació. Són 
convocats per la Fundació Carulla amb la col·laboració de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

Sexart: promoció de la salut sexual 
des d’una perspectiva intercultural  
— Associació Benestar i Desenvolupa-
ment. Barcelona

Una estratègia de promoció de la salut 
afectiva, sexual i reproductiva, dirigida a la 
població jove immigrant i que fa ús d’una 
metodologia curosament dissenyada per 
acostar-se als joves a partir de dinamitza-
dors de contextos socials propers a ells i 
de la proposta d’elaborar material gràfi c 
i audiovisual de prevenció i sensibilitza-
ció, amb un llenguatge de complicitat i 
un suport fàcilment reenviable a l’entorn 
immediat.



Societat

Entrega dels XIII Premis Candel
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Som dones... Sóc la teva igual 
— Associació Intercultural Diàlegs de Dona. 
Barcelona

Una associació que ha arrelat molt al barri del Raval i que treballa 
per a la igualtat i el reconeixement de les dones immigrants. 
Amb la seva tasca fan evident la importància del compromís 
de totes les dones, tant voluntàries com alumnes, de sortir de 
casa seva i relacionar-se per poder tenir una major implicació 
en la societat.

L’entrega dels XIII Premis Francesc Candel 
va tenir lloc a l’octubre al Centre cívic Pati 
Llimona de Barcelona. L’acte va ser presidit per 
la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa. 
L’obertura va anar a càrrec de Lurdes Vidal, 
responsable de l’Àrea de món àrab i mediterrani 
de l’Institut de la Mediterrània, que va refl exionar 
sobre la problemàtica dels refugiats al món amb 
la conferència «Atrapats entre el confl icte i 
l’estigmatització: refugiats, migrants i el dilema de 
la diversitat». L’entrega de premis va comptar amb 
representats de les entitats guardonades, de les 
quals es va passar un vídeo per tal de donar-ne a 
conèixer els projectes premiats. 

Projecte de suport a famílies estrangeres immigrades
amb fi lls amb la síndrome de Down o altres 
discapacitats intel·lectuals  
— Associació Down Lleida. Lleida

Un projecte de suport, informació i ajuda a les famílies 
estrangeres immigrades amb fi lls amb la síndrome de Down o 
altres discapacitats intel·lectuals de Lleida i comarques. També 
realitzen l’edició i la traducció de material i documentació 
divulgatius i educatius.

Premis Francesc Candel

Fundació Carulla

Més informació a:
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Col·lecció Rubiralta i Garriga.  
Xilografia catalana. Segles xvii-xix 

A la sala Maria Font es va veure per primera vegada en públic la 
col·lecció de matrius xilogràfiques que la família Rubiralta i Garriga 
ha acumulat des de mitjan segle xix fins als nostres dies. Entre les 
peces destaca el primer boix catalogat del mestre Pere Abadal i Mo-
rató, del segle xvii, o l’auca dels 48 oficis. L’exposició, que durant el 
2017 serà itinerant per diverses sales catalanes, gira entorn del cicle 
del sol i la lluna i del calendari, eix fonamental de la vida quotidiana 
en l’àmbit rural, la influència del qual marca els principals àmbits i 
expressions de la vida: alimentació, treball, festivitats, etc. Per a l’ex-
posició es va generar un doble diàleg: d’una banda, entre les matrius 
i els alumnes de l’Escola Llotja i de l’Escola d’Art de Manresa, que 
s’hi van inspirar per crear noves versions de les impressions actua-
litzades estèticament i gràficament. I, de l’altra, entre els boixos i els 
estris, peces i màquines del MVR. Tècnica i estètica.

Museu de la Vida Rural

Els paisatges a la taula

Una exposició que mostra l’evolució de la gastronomia catalana des 
d’un vessant històric (receptaris, particularitats geogràfiques, etc.)  
i un altre de crític per la pèrdua de coneixement i tradicions que pro-
voca la globalització. Feta per celebrar el nomenament de Catalunya 
com a Regió Europea de la Gastronomia 2016 i perquè, com digué 
Brillat-Savarin, «digue’m el que menges i et diré qui ets».

Ab intra, de Quico Estivill

Reflexió sobre el procés creatiu a través d’una metàfora basada 
en la contraposició entre llum i tenebra. Escultures, fotografies, 
col·lodions i quadres d’inspiració en vanitats barroques configuren 
una escenografia evocadora de la importància i la incidència de la 
llum i la foscor. Amb la col·laboració del poeta Víctor Sunyol i el 
fotògraf Albert Carreras. 

“Per saber on anem,  
cal saber d’on venim.” 

— Museu de la Vida Rural
Exposicions
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Rusc
Com cada any des d’en fa quatre, la marinada estiuenca va tornar a dur el RUSC a l’Es-
pluga de Francolí. L’acte inaugural de la Festa Major del poble va combinar dues veus 
veteranes, de vol alt, amb els versos de tres joves poetes ja consolidats en l’escena literària 
catalana. L’experiència de Francesc Parcerisas i Susanna Rafart va fer de contrapunt a la 
terribilità de David Caño, les cançons de Míriam Cano i els versos del polièdric Esteve 
Plantada. Va tancar l’acte el cantautor Roger Puig, component de la banda Els Nens 
Eutròfics , amb un tast del seu nou disc de debut en solitari, Pícnic al búnquer. Com diu el 
creador i director del festival, el poeta Jordi Carulla-Ruiz, «el desig que ens mou a man-
tenir un RUSC de poetes en el context del Museu és la necessitat de prodigar i consumir 
poesia, d’acostar els poetes al públic».

Rusquet

Un any més el Rusquet, l’espectacle 
poètic per a nens de 6 a 6.000 anys, va 
reinventar el seu format. Aquesta vegada 
va constar d’una representació del conte 
musical En Pere i el Llop, musicat per 
Serguei Prokófiev. Les il·lustracions dels 
personatges a mida natural de Gala Pont 
van rebre els infants i van endinsar-los, des 
de l’inici, en la narració, que dugué a terme 
el poeta Francesc Gelonch amb l’animació 
infantil de Montse Bosch. Un viatge poètic 
cap a la màgia i el bosc que va combinar 
la paraula, la música clàssica i el gaudi 
visual de les figures d’un dels contes més 
populars.

Canvi climàtic i sector agrari  
al Palau Macaya

Amb la intenció de consolidar en els propers 
anys una posició estratègica com a entitat 
dedicada a impulsar el coneixement del 
món rural i tot el que l’envolta, el Museu  
va promoure juntament amb l’Obra Social  
”la Caixa” el cicle de debat «Canvi climàtic 
i sector agrari. Reptes de futur». Va aplegar 
en dues taules rodones especialistes en el 
sector provinents de tots els àmbits impli-
cats: món acadèmic, administració pública, 
científics i membres del sector primari, en 
dues jornades que van tenir un bon èxit d’as-
sistència, reflex de la preocupació i l’interès 
que desperta aquesta temàtica.

La màgia de les ombres,  
d’Enric Adserà

El Museu va inaugurar durant la primavera 
una nova instal·lació artística obra d’Enric 
Adserà. Situada de manera permanent 
a l’exterior de la sala Maria Font, l’obra 
està formada per quatre panells d’acer 
perforats, les ombres dels quals projecten 
representacions del cicle del blat i la farina; 
l’olivera i l’oli; la vinya i el vi, i l’hort. Amb 
aquesta, s’amplia el catàleg d’obres que 
formen part dels exteriors del MVR, on es 
poden contemplar els esgrafiats de Llucià 
Navarro, les escultures Dona d’aixa, de 
Manuel Cusachs, i Objecte de Companyia, 
de Guillem Viladot.

Museu
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“Per què aquest amor al poble i a la terra, 
la passió per les olors, els colors, la llum  
i les petites coses viscudes al terme?” 
— Col·leccionistes dels oblits

El taller dels Abadal i  
la xilografia catalana, 
segles xvii-xxi
Col·lecció Roviralta  
i Garriga (CRiG)

Arrel de l’exposició de la col·lecció 
de xilografies de la família Rubi-
ralta i Garriga, la col·lecció Museu 
Vida Rural de l’Editorial Barcino 

va editar un llibre recull del projecte que posa en context la col·lec-
ció i el seu perquè, amb la tasca compromesa de salvaguardar i di-
fondre una part del patrimoni artístic i social català que passa massa 
sovint desapercebuda. Coordinat per Xavier Rovira i Rubiralta i 
amb textos, entre d’altres, de Montserrat Rubiralta, Carles Duarte, 
Pilar Vélez, Jaume Ayats, Francesc Fontbona, Amadeu Carbó, Marc 
Antoni Malagarriga o Jesús Manuel Pérez, el llibre porta per títol 
CRiG. El taller dels Abadal i la xilografia catalana, segles xvii-xxi. 
Recull el llegat del col·leccionista i impressor Lluís Rubiralta i Gar-
riga i esdevé una publicació de referència en el seu àmbit. Durant tot 
l’any 2017 acompanyarà la itinerància de l’exposició. 

Col·leccionistes dels oblits  
Marta Farré

A principis de 2016 va veure la llum 
aquest  volum que aporta una mirada 
global al patrimoni guanyador de la 

primera Beca Maria Font de Carulla. Marta Farré hi recull 
l’experiència de quatre col·leccionistes i el seu tenaç esforç 
de manteniment de la memòria a través de la conservació 
d’eines, peces i atuells, com a afirmació de la singularitat 
enfront la globalització.

El guardià de les trufes  
Fèlix Edo

Debut novel·lístic del seu autor, el setè 
llibre de la col·lecció Museu Vida Rural 
constitueix un exercici de memòria d’un 

temps i un món rural ja extingits en un paisatge deixat avui 
de la mà de l’home: els Ports i el Maestrat. El protagonista és 
el mas de Forés, un casalici avui vell i atrotinat, rodejat per 
bancals erms que en un passat no massa llunyà eren plens d’una 
vida que el llibre transmet a cada pàgina.

Museu

Publicacions
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Observatori dels Valors
Novetats
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Anuari dels valors 2015
Els límits de les aspiracions

Enguany, més enllà de les panorà-
miques estadístiques basades en el 
recompte de les dades dels mitjans 

de comunicació que ofereix habitualment, l’Anuari enfoca la seva 
refl exió de fons sobre tres grans temes d’impacte internacional: la 
crisi humanitària derivada de l’èxode dels refugiats procedents de 
l’Orient Mitjà; l’impacte i les conseqüències dels atemptats terroris-
tes provocats per diversos grups vinculats amb l’ISIS; i el confl icte 
polític i econòmic entre Grècia i l’anomenada troica. L’Anuari plan-
teja que, malgrat que aquestes tres problemàtiques no han començat 
a Catalunya, «la nostra manera de contribuir a la seva millora passa 
també per acollir entre nosaltres aquells grans debats als quals no 
podem ser aliens, ni per la nostra condició de catalans ni d’europeus, 
ni per la nostra –encara que petita– presència al món».

Ambient, territori i paisatge
Ramon Folch i Josepa Bru

El repte d’escriure sobre un tema tan apa-
rentment eteri i subtil com els valors, però 
referits a un altre tema complex, que és tan 

material, omnipresent i vast com el territori i la seva expressió per-
ceptible, el paisatge. Un viatge entre els dos extrems, l’espiritual i 
el material, des de la col·laboració dels dos autors, des d’instàncies 
alhora diferents i properes que es multipliquen. 

Ambient, territori i paisatge són tres cares d’una mateixa 
realitat material, tres manifestacions diverses d’uns mateixos 
components, una multiplicitat de vivències distintes per a una ma-
teixa gent i alhora un únic patrimoni per al futur. La incertesa que 
planteja aquest futur no es pot eradicar però sí entendre-la molt 
millor i aprendre a incorporar-la a les decisions, perquè en depèn 
la supervivència i sostenibilitat.

En coedició amb la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d’ESADE

Trobareu informació més detallada i recursos 
multimèdia dels premis i les activitats de la 
Fundació Carulla als webs i a les xarxes socials 
següents:

www.museuvidarural.cat
         museuvidarural
         museuvidarural

www.editorialbarcino.cat
         bloc.elsamicsdelsclassics.cat
         amicsdelsclassics
         amicsclassics

www.fundaciocarulla.cat
         fundaciocarulla
         fundaciocarulla         fundaciocarulla          museuvidarural

         amicsclassics






