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L'Ars o Art lul·liana de Ramon Llull

L'Art lul·liana està formada per uns dos-cents seixanta llibres, els quals han sigut escrits en

diferents llengües com el català, l'àrab i el llatí.

No es sap concisament l'any que va néixer Ramon Llull els historiadors el situen al voltant 

de l'any 1232 o 1315.

El seu primer llibre va ser escrit a l'època medieval, on Ramon Llull es va sentir inspirat per

començar a parlar sobre la religió.

Va escriure una obra excepcional que va sorprendre molt a la població, aquesta primera 

obra va presenciar l'inici de l'assaig i la narrativa en català.

Segons l'article d'en Jordi Miralda, Ramon Llull volia, mitjançant el mètode "Art", trobar la 

veritat a través de la raó i no tan sols fitxant-se en la fe. Tanmateix Llull, considerava que 

Déu era l'essència del coneixement, raó per les quals en les seves obres no es diferència 

del tot, si es basa més en la raó o en la fe. En conclusió, tenia com a objectiu demostrar la 

fe del pensament de l'església a través de la lògica i així convertir a moltes persones perta-

nyents d'altres religions, al cristianisme.

Uns dels títols que conformen l'extensa obra lul·liana són:

• Llibre de contemplació en Déu.

• Llibre del gentil e del tres savis.

• Llibre de l'ordre de cavalleria.

En tots aquestes obres es fa referència a la relació de l'Home amb Déu.

Art Lul·liana

L’Art  Lul·liana, està basada en nou característiques sobre Déu:

bondat (bonitas), grandesa (magnitudo), eternitat (eternitas), poder (potestas), saviesa (sa-

pientia), voluntat (voluntad), virtut (virtus), veritat (veritas) i glòria (gloria). Totes aquestes 

paraules apareixen en les seves obres i fan referència a la importància de Déu, de certa 

forma simbolitzen diferents nocions. Aquest sistema és molt important, en l'Occident, repre-

senta una manifestació que redueix el pensament a càlcul. Aquest sistema s'aplica a les 

tres branques principals del saber:

Teologia, medicina i el dret.

Molts autors pensen que l'Art Lul·liana es troba dins del corrent anomenat gnòstic, es basa 

en idees platòniques, en la càbala, el sufisme i en corrents filosòfiques religioses orientals.



Però l’idea del principal gnosticisme es basa en tres principis de Creació:

• El primer terme se simbolitza amb l'activitat, l'origen de tot el moviment millor dit, la crea-

ció de l'home.

• El segon terme simbolitza la passivitat que es refereix a la creació de la dona.

• El tercer terme i el més important, és l'origen de tota síntesi, és el principi mercurial que 

posa en ordre el dos primers principis.

Poesia Lul·liana

Per una altura banda la poesia de Ramon Llull també es desenvolupa l'entorn de l'Art Lul·li-

ana. Va ser escrita en occità. Inclou obres rimades i prosa poètica de temàtica mística.

• Desconhort: Diàleg entre un monjo, partidari d'una vida ermitana, i entre l'autor del llibre.

La novel·la

En la novel·la de Ramón Llull és on es veu més el mètode "Art", busca que la població lec-

tora entengui d'una millor manera que Déu és l'essencial.

• Romanç d'Evast e Blaquerna: Història d'un monjo, Blanquerna, que enfronta proves per 

arribar a una perfecció espiritual. El protagonista arriba a ocupar càrrecs importants com 

papa, etc.


