
Ramon Llull 

Ramon Llull va néixer a  Mallorca l’any 1232, de família noble. Va ser teòleg, 

filòsof, poeta i alquimista.  

Llull va aconseguir el càrrec de senescal a la cort de Rei Jaume I. Es va casar 

amb Blanca Picany i va tenir dos fills, va conrear la poesia trobadoresca. Quan 

tenia 30 anys va tenir una visió espiritual que el conduïren  a tenir una vida 

dedicada a l’apostolat. Pel fet de la seva decisió, va deixar la seva família i 

béns, i es va prosseguir a Mallorca on va aprendre àrab. Però a partir de l’any 

1263 es va centrar tan sols en una cosa, la conversió dels infidels a la 

vertadera fe cristiana.  Després d’aplicar-se 9 anys a l’estudi de la llengua i 

cultures llatina i àrab, Llull utilitza un sistema filosòfic per demostrar la veritat 

del cristianisme als infidels. Escriu diverses variants, però també va escriure 

obres amb diverses tècniques, per tal de transmetre el seu propòsit. Llull 

realitza a prop de 250 obres de tot tipus.  

Llull es va dedicar a fer monestirs per l’aprenentatge de la llengua àrab i la 

formació missionera. Només aconsegueix fer un a Mallorca, gràcies a l’ajut del 

rei de Mallorca Jaume II. Decebut pels resultats, decideix viatjar  al nord 

d’Àfrica i el Pròxim Orient, també per Montpeller, Gènova, Roma, Mallorca i 

París.  

Ramon Llull és el primer i un dels principals a la formació de la llengua catalana 

literària. Les solucions sintàctiques i lèxiques, la seva prosa  va ser elegant i 

equilibrada, ja que van ser una innovació. És el primer escriptor europeu 

d’obres filosòfiques i cultes en llengua vulgar.  

La llengua  és una manera d’arribar i entendre’s millor amb el públic de l’obra. 

Algunes de les seves obres anomenades Desconhort (1295), Cant de Ramon 

(1300) o Llibre d’Evast e Blanquerna (1276-83). 

A més, el llatí s’utilitzava per a lectors europeus, català per a la població de la 

Corona d’Aragó i l’àrea d’influència, i l’àrab per les tasques d’adoctrinament. No 

es conserva manuscrites en àrab, però han aconseguit salvar alguns d’una 

mateixa obra en doble versió catalana i llatina. Les seves obres han sigut 



traduïdes a llengües com el castellà, el francès, l’italià o l’occità. Una de les 

moltes obres més conegudes realitzades per Ramon van ser per exemple:  

- El Llibre de contemplació en Déu (1271-74), més de mil pàgines 

dedicades a l'explicació filosòfica del món exterior i el món diví, l'escriu en àrab, 

però només en conservem versions catalanes i llatines. 

- El Llibre de les meravelles (1287-89), inclou el popular Llibre de les 

bèsties, és una novel·la didàctica estructurada a través d'exemples, molt 

influenciada per la filosofia sufí. 

 

L’any 1263, a la seva autobiogràfica Vida coetània narra el fet que Crist li va 

aparèixer crucificat. Aquest projecte es va completar;  

- La redacció d'obres.  Difon la doctrina cristiana per tot el món. 

- La fundació d'escoles. Ensenya el seu sistema filosòfic, la seva art, àrab i 

llengües orientals. 

- Els viatges apostòlics. Tant a les principals seus europees del coneixement 

com a les terres dels sarraïns. 

En 1274, Ramon va afirmar que es va produir la il·luminació de la muntanya de 

Randa, és a dir, Déu li va revelar la forma de donar el sistema filosòfic. 

Es diu que, Ramon Llull mor l’any 1316 amb 84 anys, després d'un viatge a 

Tunis. 

 


