
RAMON LLULL 

 
                  
1.La figura de Ramon Llull. 
 

És el primer gran escriptor en la nostra llengua. Mallorquí, son pare 
acompanyava el rei Jaume I quan va conquerir  les Illes Balears. Ramon 
Llull naix el 1232. A més de la seua llengua nadiua, el català, aprengué 

l’àrab dels anteriors pobladors de les Illes. Coneixia el llatí, com a persona 
culta de l’època, i l’occità, llengua germana de la nostra que es posà de 

moda per a escriure poemes. El nostre autor escrigué en les quatre 
llengües. Portà una vida despreocupada i feliç com a membre de la noblesa 
que era, fins que, als 33 anys se li apareix Jesucrist. Morí a Tunis el 1316. 

 
 

Als trenta anys, després que se li apareguera cinc vegades Jesús en la creu, 

abandona la seua vida amable i es consagra a tres objectius: 
+La conversió dels infidels (musulmans i jueus). 

+La redacció de llibres per retornar a l’ideal cristià primitiu 
+Fer monestirs on els missioners aprengueren l’àrab i l’hebreu per poder 
difondre per tots els llocs la fe cristiana. Aquests missioners han d’estar 

disposats a donar la seua vida per Jesucrist  -el martiri- si fóra necessari. 

 

 
2.L’obra de Ramon Llull. 

 
Llull escrigué en quatre llengües: català, llatí, àrab i occità. Unes 250 obres. 

La major part, però, en la nostra llengua. Llull creia haver trobat el sistema 
infal.lible per convertir els infidels:l’Art.  

 
 

Ramon Llull és el creador de la prosa literària en català. Escrigué dues 

novel.les: el “Llibre d’Evast e d’Aloma e de Blanquerna, son fill”  i el 
“Fèlix o Llibre de meravelles”. En la primera narra la vida de Blanquerna, 
un jove que passa de frare a abat, de bisbe a Papa, porta a cap les 

iniciatives que Ramon Llull es proposava, i es retira a la vida d’ermità.  El 
“Fèlix o Llibre de meravelles” narra el camí pel món del jove Fèlix, 

observant  i  aprenent de filòsofs i ermitans. La setena part de l’obra és el 



“Llibre de les bèsties”, on Llull, a través d’animals que simbolitzen 
persones, critica els mals governants  i les intrigues cortesanes. 

És autor d’un magnífic llibre de poesia lírica en prosa, el “Llibre d’amic e 
amat”, que forma part del Blanquerna. 

En dos poemes narratius(“Lo desconhort” i “Cant de Ramon”) 
Llull,deprimit, es queixa del poc cas que fan papes i reis de  les seues idees 

d’il.luminat.En un d’aquests ressalta la importància dels ermitans, els únics 
que l’animen a prosseguir la seua tasca. 

 

 

 


