
RAMON  LLULL 

Ramon Llull és reconegut per tres raons: 

 Primer autor no anònim que escriu sobre temes  humanístics i científics en una  llengua 
romànica (s’escrivien en llatí) i un dels primers en utilitzar-la per escriure literatura. Volia 
arribar a tot tipus de públic. 

 Fixa el model de llengua catalana literària (no tenia predecessors). 
 Magnitud i importància  de la seua obra: 265 volums que tracten temes molt diferents: 

teològics, didàctics o morals.  
 

BIOGRAFIA I OBJECTIUS (Mallorca 1232-1316) 

Fill de família benestant i casat amb Blanca Picany (pare de dos fills). Fou educat en els ambients 
més selectes de l’aristocràcia de l’època i bon coneixedor de la literatura trobadoresca. 
Va viure a la cort fins als 31 anys, va deixar la dona i els fills i es va retirar al monestir mallorquí 
de Randa (vida contemplativa i formació personal) després que Jesucrist se li hagués aparegut 5 
vegades en somnis per demanar-li que no escrivís més versos i que es dediqués només a estimar 
Déu. Allí va concebre, il·luminat per Déu, el seu ideal de vida que té com a dos objectius: 

 Creació de l’ART: sistema filosòfic que havia de servir per demostrar les grans veritats 
cristianes (existència de Déu...) i el funcionament ideal de la societat i el món. 

 Expansió del cristianisme i la formació moral de la població a través de la prèdica directa i de 
les obres literàries en llengua comprensible (català, llatí i àrab). 

 
Per aconseguir aquest projecte va dur una vida d’activitat frenètica com a missioner, escriptor i 

intel·lectual: 

 Com a missioner 
Va destinar tota la seua vida a convertir els “infidels” (jueus i musulmans) tot convencent-los 

de la superioritat del cristianisme. Com? 

 Va viatjar infatigablement pel Mediterrani. El seu afany per demostrar que el cristianisme 
era la veritable el portà a situacions problemàtiques (apedregat, empresonat i expulsat 
dues vegades). L’experiència missionera li comportà una gran decepció. 

 
 Com a escriptor 
 La seua obra es caracteritza per la seua qualitat (coherència narrativa, domini del diàleg i el 

monòleg, les imatges, ús d’exemples...), profunditat intel·lectual i extensió (250 llibres). 
 Va escriure en català, llatí i àrab per arribar al poble, als centres de cultura (església, corts i 

universitats) i al món islàmic.  També va compondre poesia provençal. 
 Finalitat didàctica i moralitzadora de la literatura, un mitjà més que un fi. El seu objectiu és 

explicar la seva ART però tracta temes molt variats: teologia, moral, filosofia, ciència, 
tècnica... 

 
 Com a intel·lectual 
 Es va relacionar amb els savis de l’època, s’entrevistà amb papes i reis. Doble finalitat: 
 Donar a conèixer la seua ART 
 Recollir diners per crear escoles per formar missioners. 
 

OBRA LITERÀRIA 

 Novel·les: Dues de les obres narratives més destacades i de més interès literari de Ramon Llull 
són el Llibre d’Evast e d’Aloma e de Blanquerna son fill  i  Fèlix o Llibre de meravelles. 
Ambdues tenen finalitat moralitzadora i didàctica. 


