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RAMON LLULL, L’AUTODIDACTE
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Segona unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Llengua catalana
i literatura. Els alumnes hi descobriran el procés autodidàctic de Ramon Llull, la
seva voluntat divulgadora i el seu recurs a llengües com el català, el llatí, l’occità o
l’àrab per a apropar els seus escrits a destinataris diversos. La unitat es completa
amb una activitat que relaciona frases fetes amb fets i valors que van marcar la
vida de Ramon Llull, i amb una reflexió final que permet de traslladar aquests
valors a la quotidianitat dels alumnes.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir l’ús que fa Ramon Llull de llengües diverses per a apropar els seus escrits a destinataris
diversos.
2.- Llegir i comprendre un text escrit en català antic per a treure’n informacions i idees concretes.
3.- Identificar neologismes actuals.
4.-Relacionar els valors de l’aprenentatge al llarg de tota la vida, de l’autonomia i de la perseverança,
presents en la vida i en l’obra de Ramon Llull, amb frases fetes i amb l’activitat quotidiana dels
alumnes.
5.- Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Explicació inicial del mestre.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Episodi biogràfic de Ramon Llull.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Lectura i comprensió d’un text escrit en català antic
i identificació de neologismes.

JUGUEM PLEGATS

UN BON RELAT

Identificació del significat de frases fetes tradicionals
i reflexió sobre els valors de l’aprenentatge al llarg
de la vida i de la perseverança, en la quotidianitat
dels alumnes.
Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

20 minuts

15 minuts

5 minuts
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		MATERIALS

•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar
l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina web
del programa educatiu www.enlullat.cat i a la fitxa de l’alumnat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us recomanem d’introduir la sessió explicant que Llull no va rebre
una formació acadèmica reglada i que, per tant, no es va instruir en
l’escolàstica pròpia de les universitats medievals com la immensa
majoria d’intel·lectuals de l’època, sinó que va realitzar un procés
autodidàctic d’àmplies lectures.
A l’edat mitjana, la formació reglada estava gairebé reservada als clergues, tot i que començaven a
aparèixer moviments de laics que s’interessaven pel coneixement i la cultura librària. A partir del segle
XIII, a més, els ordes mendicants (sobretot els instal·lats a les grans ciutats, com els frares dominicans
i franciscans) van desenvolupar una tasca de formació del poble, en part amb la intenció de combatre
l’heretgia.
En aquest context, Llull va ser un dels primers escriptors europeus a fer ús d’una llengua romànica per
a tractar de matèries fins llavors reservades al llatí: la filosofia, la teologia, la ciència, etc. Aquest ús del
català respon a una clara voluntat de comunicar el seu missatge a un ventall més ampli de destinataris, i
no només a aquells que coneixien el llatí. Un altre exemple d’aquesta intenció divulgadora és la utilització
molt freqüent de recursos analògics, narracions exemplars i al·legories, per a transmetre coneixements
d’una manera amena i entenedora.
Per a aprofundir més en les obres i els fets biogràfics més destacats de Ramon Llull, us recomanem
que visiteu les següents pàgines web:
•
•

Episodis més destacats de la vida de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona)
Resum de les obres literàries de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona)

1. Temps era Temps…
Després de la presentació, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic
narrat per Ramon Llull, en què explica:
•
•
•
•

el seu procés autodidàctic;
la voluntat d’estudiar idiomes per a fer-se entendre;
el recurs a diverses llengües i formes literàries, conforme als continguts i als destinataris de cada
obra;
el seu impuls a la creació d’escoles per a l’aprenentatge de les llengües dels no cristians, especialment
de l’àrab.

L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu i a
la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
En aquesta activitat, Ramon Llull convida els alumnes a llegir un
fragment del capítol 79 de Romanç d’Evast e Blaquerna (1283). El
text original s’acompanya d’una versió al català modern per a fer-ne
més comprensible la lectura. Llull fa aparèixer en aquesta obra un
seu alter ego anomenat “Ramon lo Foll”: un personatge que, com
ell, és un laic que probablement tampoc no disposa d’una formació
reglada. Això, però, no impedeix que es presenti davant la cort
papal i es faci escoltar. En el fragment proposat, Ramon lo Foll fa
servir un gos i un esparver per a parlar de dos tipus d’homes ben
diferents. Aquest ús de la narració exemplar i de l’analogia il·lustra
clarament la seva intenció d’acostar i fer entenedor el seu discurs a
destinataris diversos.
El fragment s’acompanya de dues preguntes: una de comprensió lectora i una altra de reflexió, que els
alumnes poden contestar individualment o en grup. L’activitat finalitza convidant els alumnes a trobar
neologismes actuals, paral·lelament a l’ús que Ramon Llull va fer d’aquesta mena de mots.

3. Juguem plegats
Els alumnes descobriran tres episodis biogràfics de Ramon Llull que exemplifiquen experiències
d’aprenentatge al llarg de la vida i també de perseverança. A cadascun d’aquests episodis, els alumnes
hi hauran d’associar una de les tres frases fetes que els proposem. La relació correcta és:

EPISODI BIOGRÀFIC

FRASE FETA o dita
POPULAR

Entre els anys 1287 i 1289 Ramon Llull va anar a Roma i a París per mostrar
la seva Art a la cort papal i a la universitat, però no va ser entès perquè el
seu sistema era massa complex. En lloc d’abandonar, al llarg de la seva vida
va compondre unes quantes versions de l’Art, cada vegada més intuïtives.
Entre el final del 1309 i el 1311, Llull va obtenir un document en què

De mica en mica, s'omple la pica

quaranta mestres i batxillers en arts i medicina aprovaven les seves lliçons i
consideraven útil i profitosa la seva Art.
Just abans de partir en la seva primera missió cap a Tunis (1292), Ramon
Llull va patir una crisi paralitzant, provocada per la por del martiri, que el va
retenir a Gènova durant gairebé un any. Finalment, després de molts dubtes
sobre com havia de procedir, va aconseguir sobreposar-se als temors que el

Fer el cor fort

paralitzaven i va embarcar-se cap al nord d’Àfrica. La decisió va retornar-li la
salut gairebé immediatament.
El 1293 Llull va establir un diàleg a Tunis amb savis musulmans. Els va oferir
de fer-se musulmà si eren capaços de fer-li veure que la seva religió era
millor que el cristianisme. Als tunisians, al començament, els va semblar bé,
però quan Ramon ja tenia un grup de musulmans disposats a ser batejats,

Picar-se els dits

van decidir expulsar-lo.

Per acabar, convideu els alumnes a posar exemples de situacions actuals, pròpies o del seu entorn, a les
quals també podrien aplicar-se aquestes dites populars i tradicionals.

EnLLULLa’t - Unitat didàctica Ramon Llull l’autodidacte

4. Un bon relat
Per tancar la sessió, convideu els alumnes a llegir en gran grup el fragment del Llibre de contemplació
(1271-1274) que tenen a la seva fitxa. S’hi pot veure la voluntat de Ramon Llull de recórrer a la ficció i
d’atribuir al seu propi jo determinades qualitats, virtuts o defectes, com a eina retòrica per a embellir la
prosa i fer-la més interessant i persuasiva.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

Però, Senyor, en molts llocs d’aquesta obra ens
vanem de ser virtuós i de ser viciós, i això ho fem
per tal que l’obra estigui més ben concebuda.
Ens atribuïm virtuts que no tenim, però ho diem
per embellir l’obra; així com el trobador es vana
d’estar molt enamorat perquè la seva cançó
sigui millor, de la mateixa manera ens hem
atribuït virtuts amb la intenció d’embellir l’obra.
I com que ens acusem dels vicis que tenim i
no escrivim el nostre nom en aquesta obra, es
demostra que no ens vanem de tenir virtuts ni
ens lloem per vanaglòria, sinó que ho fem per
tal que l’obra sigui millor.

Emperò, Sényer, en molts de llocs en esta obra
nos gabam d’ésser vertuós e d’ésser viciós, e
açò fem per tal que l’obra ne sia mills afigurada;
on les vertuts deïm nós que no són en nós, mes
que ho deïm així per embellir l’obra, car, així
com lo trobador se gaba de bé ésser enamorat
per tal que sa cançó ne sia mellor, enaixí nós
havem dit que ha en nós vertuts per entenció
d’embellir l’obra; e car nós nos acusam dels
vicis qui són en nós, e car lo nostre nom no
escrivim en esta obra, per açò és significat que
nós no ens gabam d’haver vertuts ni ens lloam
per haver vanaglòria, ans ho fem per tal que
l’obra ne sia mellor.

Llibre de contemplació (1271-1274), cap. 366, § 26
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RAMON LLULL, L’ESCRIPTOR
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
Després d’haver complert trenta anys, ho vaig deixar tot i vaig dedicar
nou anys de la meva vida a l’estudi. Ep, i sense matricular-me en
cap universitat! Tenia tantes ganes d’aprendre que ho vaig fer per mi
mateix, aprofitant l’accés que tenia a les biblioteques dels convents i
monestirs mallorquins. En aquest temps també vaig estudiar àrab. Si
volia convertir els musulmans al cristianisme, els havia de saber parlar
en la seva llengua perquè m’entenguessin!
Per a la tasca que volia emprendre, em calia valdre’m de gèneres literaris molt variats i de diverses
llengües: l’occità, per a la poesia; el llatí, per als tractats tècnics i acadèmics; el català, quan volia
que la gent del poble m’entengués, i l’àrab, per a adreçar-me als musulmans. Per aquesta raó
vaig impulsar la creació d’un centre per a l’aprenentatge de la llengua àrab i per a la formació de
missioners al monestir de Miramar. També vaig impulsar la creació de càtedres de llengües orientals
per a missioners en les principals universitats europees.

2. T’HI ATReVEIXES?
Ara que ja sabeu que jo valoro molt aprendre llengües, us proposo
un petit repte. Llegiu aquest text en català antic, en el qual faig
aparèixer un meu alter ego anomenat “Ramon lo Foll”. Com jo
mateix, ell també és un laic sense formació reglada, però dotat
de prou coneixement i saviesa per a poder-se presentar a la cort
papal i fer-se escoltar pels cardenals, gràcies a la seva formació
autodidacta. Llegiu amb calma el text i contesteu les tres preguntes
del final.

RAMON LO FOLL A LA CORT PAPAL
Esdevenc-se un dia que l’apostoli convidà tots
los cardenals, e tenc gran cort aquell dia. Quan
hagren menjat en la cort, vénc un home vestit
com a foll e hac ras son cap, e en sa mà portà
un esparver e en l’altra mà tenc una corda on
era lligat un ca que menava. Saludà lo senyor
apostoli e los cardenals e tota la cort de part lo
senyor emperador, e dix aquestes paraules:

Vet aquí que un dia el papa va convidar tots
els cardenals i va celebrar cort solemne aquell
dia. Quan van haver menjat a la cort, va venir
un home vestit com un foll i amb el cap rapat;
en una mà hi portava un esparver i a l’altra un
gos lligat amb una corda. Va saludar el senyor
papa, els cardenals i tota la cort de part del
senyor emperador, i va dir aquestes paraules:
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—Jo son Ramon lo Foll, qui venc per
manament de l’emperador en esta cort per usar
de mon mester e per cercar mos companyons.
Quan hac dites aquestes paraules, ell donà a
picar a l’esparver e puix féu-lo venir a son puny
dues o tres vegades. Aprés ferí e baté l’esparver
amb la corda d’on era lligat son ca, e altra
vegada cridà l’esparver que vengués a son puny.
E l’esparver, per ço car lo Foll l’havia esquivat e
l’havia ferit, fugí e volà fora lo palau on l’apostoli
era, e esdevenc salvatge. Quan Ramon lo Foll hac
perdut son esparver, ell ferí molt fortment lo ca
dues o tres vegades, e tota hora que l’apellava,
volenterosament lo ca tornava a ell.
—Ramon lo Foll —dix l’apostoli—, qual
és ton estament? Ni per què dius que en esta
cort est vengut cercar tos companyons? Ni què
significa ço que has fet de l’esparver e del ca
denant nosaltres?
—Sényer —dix Ramon lo Foll—, jo era
cosí en la cort de l’emperador e depenyia’m foll
per ajustar diners. E l’emperador ha’m tant dit
de la passió de Jesucrist e de la noblesa de Déu,
que vull ésser foll per donar d’ell honrament e
honor. E no vull haver manera a mes paraules
per força de gran amor. E per ço car vostra cort
ha major honor per la passió de mon amat e
per l’encarnació que nulla altra cort, cuid atrobar
en vostra cort molts companyons qui sien de
mon ofici. L’esparver significa los hòmens qui
no ajuden a home ni a sostenir honrament e
l’ordenament de vostra cort sens diners e serviis;
e quan hom los prega e no els dóna res, fér hom
llur coratge de peresa e treball, e per açò són
a home estranys e salvatges. Lo ca significa
los hòmens qui són tan aflamats e tan ajustats
d’amor amb l’honrament e l’ordenament de la
cort per ço que Déus hi sia honrat, que, sens
que hom no satisfaça a llurs treballs, sostenen
treballs e afanys per home qui haja a procurar
alcunes coses en cort, e són als hòmens plaents
e agradables.

—Jo sóc Ramon el Foll, i he vingut per manament
de l’emperador a aquesta cort per fer el meu
ofici i per cercar els meus companys.
Quan va haver dit aquestes paraules, va donar
menjar a l’esparver i després el va fer venir
al seu puny dues o tres vegades. Llavors va
colpejar i ferir l’esparver amb la corda amb què
tenia lligat el gos, i va tornar a cridar l’esparver
que vingués al seu puny.L’esparver, com que
el foll l’havia espantat i l’havia ferit, va fugir
volant fora del palau del papa, i es va tornar
salvatge. Quan Ramon el Foll va haver perdut
l’esparver, va colpejar molt fort el gos dues o
tres vegades, i cada vegada que el cridava, el
gos tornava a ell de bon grat.
—Ramon el Foll —va dir el papa—, qui
ets? I per què dius que has vingut a aquesta
cort a cercar els teus companys? I què significa
això que has fet amb l’esparver i amb el gos
davant nostre?
—Senyor —va dir Ramon el Foll—, a la
cort jo era parent de l’emperador i em fingia
foll per fer diners. Però l’emperador m’ha parlat
tant de la passió de Jesucrist i de la noblesa de
Déu, que vull ser foll per honrar-lo. I, per la
gran força d’amor, no vull seguir cap ordre en
les meves paraules. I com que la vostra cort
honora més que cap altra la passió del meu
amat i la seva encarnació, penso que aquí hi
trobaré molts companys que facin el mateix
que jo. L’esparver representa els homes que no
ajuden als altres ni a mantenir l’honor i l’ordre
de la vostra cort si no obtenen diners i serveis;
quan se’ls demana alguna cosa i no se’ls dóna
res, hom fereix el seu orgull i s’omplen de
peresa i fatiga, i es tornen salvatges i esquerps
amb els altres. El gos representa els homes
que estan tan inflamats d’amor i en tenen tant
que s’esforcen per l’honor i l’ordre de la cort
per tal que Déu hi sigui honrat i, encara que
no se’ls retribueixin els seus serveis, suporten
tribulacions i s’esforcen per ajudar qualsevol
que hagi de fer gestions a la cort, i són amatents
i agradables amb els altres.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 79
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Heu entès el text? Com podeu veure amb la traducció, el català del meu temps era una mica
diferent del d’ara. I ara vinga, anem a les preguntes.

1.- A veure si em sabeu dir com són els homes que s’assemblen a un
esparver segons Ramon lo Foll? I els que s’assemblen a un gos?

2.- Per què creieu que utilitzo el recurs de la narració literària, en
comptes d’escriure un text més tècnic, llarg i enrevessat?

3.- En les meves obres faig servir nombrosos neologismes, és a dir, paraules de nova invenció,
per a disposar d’un vocabulari més ampli. Per exemple, puc parlar d’un objecte o material
calefactible per a referir-me a la seva capacitat de ser escalfat. Seríeu capaços d’escriure tres
paraules que vosaltres feu servir actualment, però que els vostres pares no quan tenien la
vostra edat?

3. JUGUEM PLEGATS
Juguem a les endevinalles! Relacioneu aquests episodis de la meva vida amb la frase feta o la dita
popular que penseu que els defineix millor. Us en dono tres a escollir, però només n’hi ha una de
correcta.

EPISODI BIOGRÀFIC
Entre els anys 1287 i 1289 Ramon Llull va anar a Roma i a París per
mostrar la seva Art a la cort papal i a la universitat, però no va ser entès
perquè el seu sistema era massa complex. En lloc d’abandonar, al llarg de
la seva vida va compondre unes quantes versions de l’Art, cada vegada més
intuïtives. Entre el final del 1309 i el 1311, Llull va obtenir un document en
què quaranta mestres i batxillers en arts i medicina aprovaven les seves
lliçons i consideraven útil i profitosa la seva Art.

FRASE
FETA
o
dita POPULAR
Qui no vulgui pols, que no vaig
a l’era
Qui dia passa any empeny
De mica en mica, s'omple la
pica

Just abans de partir en la seva primera missió cap a Tunis (1292), Ramon
Llull va patir una crisi paralitzant, provocada per la por del martiri, que el

Estar amb l’aigua al coll

va retenir a Gènova durant gairebé un any. Finalment, després de molts
dubtes sobre com havia de procedir, va aconseguir sobreposar-se als

Fer el cor fort

temors que el paralitzaven i va embarcar-se cap al nord d’Àfrica. La decisió
va retornar-li la salut gairebé immediatament.

El 1293 Llull va establir un diàleg a Tunis amb savis musulmans. Els
va oferir de fer-se musulmà si eren capaços de fer-li veure que la seva
religió era millor que el cristianisme. Als tunisians, al començament, els va
semblar bé, però quan Ramon ja tenia un grup de musulmans disposats a
ser batejats, van decidir expulsar-lo.

No tocar de peus a terra
Anar amb una sabata i una
espardenya
Picar-se els dits
Hi ha més dies que llonganisses

Podríeu explicar una situació viscuda per vosaltres mateixos a la qual també es pugui aplicar alguna
d’aquestes dites?
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4. UN BoN RELAT
Per acabar, us proposo llegir un fragment de la meva obra en què explico la necessitat
d’utilitzar certs elements de ficció o bé d’atribuir-me determinades qualitats que,
òbviament, no tinc.

Però, Senyor, en molts llocs d’aquesta obra ens
vanem de ser virtuós i de ser viciós, i això ho fem
per tal que l’obra estigui més ben concebuda.
Ens atribuïm virtuts que no tenim, però ho diem
per embellir l’obra; així com el trobador es vana
d’estar molt enamorat perquè la seva cançó
sigui millor, de la mateixa manera ens hem
atribuït virtuts amb la intenció d’embellir l’obra.
I com que ens acusem dels vicis que tenim i
no escrivim el nostre nom en aquesta obra, es
demostra que no ens vanem de tenir virtuts ni
ens lloem per vanaglòria, sinó que ho fem per
tal que l’obra sigui millor.

Emperò, Sényer, en molts de llocs en esta obra
nos gabam d’ésser vertuós e d’ésser viciós, e
açò fem per tal que l’obra ne sia mills afigurada;
on les vertuts deïm nós que no són en nós, mes
que ho deïm així per embellir l’obra, car, així
com lo trobador se gaba de bé ésser enamorat
per tal que sa cançó ne sia mellor, enaixí nós
havem dit que ha en nós vertuts per entenció
d’embellir l’obra; e car nós nos acusam dels
vicis qui són en nós, e car lo nostre nom no
escrivim en esta obra, per açò és significat que
nós no ens gabam d’haver vertuts ni ens lloam
per haver vanaglòria, ans ho fem per tal que
l’obra ne sia mellor.

Llibre de contemplació (1271-1274), cap. 366, § 26

Per què creieu que m’atribueixo qualitats que en veritat no tinc?
a) Per explicar-me millor i embellir l’obra.
b) Per fer-me més notori i famós.

