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RAMON LLULL, EL CRÍTIC
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Setena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Cultura i valors
ètics. A partir del Llibre de les bèsties de Ramon Llull, es convida els alumnes
a treballar el significat i la importància de la convivència, redactant una faula i
establint analogies entre personatges famosos i animals. La unitat es completa
amb una reflexió sobre els valors de participació, esperit crític, sinceritat i
responsabilitat, i amb una lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir el vessant de crítica social i política de l’obra de Ramon Llull.
2.- Crear una faula amb una intencionalitat crítica i moralitzadora.
3.- Relacionar els valors d’esperit crític, participació, convivència, sinceritat i responsabilitat, presents
en la vida i en l’obra de Ramon Llull, amb l’activitat quotidiana dels alumnes.

4.-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

Creació d’una faula al voltant del valor de la
T’HI ATREVEIXES?

convivència i creació d’analogies de personatges

20 minuts

famosos amb animals.
JUGUEM PLEGATS

UN BON RELAT

			

Reflexió sobre el valor de la participació, l’esperit
crític, la sinceritat i la responsabilitat.

Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

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 o a la fitxa de
l’alumnat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us proposem que comenceu destacant l’interès de Ramon Llull a
exaltar les virtuts i criticar els vicis en moltes de les seves obres. Amb
aquesta intenció moralitzadora, Llull va fer ús de la ficció narrativa i de
l’analogia per a exemplificar els seus ensenyaments i fer la lectura més
significativa i impactant.
Un bon exemple d’aquest ús didàctic de la ficció narrativa és el Llibre de les bèsties, una extensa faula
crítica sobre la política, que forma part del Llibre de meravelles. En aquesta faula, Llull narra la trama
complexa de maquinacions amb què Na Renard (una guineu) pretén dominar un governant i exercir el
poder entre bastidors. El llibre serveix a l’autor per a advertir al jove rei de França, Felip IV el Bell, dels
perills de rodejar-se de mals consellers que tan sols cerquen el seu propi benefici, i també per a criticar
algunes de les facetes de l’elit governant de la seva època.
Per tancar la introducció, recordeu als alumnes quines són les principals característiques d’una faula i
animeu-los a donar exemples de faules que recordin, com la faula de la llebre i la tortuga, de la guineu
i el raïm, etc.
Si voleu aprofundir més en el Llibre de les bèsties i la faceta més crítica de Ramon Llull, us recomanem
que visiteu la següent pàgina web:
•

Resum del Llibre de les bèsties (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de
Barcelona)

1. Temps era Temps…
Després de presentar la sessió, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir el passatge
biogràfic narrat pel mateix Ramon Llull, en què parla:
•
•
•

del seu interès per fomentar les virtuts humanes que considerava més
valuoses;
del Llibre de les bèsties, una faula en què els animals representen
estereotips d’actituds humanes;
de l’ús de la faula com un recurs per a exemplificar els perills dels mals
consellers i governants de l’època.

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?
Continueu la sessió animant els alumnes a escriure la seva pròpia faula, en
grups de quatre, prenent com a tema central la convivència. Expliqueu
que poden triar qualsevol aspecte del seu dia a dia que tingui a veure, per
exemple, amb el respecte als altres, l’amistat, la solidaritat amb els més
vulnerables, el compromís o la responsabilitat vers els espais i béns comuns.
Els passos que haurien de seguir els alumnes per a elaborar la faula són:

1.- Triar una situació inicial i definir quin serà el missatge final que es vol
transmetre.
2.- Triar quins seran els personatges que apareixeran a la faula, amb els
seus defectes i les seves virtuts.
3.- Assignar a cada personatge un animal representatiu.
4.-Escriure els diàlegs que representin la situació.
Quan els grups hagin acabat d’escriure les seves faules, us recomanem que les comparteixin en veu alta
amb la resta de la classe.
Finalment, proposeu als alumnes que triïn quatre personatges famosos de la vida cultural, social, política
o esportiva i que, des d’una perspectiva irònica i simpàtica, els relacionin amb animals. Per exemple, una
model altiva es pot relacionar amb un paó que va mostrant les seves plomes; un futbolista ràpid, amb
una gasela, etc. Convideu els alumnes a compartir en veu alta les relacions que han fet i a enriquir les
propostes dels seus companys amb altres associacions.

3. Juguem plegats
Aprofitant que els alumnes estan dividits en grups de quatre, proposeu-los un joc al voltant dels valors
que van inspirar la vida de Ramon Llull.
Convideu cada alumne a triar, de manera individual i en secret, quins d’aquests quatre valors creu que
el representa millor:
•
•
•
•

esperit crític
participació
sinceritat
responsabilitat

Un cop hagin triat un valor, cada alumne haurà d’explicar a la resta del grup les raons de la seva elecció.
Si els seus companys no hi estan d’acord i l’identifiquen amb un altre dels valors proposats, podran
exposar-ho i parlar-ne entre tots fins que s’arribi a un consens.
Quan tots els grups hagin acabat, feu una posada en comú i compteu
quants alumnes s’han identificat amb cadascun dels valors, per a
descobrir quins han estat els més populars. Si voleu, podeu tancar
l’activitat amb un petit debat sobre la importància d’aquests valors en
la vida quotidiana i sobre si n’hi ha algun que pugui considerar-se més
important que els altres.
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4. Un bon relat
Per finalitzar la unitat, convideu els alumnes a llegir el breu fragment del Llibre de les bèsties que tenen
a la seva fitxa i a reflexionar sobre el missatge que Ramon Llull hi volia transmetre i sobre si hi estan
d’acord o no.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

Un papagai s’estava en un arbre amb un corb,
i sota l’arbre hi havia un simi que havia posat
llenya sobre una lluerna perquè es pensava que
era foc, i bufava la llenya per tal d’encendre foc
per poder-se escalfar. El papagai va cridar al simi
que no era foc, sinó una lluerna. El corb va dir
al papagai que no volgués adoctrinar ni corregir
aquell qui no vol rebre consell ni correcció.
El papagai va dir moltes vegades al simi que
allò que es pensava que era foc en realitat era
una lluerna, i el corb cada vegada renyava el
papagai per voler redreçar allò que per natura
és tort. El papagai va baixar de l’arbre i es va
acostar al simi per poder-li explicar millor allò
que li retreia. Tant es va acostar el papagai al
simi, que el simi el va agafar i el va matar.

Un papagai estava en un arbre amb un corb,
e dejús l’arbre havia un simi qui havia posada
llenya sobre una lluerna, car cuidava’s que fos
foc, e bufava en aquella llenya per intenció que
faés foc en què es calfàs. Lo papagai cridava al
simi e deïa-li que no era foc, ans era lluerna. Lo
corb dix al papagai que no volgués adoctrinar ni
castigar aquell qui no rep consell ni correcció.
Moltes vegades dix lo papagai al simi que lluerna
era e que no era foc ço que es cuidava que era
foc, e lo corb totes vegades reprenia lo papagai
com volia endreçar ço que naturalment és tort.
Lo papagai davallà de l’arbre e acostà’s al simi
per ço que li pogués mills dar a entendre ço de
què el reprenia. Tan prop s’acostà lo papagai
del simi, que lo simi lo pres e l’occís.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 42
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RAMON LLULL, EL CRÍTIC
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
El 1289 vaig escriure el Llibre de les bèsties, que és la setena de
les deu parts de què es compon el meu Llibre de meravelles. No us
penseu que amb aquest títol volia fer un estudi de zoologia, ni de bon
tros! És una composició literària en forma de faula, és a dir, una mena
de conte en què els personatges són animals, que parlen i presenten
característiques humanes, i que conté una lliçó moral.
Al Llibre de les bèsties vaig aprofitar aquest gènere tan didàctic per a advertir el jove i inexpert rei
de França, Felip IV el Bell, contra els mals consellers. Felip era nebot del meu senyor, el rei Jaume
II de Mallorca, i jo el tenia en gran estima i no volia que es veiés perjudicat. I és que, ja ho sabeu,
sempre em va agradar molt escriure sobre les virtuts que, al meu entendre, havien de tenir les
persones de qualsevol condició.

2. T’HI ATReVEIXES?
Ara que ja sabeu què és una faula, us proposo que feu grups de quatre i que intenteu escriure’n
una. El relat, mitjançant diàlegs, haurà de mostrar la importància del valor de la convivència en
qualsevol dels seus aspectes: respectar els altres, tenir cura de les persones més vulnerables,
tractar amb responsabilitat els béns comuns, respectar la llibertat dels altres, i altres aspectes que
se us puguin acudir.
Podeu seguir aquests passos:

1.- Penseu quin serà el tema de la faula i quin serà el missatge final que voleu transmetre.
2.- Trieu una situació inicial i definiu quins seran els personatges que intervindran en la faula,
amb els seus defectes i les seves virtuts.
3.- Assigneu a cada personatge un animal representatiu. Les característiques del personatge
haurien de coincidir amb les que s’han atribuït tradicionalment a l’animal escollit.
4.-Finalment, escriviu els diàlegs.
Quan hagueu acabat d’escriure la vostra faula, compartiu-la en veu alta amb la resta de la classe.
Tot seguit, penseu quatre personatges famosos de la vida cultural, social, política o esportiva i,
d’una manera simpàtica, relacioneu-los amb possibles animals. Ep, però tot això sense perdre el
respecte!
Al final, poseu en comú les vostres idees amb els altres companys i comenteu quines associacions
us semblen encertades i quines no.
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3. JUGUEM PLEGATS
Aprofitant el grup que heu fet per a l’activitat anterior, que cadascun de vosaltres esculli,
individualment i en secret, quin d’aquests quatre valors que van inspirar la meva vida creu que el
representa millor:
•
•
•
•

esperit crític
participació
sinceritat
responsabilitat

En acabat, expliqueu als companys del grup quin valor heu triat i per què. Llavors els companys
podran expressar si ells també creuen que el valor triat és el que us identifica millor o si creuen
que seria un altre de la llista.
Quan tots els grups hagin acabat, feu una posada en comú i compteu quants de vosaltres us heu
identificat amb cadascun dels valors, per a descobrir quins han estat els més triats. Després,
responeu la pregunta següent:
•

Considereu que algun d’aquests valors és més important que els altres?

4. UN BoN RELAT
Per acomiadar la sessió, us proposo que llegiu en grup aquest fragment del meu Llibre
de meravelles, en què un papagai que volia corregir un simi no va acabar gaire bé…

Un papagai s’estava en un arbre amb un corb,
i sota l’arbre hi havia un simi que havia posat
llenya sobre una lluerna perquè es pensava que
era foc, i bufava la llenya per tal d’encendre foc
per poder-se escalfar. El papagai va cridar al simi
que no era foc, sinó una lluerna. El corb va dir
al papagai que no volgués adoctrinar ni corregir
aquell qui no vol rebre consell ni correcció.
El papagai va dir moltes vegades al simi que
allò que es pensava que era foc en realitat era
una lluerna, i el corb cada vegada renyava el
papagai per voler redreçar allò que per natura
és tort. El papagai va baixar de l’arbre i es va
acostar al simi per poder-li explicar millor allò
que li retreia. Tant es va acostar el papagai al
simi, que el simi el va agafar i el va matar.

Un papagai estava en un arbre amb un corb,
e dejús l’arbre havia un simi qui havia posada
llenya sobre una lluerna, car cuidava’s que fos
foc, e bufava en aquella llenya per intenció que
faés foc en què es calfàs. Lo papagai cridava al
simi e deïa-li que no era foc, ans era lluerna. Lo
corb dix al papagai que no volgués adoctrinar ni
castigar aquell qui no rep consell ni correcció.
Moltes vegades dix lo papagai al simi que lluerna
era e que no era foc ço que es cuidava que era
foc, e lo corb totes vegades reprenia lo papagai
com volia endreçar ço que naturalment és tort.
Lo papagai davallà de l’arbre e acostà’s al simi
per ço que li pogués mills dar a entendre ço de
què el reprenia. Tan prop s’acostà lo papagai
del simi, que lo simi lo pres e l’occís.
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•

Podríeu dir-me quin missatge creieu que volia transmetre amb aquesta faula? Penseu que tinc raó?

