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

		DESCRIPCIÓ
Quarta unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Matemàtiques. Els
alumnes hi descobriran com Llull va aplicar la lògica i els sistemes combinatoris
múltiples en la construcció de la seva “Art”, un sistema capaç de donar una resposta
raonada i objectiva a qualsevol qüestió. La unitat es completa amb un exercici de
lògica i una activitat per a posar en pràctica el diàleg constructiu i el consens.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir l’ús de la lògica i de la raó en l’Art de Ramon Llull.
2.- Utilitzar la combinatòria per a resoldre un problema de lògica.
3.- Desenvolupar la capacitat d’elaborar arguments, l’escolta activa i el diàleg.
4.-Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.
		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT
INTRODUCCIÓ
TEMPS ERA TEMPS

DESCRIPCIÓ
Explicació inicial del mestre.
Episodi biogràfic de Ramon Llull

DURADA
5 minuts
5 minuts

Exercici de lògica en què els alumnes han de
T’HI ATREVEIXES?

completar una graella a partir d’unes pistes.

20 minuts

Activitat per a exercitar l’argumentació, l’escolta
JUGUEM PLEGATS

UN BON RELAT

activa, el diàleg i el consens .
Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

15 minuts
5 minuts

			
		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.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us recomanem que introduïu la sessió explicant breument que
Ramon Llull s’havia adonat de la ineficàcia dels mètodes habituals
per a convertir els infidels. Aquests mètodes es fonamentaven en
l’autoritat dels textos sagrats, i cada religió tenia els seus propis
textos i no reconeixia l’autoritat dels altres.
Llull va idear, doncs, un nou mètode, la seva “Art”, basat en principis
generals acceptats per les tres grans religions monoteistes: la
jueva, la cristiana i la musulmana. Aquest sistema era capaç de
generar arguments que confirmaven o desmentien determinades
afirmacions. A més a més, aquest sistema era aplicable a
qualsevol disciplina: des de la teologia i la filosofia fins al dret o
la medicina.
L’element més visual de l’Art, i el que crida més l’atenció, eren les seves figures. Algunes d’aquestes
figures consistien en cercles mòbils que permetien combinar elements diversos d’una manera molt gràfica
i sistemàtica. Les innovacions de Llull, ben originals per als seus contemporanis, avui ens poden resultar
una mica més familiars, perquè els mecanismes combinatoris de l’Art tenen similituds amb els sistemes
de la informàtica. De fet, l’Art és considerada un dels seus antecedents més antics, perquè genera
respostes d’una manera lògica, immediata i autònoma a partir de tot un sistema de combinacions.
Per a aprofundir més en l’Art de Ramon Llull, us recomanem que visiteu les següents pàgines web:
•
•

Resum de l’Art de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de
Barcelona)
Descripció de l’Ars Magna (Viquipèdia)

1. Temps era Temps…
En acabat, repartiu als alumnes la fitxa de la unitat i convideu-los a llegir l’episodi biogràfic, en el qual
el mateix Ramon Llull explica:
•
•
•

•

com va rebre a la muntanya de Randa la inspiració divina per a desenvolupar un sistema que evités
llargues i infructuoses discussions entre religions;
la invenció i el desenvolupament de l’Art com a sistema de pensament basat en la lògica i
l’argumentació;
com va estructurar l’Art a partir de principis comuns a les tres grans religions monoteistes (una
concepció del cosmos heretada de l’Antiguitat grega i la creença comuna en un únic Déu amb
atributs);
l’aplicació de l’Art en altres disciplines de la ciència com a mètode de recerca de la veritat.

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?
A continuació, Ramon Llull convida els alumnes a resoldre per parelles un problema de lògica utilitzant el
raonament deductiu: a partir d’unes proposicions veritables, hauran d’arribar a unes conclusions també
veritables.
Els alumnes disposaran de cinc pistes per a completar una graella on han de col·locar, per ordre cronològic,
el títol de quatre obres de Ramon Llull i la data i la llengua en què van ser escrites. La solució de l’enigma
lògic és la següent:

Títol de l’obra
Blaquerna
Desconhort
Llibre de l’ascens i el descens de
l’intel·lecte
Ars consilii

Data

Llengua

1283

català

1295

occità

1304

llatí

1315

àrab

Per a dinamitzar l’exercici, recomaneu als alumnes que llegeixin i combinin bé les pistes. Si veieu que
els costa molt de resoldre’l, recomaneu-los que prestin especial atenció a les pistes 1 i 5, perquè,
combinades entre si i amb les dades que ja tenen col·locades a la graella, permeten d’esbrinar que el
Desconhort va ser escrit el 1295 en occità i el Blaquerna ell 1283 en català. A partir d’aquí, amb la pista
4 col·loquem les següents dades, fins a completar el quadre.
Per posar fi a l’exercici, poseu en comú els resultats obtinguts pels alumnes i convideu-los a compartir
com han aconseguit arribar a la solució.

3. Juguem plegats
Un cop resolt l’enigma de lògica, proposeu als alumnes un petit joc de diàleg a través del qual haureu
d’aconseguir que tota la classe arribi a un consens.
Per començar l’activitat, cada alumne triarà, entre un seguit de valors
proposats, quin creu que representa millor l’episodi biogràfic de la unitat
didàctica i pensarà la manera de justificar per què tria aquest valor i
no un altre. A continuació, es col·locaran per parelles i, mitjançant el
diàleg i l’argumentació, hauran d’escollir per consens amb quin dels
dos valors es queden. Si han triat el mateix, hauran de compartir les
raons que els han portat a escollir-lo. Després cada parella s’ajuntarà
amb una altra per a fer el mateix. El joc continua fins que només
queden dos o tres grans grups que exposen el seu valor i les seves
argumentacions. Llavors tota la classe ha d’aconseguir arribar a un
consens entre els dos o tres valors finalistes.
Mentre es fa l’activitat, aneu pautant la formació de parelles i de grups, animant-los a defensar la seva
tria i els seus arguments, però sempre escoltant les raons dels altres i sense caure en cap mena de
desqualificació o manca de respecte.
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4. Un bon relat
Per finalitzar la unitat, convideu els alumnes a llegir el fragment del Romanç d’Evast e Blaquerna que
tenen a la seva fitxa. En aquest fragment s’observa com Llull volia crear un sistema, l’Art, capaç d’ordenar
la diversitat del coneixement i de posar a prova la validesa de les afirmacions de qualsevol ciència.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

Mentre estaven conversant sobre aquest tema,
un especialista en l’Art es va presentar davant
del papa i li va dir que a causa de la diversificació
de les ciències (en teologia, en filosofia, en
dret i en medicina) s’havien generat multitud
d’opinions diverses en cadascuna d’aquestes
ciències; i això es devia al fet que els autors i
els mestres escrivien obres sobre les ciències
en les quals els uns divergien de les opinions
dels altres. Per això l’especialista en l’Art va dir
al papa i als cardenals que totes les ciències
s’havien de sotmetre a uns mateixos breus
principis necessaris que funcionessin d’acord
amb el mètode de l’Art per tal que, si sorgia
algun error o alguna falsa opinió, aplicant l’Art es
pogués posar ordre als principis de cada ciència
i s’eliminessin les falses opinions, contràries a
aquestes ciències.

Dementre que eren en aquestes paraules,
un artista entrà denant l’apostoli e dix-li que
per multiplicament de les ciències en teologia
e en natures e en dret e en medicina eren
multiplicades diverses opinions en cascunes de
les ciències damunt dites; e açò era per ço car
los autors e els mestres faïen obres sobre les
ciències en les quals los uns no eren en l’opinió
dels altres. E per açò l’artista dix a l’apostoli
e als cardenals que totes les ciències damunt
dites acordàs hom a breus començaments
necessaris e qui decorreguessen per art, per tal
que, si es llevava neguna error ni neguna falsa
opinió, que per art hom se pogués endreçar en
los començaments de cascuna ciència e que
destruís totes les falses opinions contràries a
les ciències damunt dites.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 86
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RAMON LLULL, EL LÒGIC
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
A la meva època, quan els missioners cristians tractaven de
convèncer els infidels de canviar de fe, es disputava a partir dels
textos sagrats. Com que cadascú defensava les seves escriptures,
era impossible arribar a cap acord.
L’any 1274, mentre m’estava a la muntanya de Randa, prop de
Palma de Mallorca, vaig tenir una inspiració genial: desenvoluparia
un mètode que proporcionés als missioners arguments racionals per
a demostrar als infidels la veritat del cristianisme sense haver de
recórrer als textos sagrats.
Així vaig desenvolupar la meva “Art”, un sistema que, a partir de principis generals acceptats
per les tres grans religions, permet de fer múltiples combinacions que generen arguments per
a confirmar o desmentir una afirmació inicial. Durant la meva vida vaig desenvolupar diverses
versions d’aquest mètode, a mesura que anava perfeccionant-lo. I el vaig aplicar, a més a més, a
tots els camps del saber, perquè era un sistema capaç de resoldre qüestions relacionades amb la
filosofia, la medicina, el dret o qualsevol altra ciència.

2. T’HI ATReVEIXES?
La meva Art demostra que el coneixement es pot estructurar en forma de raonaments lògics.
De fet, és un sistema combinatori precursor de la informàtica! Vegem com esteu vosaltres de
combinatòria.
Distribuïu-vos per parelles i completeu aquesta graella a partir de les dades que us donaré i de la
vostra capacitat de deducció. Feu-ho de manera que totes les afirmacions siguin correctes i que
les dates estiguin en ordre cronològic, posant la més antiga a dalt de tot. Si ho feu correctament,
descobrireu el títol de quatre de les meves obres i l’any i la llengua original en què les vaig escriure.

Títol de l’obra

Data

Llengua
català

1295

1315
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1.- Vaig escriure el Blaquerna dotze anys abans que el Desconhort, un poema escrit en occità.
2.- L’obra que vaig escriure el 1304 era en llatí.
3.- Una de les obres que vaig escriure es titula Ars consilii.
4.-El Llibre de l’ascens i el descens de l’intel·lecte el vaig escriure nou anys després del Desconhort.
5.- Vaig escriure el Blaquerna en català i al segle XIV un altre llibre en àrab.
3. JUGUEM PLEGATS
Ara us proposo un joc senzill de diàleg i consens. Llegiu un altre cop
l’episodi biogràfic d’aquesta fitxa i trieu individualment, entre els valors que
us enumero tot seguit, aquell que penseu que representa millor la meva
capacitat per a crear i perfeccionar l’Art:

RECERCA DE LA RAÓ, PENSAMENT LÒGIC, SISTEMATITZACIÓ, CREATIVITAT,
CONVICCIÓ, RESPONSABILITAT, CONSTÀNCIA i PERFECCIÓ
Quan tingueu clar per quines raons heu triat aquest valor i no un altre, col·loqueu-vos per parelles
i dialogueu fins a decidir, per consens, amb quin dels dos valors us quedeu. Si heu triat el mateix,
compartiu els arguments que us han portat a escollir-lo.
Quan hàgiu acabat, ajunteu-vos amb una altra parella i feu el mateix procés. Continueu dialogant i
arribant a consensos fins que tan sols quedin dos o tres grups. Exposeu llavors en veu alta al gran
grup quin valor heu triat i per quines raons l’heu escollit. Finalment, feu un petit debat fins que tota
la classe arribi a un consens. Quin és el valor que millor s’adapta al meu episodi biogràfic? Sereu
capaços d’arribar a un acord com a grup?

4. UN BoN RELAT
Per acabar, llegiu el següent fragment de la meva obra i contesteu la pregunta final.
Mentre estaven conversant sobre aquest tema,
un especialista en l’Art es va presentar davant
del papa i li va dir que a causa de la diversificació
de les ciències (en teologia, en filosofia, en
dret i en medicina) s’havien generat multitud
d’opinions diverses en cadascuna d’aquestes
ciències; i això es devia al fet que els autors i
els mestres escrivien obres sobre les ciències
en les quals els uns divergien de les opinions
dels altres. Per això l’especialista en l’Art va dir
al papa i als cardenals que totes les ciències
s’havien de sotmetre a uns mateixos breus
principis necessaris que funcionessin d’acord
amb el mètode de l’Art per tal que, si sorgia
algun error o alguna falsa opinió, aplicant l’Art es
pogués posar ordre als principis de cada ciència
i s’eliminessin les falses opinions, contràries a
aquestes ciències.

Dementre que eren en aquestes paraules,
un artista entrà denant l’apostoli e dix-li que
per multiplicament de les ciències en teologia
e en natures e en dret e en medicina eren
multiplicades diverses opinions en cascunes de
les ciències damunt dites; e açò era per ço car
los autors e els mestres faïen obres sobre les
ciències en les quals los uns no eren en l’opinió
dels altres. E per açò l’artista dix a l’apostoli
e als cardenals que totes les ciències damunt
dites acordàs hom a breus començaments
necessaris e qui decorreguessen per art, per tal
que, si es llevava neguna error ni neguna falsa
opinió, que per art hom se pogués endreçar en
los començaments de cascuna ciència e que
destruís totes les falses opinions contràries a
les ciències damunt dites.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 86
•

Quina penseu que era la meva intenció a l’hora de crear la meva Art?

