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

		DESCRIPCIÓ
Cinquena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Ciències de
la naturalesa: biologia i geologia. Aquesta unitat se centra en l’Arbre de ciència,
una obra en què Llull fa servir l’analogia de l’arbre per a classificar i ordenar les
diferents disciplines del saber de l’època. La unitat proposa als alumnes que posin
en joc els seus coneixements i la seva capacitat de deducció per a representar
visualment la cadena alimentària d’un bosc mitjançant la figura d’un arbre. La
unitat es completa amb una reflexió sobre el significat dels valors relacionats amb
la constància i a la planificació.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir l’Arbre de ciència, un llibre en què Llull estructura i classifica totes les branques del saber
per fer-les entenedores a tothom.

2.- Completar un sistema de relació tròfica a partir del diagrama d’un ecosistema de bosc.
3.- Relacionar els valors de planificació, esforç, paciència, perseverança, adaptació, fortalesa i
constància en la vida i 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

Explicació inicial a càrrec del mestre.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Episodi biogràfic de Ramon Llull.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Activitat consistent a completar la cadena tròfica
d’un bosc a partir d’un diagrama.

20 minuts

JUGUEM PLEGATS

Activitat sobre la planificació, l’esforç, la paciència,
la perseverança, l’adaptació, la fortalesa i la
constància.

15 minuts

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

5 minuts

INTRODUCCIÓ

UN BON RELAT
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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.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us recomanem que introduïu la sessió explicant breument el gran
interès per la ciència i per la investigació de la naturalesa que es
va produir al segle XIII. En aquest temps molts autors medievals
van compilar tractats, summes i repertoris sistemàtics, llargs i
plens de dades, per donar explicació als fenòmens de l’univers.
En aquest context, Ramon Llull va compondre diverses obres de contingut enciclopèdic, entre les quals
es pot destacar, pel seu grau de sistematització, l’Arbre de ciència. Llull hi organitza els diversos àmbits
de la realitat, segons el coneixement de l’època, d’una manera gràfica i entenedora, partint de la figura
simbòlica de l’arbre. L’obra completa es compon de setze arbres, amb arrels, tronc, branques, rams,
fulles, flors i fruits. Les arrels representen els principis bàsics de cada matèria de coneixement; el tronc,
la seva estructura; les branques, els rams i les fulles corresponen a les seves subdivisions principals; les
flors i els fruits solen representar els individus i els seus actes.
Els arbres lul·lians, com a representació esquemàtica del coneixement, es poden considerar predecessors
de les infografies actuals (habituals als manuals escolars, a la premsa, a la televisió o a les pàgines web),
que ofereixen un contingut organitzat mitjançant gràfics i figures per ajudar a entendre i recordar millor
els conceptes, les informacions i les seves relacions.
Si voleu aprofundir més en l’Arbre de ciència de Ramon Llull, us recomanem que visiteu la següent
pàgina web:
•

Arbre de ciència de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona).

1. Temps era Temps…
Tot seguit, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic narrat pel mateix
Ramon Llull. En aquest passatge, Llull explica als alumnes:
•
•

la redacció de l’Arbre de ciència durant la seva estada a Roma;
la seva voluntat d’estructurar i sintetitzar el pensament i els coneixements per a fer-los més
entenedors mitjançant la figura d’un arbre.

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 convidant els alumnes a representar la cadena tròfica d’un bosc fent servir la figura
d’un arbre per a establir aquestes relacions. La figura de l’arbre, que trobaran a la seva fitxa, mostra
dotze espais buits que s’hauran d’omplir amb dotze imatges d’animals i fruits, disposant-los de manera
que cada animal es pugui menjar sempre el fruit o l’animal que ocupi la casella de sota.
La solució de la cadena és la següent:

Per acabar, demaneu als alumnes que suggereixin altres analogies o figures alternatives a l’arbre lul·lià
per a mostrar gràficament un sistema de relacions. Si voleu, mostreu aquests tres exemples per ajudarlos a tenir noves idees.
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3. Juguem plegats
Dividiu els alumnes en grups de cinc i proposeu-los que defineixin aquests set valors, inspirats en
l’episodi biogràfic de Ramon Llull que s’ha llegit al començament de la unitat:

		Planificació		 Esforç		 Paciència		Perseverança
			

Adaptació

Fortalesa

Constància

Quan tothom hagi acabat, cada grup llegirà en veu alta una de les seves definicions i els altres hauran
d’endevinar a quin dels set valors es refereix. Cada grup que encerti el valor definit guanyarà un punt.
El joc s’acabarà quan tots els grups hauran llegit tres o quatre definicions. Guanyarà el grup que més
valors hagi endevinat.
Finalment, animeu els alumnes a posar exemples d’accions del seu dia a dia en què pensin que es fan
evidents alguns d’aquests valors.

4. Un bon relat
Per concloure la unitat, convideu els alumnes a llegir el fragment del Llibre
de meravelles que tenen a la seva fitxa. Llull hi recorre al simbolisme dels
animals per a reflexionar sobre les conseqüències de les decisions preses,
que moltes vegades no resolen els problemes satisfactòriament.
El text s’acompanya d’una pregunta de comprensió lectora final per als
alumnes.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

Vet aquí que un dia el rei celebrava parlament,
i tractava de la regulació de la seva cort. Tot
aquell dia, gairebé fins a la nit, el rei i els seus
barons van estar reunits en parlament, sense
menjar ni beure. Quan van haver acabat,
el Lleó i els seus companys tenien gana, i ell
va demanar al Llop i a la Guineu què podrien
menjar. Aquests li van respondre que era massa
tard per sortir a caçar, però que a prop d’allà
hi havia un vedell, fill del Bou, i un pollí, fill del
Cavall, que els aportarien menjar abundant. El
Lleó va enviar a buscar el vedell i el pollí, i se’ls
van menjar. El Bou es va enfadar molt per la
mort del seu fill, i igualment el Cavall, i tots
dos junts se’n van anar a l’home, per servirlo i perquè els vengés del greuge que el seu
senyor els havia fet. Quan el Bou i el Cavall es
van presentar a l’home per servir-lo, l’home va
cavalcar el Cavall i va fer arar el Bou.

Un dia s’esdevenc que lo rei estava en
parlament, e tractava de l’ordenació de sa cort.
Tot aquell dia tro prés de la nit estigueren en
parlament lo rei e sos barons, que no hagueren
menjat ne begut. Quan hagueren tengut
parlament, lo Lleó e sos companyons hagueren
fam, e demanà al Llop e a Na Renart què porien
menjar; e ells resposeren e digueren que tard
era com poguessen percaçar vianda, mes prés
d’aquell lloc havia un vedell, fill del Bou, e
un pollí, fill del Cavall, de què porien menjar
abundosament. Lo Lleó tramès en aquell lloc e
féu venir lo vedell e lo pollí, e menjaren-los.
Molt fo irat lo Bou de la mort de son fill, e sí es
fo lo Cavall, e ensems vingueren-se’n a l’hom,
per tal que el servissen e que los venjàs del
falliment que llur senyor havia fet contra ells.
Quan lo Bou e lo Cavall se foren presentats a
l’home per servir, l’hom cavalcà lo Cavall e féu
arar lo Bou.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 37, § 6
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RAMON LLULL, L’ORDENADOR
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
Durant la meva estada a Roma dels anys 1295 i 1296, vaig
proposar-me estructurar i organitzar les diverses branques del
coneixement d’una manera lògica i completa. La meva intenció
era que qualsevol que veiés aquesta classificació, la pogués
entendre i memoritzar fàcilment. Oi que vosaltres també feu
esquemes per a estudiar? Doncs això era una cosa semblant,
però a més gran escala.
Amb aquest objectiu, vaig concebre una nova enciclopèdia que estructurava les diverses matèries
de coneixement mitjançant la figura d’un arbre. La vaig titular Arbre de ciència. L’analogia amb
aquest element orgànic, tan present en el paisatge, em va anar molt bé per a fer-me entendre.
Ja havia fet servir la figura de l’arbre en altres obres, com ara el Llibre del gentil e dels tres savis.
Aquesta vegada, però, m’havia de servir per a organitzar, partint sempre d’un mateix esquema, tot
el conjunt del coneixement. En efecte, la figura de l’arbre em permetia desplegar un diagrama de
les diferents matèries del coneixement, des dels seus fonaments, les arrels, fins a les seves últimes
consecucions, els fruits. Oi que vaig tenir una bona pensada?

2. T’HI ATReVEIXES?
La figura esquemàtica d’un arbre
permet de representar moltes
relacions diferents. A veure com ho
feu vosaltres.
Com ja sabeu, una cadena tròfica
representa quines espècies d’un
ecosistema s’alimenten de les altres.
Doncs bé, aquí teniu un arbre amb
dotze espais buits per a representar
les relacions tròfiques que es donen
en un bosc.
També
disposeu
de
dotze
il·lustracions de diversos animals
o fruits que haureu de col·locar-hi
correctament, de manera que cada
animal es pugui menjar sempre els
fruits o animals que ocupen els buits
de sota. Només hi ha una solució
correcta. Endavant!
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Un cop completat, deixeu volar la imaginació i penseu altres formes de representar gràficament un
conjunt de relacions, diferents d’un arbre.

3. JUGUEM PLEGATS
Ara us proposo un joc per posar a prova la vostra capacitat de deducció. Dividiu-vos en cinc grups i
escriviu una definició per a cadascun d’aquests set valors, que han estat molt presents en la meva
vida:

		Planificació		 Esforç		 Paciència		Perseverança
			

Adaptació

Fortalesa

Constància

Quan acabeu, cada grup llegirà una de les definicions que ha fet, i els altres grups tractaran
d’endevinar a quin dels set valors correspon. Els grups que ho encertin guanyaran un punt. Quan
tots els grups hagin llegit tres definicions diferents, l’equip que més encerts hagi aconseguit serà
el guanyador. Us hi animeu?

4. UN BoN RELAT
Per acomiadar la sessió d’avui, llegiu el següent fragment de la meva obra i
contesteu la pregunta final.
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Vet aquí que un dia el rei celebrava parlament,
i tractava de la regulació de la seva cort. Tot
aquell dia, gairebé fins a la nit, el rei i els seus
barons van estar reunits en parlament, sense
menjar ni beure. Quan van haver acabat,
el Lleó i els seus companys tenien gana, i ell
va demanar al Llop i a la Guineu què podrien
menjar. Aquests li van respondre que era massa
tard per sortir a caçar, però que a prop d’allà
hi havia un vedell, fill del Bou, i un pollí, fill del
Cavall, que els aportarien menjar abundant. El
Lleó va enviar a buscar el vedell i el pollí, i se’ls
van menjar. El Bou es va enfadar molt per la
mort del seu fill, i igualment el Cavall, i tots
dos junts se’n van anar a l’home, per servirlo i perquè els vengés del greuge que el seu
senyor els havia fet. Quan el Bou i el Cavall es
van presentar a l’home per servir-lo, l’home va
cavalcar el Cavall i va fer arar el Bou.

Un dia s’esdevenc que lo rei estava en
parlament, e tractava de l’ordenació de sa cort.
Tot aquell dia tro prés de la nit estigueren en
parlament lo rei e sos barons, que no hagueren
menjat ne begut. Quan hagueren tengut
parlament, lo Lleó e sos companyons hagueren
fam, e demanà al Llop e a Na Renart què porien
menjar; e ells resposeren e digueren que tard
era com poguessen percaçar vianda, mes prés
d’aquell lloc havia un vedell, fill del Bou, e
un pollí, fill del Cavall, de què porien menjar
abundosament. Lo Lleó tramès en aquell lloc e
féu venir lo vedell e lo pollí, e menjaren-los.
Molt fo irat lo Bou de la mort de son fill, e sí es
fo lo Cavall, e ensems vingueren-se’n a l’hom,
per tal que el servissen e que los venjàs del
falliment que llur senyor havia fet contra ells.
Quan lo Bou e lo Cavall se foren presentats a
l’home per servir, l’hom cavalcà lo Cavall e féu
arar lo Bou.
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•

Què va passar quan el bou i el cavall van presentar-se davant l’home? Van solucionar els seus
problemes?

