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

		DESCRIPCIÓ
Tercera unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Ciències Socials:
geografia i història. Els alumnes hi descobriran el context social i cultural de
Ramon Llull i la seva època. S’hi prestarà una atenció especial als seus viatges i
a la importància de la mar Mediterrània com a eix de comunicacions, de comerç i
d’intercanvis culturals. La unitat proposa també una interpretació de mapes i una
reflexió sobre els valors i les motivacions del viatge en l’actualitat.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir el context social i cultural de Ramon Llull i la importància de la mar Mediterrània com a
eix de comunicacions, de comerç i d’intercanvis culturals.

2.- Descobrir alguns dels viatges de Ramon Llull i les ciutats on va viure.
3.- Interpretar mapes i calcular temps de desplaçament a partir d’una escala.
4.-Debatre constructivament al voltant dels valors i les expectatives que impliquen els viatges.
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?

Interpretació de mapes i càlcul de temps de viatge a
partir d’una escala concreta.

20 minuts

JUGUEM PLEGATS

Debat pautat sobre els valors i les expectatives que
es tenen quan es viatja.

15 minuts

UN BON RELAT

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

			

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.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Per començar la sessió, presenteu breument a l’alumnat el context
social i cultural en què va viure Ramon Llull, a cavall dels segles XIII i
XIV. En aquesta exposició, us recomanem que us referiu especialment
a l’organització política dels estats de l’època i que destaqueu la
importància de la mar Mediterrània com un eix dinàmic de comerç i
d’intercanvi cultural.
També podeu explicar que Llull va viatjar per gran part de la Mediterrània, sempre amb els seus llibres
a coll i sense deixar d’escriure. El costum d’indicar al final de les seves obres el lloc i la data en què les
va escriure, sobretot a partir d’un determinat moment de la seva vida, ha permès als historiadors de
resseguir els seus periples arreu de la Mediterrània.
Per a aprofundir en els seus viatges i en les ciutats on va viure o que va visitar i, us recomanem que
consulteu les següents pàgines web:
•
•
•

Cronologia de la vida de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de
Barcelona).
Breu explicació sobre els viatges a l’edat mitjana (Rutes Ramon Llull).
Mapa de l’època de Ramon Llull i llista de les ciutats on va viure o que va visitar (Rutes Ramon
Llull).

1. Temps era Temps…
A continuació, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic de Ramon
Llull, en el qual s’esmenten:
•
•

ciutats on va viure o que va visitar;
els objectius que el van portar a viatjar (pelegrinatge, demanar el suport de reis i papes, convertir
els no cristians, accedir a les universitats, etc.).

L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

2. T’hi atreveixes?
La sessió continua amb un exercici en què l’alumnat haurà d’ubicar correctament set llocs relacionats
amb la vida de Ramon Llull en un mapa mut semblant als dels cartògrafs dels segles XIII-XIV. Els
alumnes disposaran de les següents pistes descriptives:
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lloc
Mallorca

París

Xipre

pista
És l’illa on vaig néixer, al bell mig de la Mediterrània occidental.
En aquesta ciutat, sense port de mar i ubicada a la part septentrional del mapa, hi
vaig passar algun temps per exposar les meves teories a la universitat.

És una illa de la Mediterrània oriental on van provar d’enverinar-me.

Roma

En aquesta ciutat italiana, situada al centre del mapa, vaig ser rebut en audiència
pel Papa en diverses ocasions.

Tunis

Ciutat del nord d’Àfrica on vaig anar com a missioner i vaig escriure el meu darrer
llibre conservat.

Pisa

Montpeller

Ciutat italiana on vaig arribar exhaust després de patir un naufragi.
Aquesta ciutat, famosa per la seva facultat de medicina, llavors pertanyia al regne
de Mallorca, tot i que ara pertany a França.

Quan tothom hagi acabat, poseu en
comú els resultats. Expliqueu que a
l’edat mitjana els viatges per terra
eren molt durs, perquè solien seguir
les antigues comunicacions romanes,
que eren camins molt deteriorats. A
més, no hi havia mitjans mecànics
de locomoció, i per tant el trajecte
s’havia de fer a peu o amb tracció
animal. Així, la Mediterrània i els
rius navegables eren les principals
vies de comunicació de l’època per
a fer recorreguts llargs entre ciutats
costaneres.
Al segle XIII les rutes marítimes no consistien a navegar mar endins pel camí més curt, sinó seguint la
via més segura i practicant generalment la navegació de cabotatge, és a dir, resseguint la costa sense
perdre-la de vista. Això permetia refugiar-se en rades i ports en cas de mal temps. Val a dir també que
es navegava principalment als mesos d’estiu, aprofitant-la bonança i la calma de la mar.
Finalment, proposeu als alumnes que, ajudant-se del mapa de la seva fitxa, i sabent que el trajecte de
Barcelona al cap de Creus durava tota una jornada de viatge, calculin quants dies es trigaria a fer el
següent recorregut:

Palma de Mallorca » Roma » Tunis » Xipre » Barcelona
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3. Juguem plegats
Tot seguit, us suggerim un petit joc de debat sobre els valors i les expectatives dels qui viatgen. L’activitat
consta de les fases següents:

1.- Distribuïu els alumnes en dos grups. Un grup defensarà que el principal valor de viatjar consisteix
a conèixer altres cultures i maneres de viure; l’altre defensarà que viatjar serveix sobretot per a
descansar i trencar la rutina diària.
2.- Situeu cada grup en una cantonada de l’aula. Indiqueu que cadascun disposarà de cinc minuts per
a trobar arguments a favor de la seva posició.
3.- Comenceu el debat per torns. Quan un grup aporti algun dels arguments que ha elaborat, haurà
de fer una passa endavant.
4.-Quan tots dos grups es trobin al bell mig de l’aula, cada alumne haurà de decidir entre tornar a una
de les cantonades, si alguna de les opcions defensades l’ha convençut més, o bé quedar-se al mig
perquè, després d’haver escoltat l’opinió contrària, pensa que totes dues són igualment vàlides.
Per acabar, pregunteu en gran grup als alumnes per quins motius creuen que Ramon Llull va fer tants i
tants viatges.

4. Un bon relat
Com a cloenda de la sessió, proposeu als alumnes de llegir el fragment del Romanç d’Evast e Blaquerna
que tenen a la seva fitxa. Llull hi narra com un missatger del Cardenal visita la ciutat de Damiata (Egipte),
on descobreix noves maneres de veure el món allunyades de les creences cristianes.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.
Un cop llegit, els alumnes hauran de contestar una pregunta de comprensió lectora.
El cardenal va dividir el món en dotze províncies
i va enviar-hi dotze missatgers per saber com
estava el món. Vet aquí que un missatger
del cardenal va anar al sud i va trobar una
caravana amb sis mil camells carregats de sal
que marxaven d’una vila que es diu Tibalbert
i anaven a la terra on hi ha el riu de Damiata,
el Nil. Aquell missatger va trobar tanta gent
que en quinze dies es va haver venut tota la
sal. Tota aquella gent és negra, i adoren ídols,
són alegres, apliquen la justícia amb fermesa
i executen tot aquell qui es demostra que ha
mentit, i tots els seus béns tenen en comú.

Lo cardenal partí lo món en dotze províncies e
féu dotze missatgers que anassen per lo món
per saber l’estament del món. Esdevenc-se
que un missatger del cardenal anà a migjorn e
atrobà en una càfila sis mília camells carregats
de sal qui partien d’una vila qui ha nom Tibalbert
e anaven a la terra on ix lo flum de Damiata.
Tantes de gents atrobà aquell missatger que
en quinze dies fo venuda tota la sal. E aquelles
gents són totes negres, e adoren ídoles, e
són hòmens alegres e qui tenen justícia molt
fortment e qui aucien tot home qui atroben en
mentida, e de tot ço que han fan comú.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 88, § 2

EnLLULLa’t - Unitat didàctica Ramon Llull el viatger

RAMON LLULL, EL VIATGER
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
La meva vida és plena de viatges. Com ja deveu saber, vaig néixer
a Mallorca, però després de la meva conversió a la penitència vaig
visitar Santiago de Compostel·la. Més tard vaig viure algun temps a
Montpeller i a París, on vaig presentar la meva Art a la universitat.
També vaig anar a Roma i a altres ciutats d’Itàlia. Ah, i que no me
n’oblidi! També vaig fer tres estades al nord d’Àfrica per trobar-me
cara a cara amb teòlegs musulmans.
Així mateix, vaig viatjar a la Mediterrània oriental, on vaig visitar l’illa de Xipre i l’actual Turquia,
amb la intenció d’evangelitzar els mongols. N’hi ha que diuen que, ja que era allà, vaig aprofitar
per a anar en pelegrinatge a Jerusalem. La veritat és que, vist així, quin munt de viatges que
vaig fer, oi?

2. T’HI ATReVEIXES?
Mireu aquesta il·lustració que representa la Mediterrània a final del segle XIII. Seríeu capaços de
situar sobre el mapa alguns dels llocs més importants que vaig visitar, només amb aquestes pistes?

lloc
Mallorca

París

Xipre

pista
És l’illa on vaig néixer, al bell mig de la Mediterrània occidental.
En aquesta ciutat, sense port de mar i ubicada a la part septentrional del mapa,
hi vaig passar algun temps per exposar les meves teories a la universitat.

És una illa de la Mediterrània oriental on van provar d’enverinar-me.

Roma

En aquesta ciutat italiana, situada al centre del mapa, vaig ser rebut en
audiència pel Papa en diverses ocasions.

Tunis

Ciutat del nord d’Àfrica on vaig anar com a missioner i vaig escriure el meu
darrer llibre conservat.

Pisa

Montpeller

Ciutat italiana on vaig arribar exhaust després de patir un naufragi.
Aquesta ciutat, famosa per la seva facultat de medicina, llavors pertanyia al
regne de Mallorca, tot i que ara pertany a França.
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Si us dic que, a la meva època, el trajecte de Barcelona al cap de Creus durava tota una jornada de
viatge, podríeu calcular quants dies de viatge es trigaria a fer el següent recorregut?

Palma de Mallorca » Roma » Tunis » Xipre » Barcelona
Ajudeu-vos d’un regle, si ho creieu necessari, i tingueu present que es navegava resseguint la
costa, no pas travessant el mar obert, d’acord?

3. JUGUEM PLEGATS
Molt bé, ara us proposo un petit joc. Primer de tot, dividiu-vos en
dos grups. Un grup defensarà que viatjar és la millor manera de
conèixer altres cultures i maneres de viure, i l’altre defensarà que
viatjar serveix principalment per a descansar i trencar la rutina
diària. Cada grup us situareu en una cantonada de l’aula i, durant
cinc minuts, haureu de preparar arguments a favor de la posició que
us ha tocat defensar.
Tot seguit començarà el debat. Cada cop que un grup doni un argument que reforci la seva posició,
farà un pas endavant. Quan tots dos grups us trobeu al mig de l’aula, el debat s’haurà acabat,
i llavors cadascun de vosaltres haurà de decidir entre situar-se en una de les cantonades, si els
arguments d’alguna de les dues posicions l’han convençut més, o bé quedar-se al mig perquè,
després d’escoltar l’opinió contrària, creu que totes dues posicions són igualment vàlides.
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4. UN BoN RELAT
Per acabar, llegiu en grup aquest fragment de la meva obra i contesteu la pregunta
final.

El cardenal va dividir el món en dotze províncies
i va enviar-hi dotze missatgers per saber com
estava el món. Vet aquí que un missatger
del cardenal va anar al sud i va trobar una
caravana amb sis mil camells carregats de sal
que marxaven d’una vila que es diu Tibalbert
i anaven a la terra on hi ha el riu de Damiata,
el Nil. Aquell missatger va trobar tanta gent
que en quinze dies es va haver venut tota la
sal. Tota aquella gent és negra, i adoren ídols,
són alegres, apliquen la justícia amb fermesa
i executen tot aquell qui es demostra que ha
mentit, i tots els seus béns tenen en comú.

Lo cardenal partí lo món en dotze províncies e
féu dotze missatgers que anassen per lo món
per saber l’estament del món. Esdevenc-se
que un missatger del cardenal anà a migjorn e
atrobà en una càfila sis mília camells carregats
de sal qui partien d’una vila qui ha nom Tibalbert
e anaven a la terra on ix lo flum de Damiata.
Tantes de gents atrobà aquell missatger que
en quinze dies fo venuda tota la sal. E aquelles
gents són totes negres, e adoren ídoles, e
són hòmens alegres e qui tenen justícia molt
fortment e qui aucien tot home qui atroben en
mentida, e de tot ço que han fan comú.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 88, § 2
•

Com és i com s’organitza la gent que viu a Damiata?

