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AVUI PARLEM DE…
RAMON LLULL (1232 – 1316)
Daniel Pinya Batllevell
En complir-se enguany el
setè centenari de la mort
d’aquesta figura cabdal,
tant del cristianisme, com
de la literatura catalana,
val la pena recordar i
donar a conèixer els
fets més importants de
la seva vida i de la seva
obra.
Ramon Llull va néixer a
Ciutat de Palma, Mallorca,
l’any 1232. Fill de Ramon
Amat Llull i d’Isabel
d’Erill, una família de la
noblesa barcelonina que
havia arribat a Mallorca amb la conquesta
de Jaume I, i havia obtingut diverses
donacions en el repartiment que es va
fer de les terres de l’illa entre els qui hi
havien col·laborat.
Ramon Llull, com el seu pare, va formar
part de la cort del conqueridor, i també
del rei Jaume II de Mallorca, i es va casar
amb Blanca Picany amb qui va tenir dos
fills, Domènec i Magdalena, mentre duia
una vida alegre i un xic llicenciosa, fins
que a l’edat de 30 anys va tenir unes
aparicions de Crist Crucificat, i a partir
d’aleshores la seva vida va canviar
radicalment. Va sentir-se cridat per Déu,
va deixar la bona vida, va fer el vot de
dedicar-se en cos i ànima a fer conèixer

la veritat de la fe cristiana, i a intentar
convertir els infidels, especialment els
musulmans.
Poc desprès, en escoltar un sermó del
bisbe de Mallorca sobre Sant Francesc
d’Assis, (1182 – 1226) va voler imitarlo i va vendre les seves propietats i el
patrimoni, deixant-ne una bona part a
la seva esposa i els seus fills, i desprès
de peregrinar a Rocamadour i Sant
Jaume de Galicia, va estudiar a Mallorca i
Montpeller, llatí, filosofia, teologia, dret i
medicina, i amb l’ajuda d’un esclau àrab
va estudiar aquesta llengua per poder
dirigir-se directament als musulmans
amb la seva llengua.
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en català, de les quals se’n conserven
240, que inclouen matèries tan diverses
com la filosofia (Ars Magna), la ciència
(Arbre de ciència, Tractat d’astronomia),
pedagogia (Doctrina pueril, que el 1274
va adreçar al seu fill), l’educació (la
novel·la Blanquerna, que inclou El llibre
d’Amic e Amat), altres novel·les (Félix
o Llibre de les meravelles, que inclou
Llibre de les bèsties), la mística (Llibre
de contemplació),o la poesia (Cant de
Ramon), entre molts altres temes, que
ell mateix traduïa a l’àrab i al llatí.

Va viure també un temps com ermità al
Puig de Randa, a l’illa de Mallorca, on va
rebre la “il·luminació”, que ell sempre
va creure que era d’origen diví, que
li revelaria el mètode que li havia de
permetre argumentar contra els errors
dels infidels, amb uns mecanismes
exactes que farien possible la conversió.
D’aquí en derivaria el nom de “Doctor
Il·luminat” amb que seria conegut.
Amb el suport del rei Jaume II, fundà a
Miramar un centre, sense precedents,
per l’aprenentatge de la llengua àrab,
dels missioners que havien de dedicarse a la conversió dels infidels; i va
visitar els reis d’Aragó
i de França, per obrirhi altres centres, com
també va visitar diferents
papes, al llarg de la seva
vida, per exposar-los
el seu projecte, trobant
recolzament en alguns
i indiferència en algun
altre.
Al llarg de la seva llarga
vida va escriure unes
260 obres, la majoria
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Menció especial mereix Blanquerna o
Llibre d’Evast e Blanquerna, escrit a
Montpeller el 1283, que es considerada la
més antiga i per tant la primera novel·la
de la literatura catalana, en la que molt
extensament va mostrant el model de
vida cristiana per cada un dels estats:
joventut, matrimoni, monacal, bisbe,
papa i ermità. Cal destacar, que en una
època en que no era freqüent l’escriptura
en les llengües vulgars, obrí el català al
pensament filosòfic i científic i li donà la
plenitud filològica i lingüística.
El seu zel per la conversió dels infidels,
que tenia com a laic, ja que no va ser ni
sacerdot, ni frare, l’acompanyà tota la seva
llarga vida, i mogut per aquest ideal, no va
parar de fer viatges a Paris, Roma, l’Imperi
Bizantí, Jerusalem, Egipte, el Regne de
Granada i el nord d’Àfrica, i allà on anava,
no sols predicava, sinó que dialogava amb
els dirigents de altres religions.

Va morir l’any 1316,
a l’edat de 84 anys,
encara en plena activitat
apostòlica, tornant del
seu darrer viatge a Tunis,
i està enterrat al claustre
de l’església de Sant
Francesc de Palma.
L’Església el venera com
a beat, i està en procés
la causa de la seva
canonització.

RECULL DE PENSAMENTS DE RAMON LLULL
• No confessis el teu pecat a qui no tingui consciència de pecat.
• La pobresa camina molt més lleugera que la riquesa.
• El que viu com a ric no és pobre.
• Com que és més el que ignores que el que saps, no parlis gaire.
• Pobre és qui rep i no dóna.
• Cadascun dels cinc sentits és filòsof.
• Amor és allò que posa en servei a les persones lliures i dóna llibertat als serfs.
• No et robis a tu mateix el que et pertany.
• La voluntat decideix, la consciència amenaça.
• Després de gran guerra, gran pau; després de pau feble, gran guerra.
• A gran necessitat, gran diligència.
• No dormis mentre el teu amic vetlla.
• No descreguis totes les coses que no puguis entendre.
• Primerament creus i després entens.
• Qui ven confessió compra pecat.
• Bons costums són grans riqueses.
• L’amor neix del record, viu de la intel·ligència i mor per oblit.
• Qui prega i s’excusa, a sí mateix acusa.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE QUART DE PASQUA. Missa
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en
castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la
Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.

CONFIRMACIÓ. Dilluns dia 18, a 2/4 de
9 del vespre, reunió amb els pares de les
persones que s’han de confirmar.
PRESENTACIÓ DEL "REQUIEM" DE
BERNAT VIVANCOS. La comissió de Fe i
Cultura us convida a la presentació i audició comentada de fragments del disc "Rèquiem" que el compositor Bernat Vivancos farà a l’Auditori Parroquial el dilluns
18 d’abril a 2/4 de 9 del vespre. Considerat un dels principals autors de música
sacra actuals i ex-director de l’Escolania
de Montserrat, Vivancos està estretament
unit a la Puríssima a través del Beat Rodamilans de qui n’és també un expert. Sens
dubte una ocasió única de sentir aquesta
obra comentada pel seu propi autor.
CATEQUESI ADULTS. Dilluns dia 18 ,a
les 9 del vespre.
ANTICS JOVES D´ACCIÓ CATÒLICA.
Dimecres dia 20, a 1/4 de 7 de la tarda,
reunió d’aquest grup a la sala Sant Jordi.
Tema: "El rostre de la misericòrdia". Punts
a treballar i comentar: 8, 9 i 10.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 21, a 2/4 de 10
del vespre, curs bíblic a càrrec de Jaume
Balateu. Tema: "El Profeta Isaïes".
SANT JORDI. Els joves del nostre arxiprestat muntaran una parada de venda de
Galetes de Sant Jordi a Via Massagué amb
l’objectiu de recaptar diners per poder
anar aquest estiu a Polònia, a la Jornada
Mundial de la Joventut convocada pel Papa
Francesc.
GRUP D´ESPLAI LA TREPA. Dissabte dia 23, festivitat de Sant Jordi, el grup
d’esplai posarà una parada de venda de
roses a Via Massagué per recaptar fons.

"Déu no es cansa mai de perdonar,
som nosaltres els que ens cansem
de demanar la seva misericòrida".
Papa Francesc

Jo. 10,27-30

Les meves ovelles
reconeixen la meva veu.
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