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de la matemàtica moderna), és el que va
fascinar pensadors posteriors com Agrip-
pa von Nettesheim, Giordano Bruno i
Leibnitz.

Un altre volum interessant és el 8, sig-
nat per Roger Friedlein i titulat El diàleg
en Ramon Llull: l’expressió literària com a
estratègia apologètica (2011). El títol posa
sobre la taula tres conceptes clau: la im-
portància del gènere dialògic, la rellevàn-
cia de la literatura, i el fet que és indestria-
ble de la doctrina. I és que com ens va en-
senyar ja fa molts anys Jordi Rubió i Bala-
guer, l’obra de Ramon Llull té un clar sen-
tit unitari: “Llull és sempre un teòleg en
funció missionera”, encara que escrigui

diàlegs o novel·les.
Friedlein explica les
tradicions dialògi-
ques de l’edat mitja-
na, per després cata-
logar i descriure els
26 diàlegs escrits per
Ramon Llull entre el
1275 i el 1314, o si-
gui al llarg de tota la
seva vida creativa.

En tria sis per estudiar-los a fons i deixar
ben clara la contribució de Llull a l’evolu-
ció del gènere.

En un sentit més documental, són re-
marcables els números 1 i 2. El Diplomata-
ri lul·lià (2001), de J.N. Hillgarth, reuneix
51 documents d’arxiu que ens proporcio-
nen informacions de gran valor sobre di-
versos aspectes cabdals de la vida i l’obra
de Llull. I el Diccionari de definicions lul-
lianes (2002), d’Anthony Bonner i Maria
Isabel Ripoll, aplega més de 600 defini-
cions que Llull va disseminar per la seva
vasta obra i que afecten l’Art i també la fi-
losofia i la teologia medievals. Perquè en-
cara que Llull és un gran innovador, s’arre-
la amb força en la ideologia del seu temps.
L’obra de Llull no es pot entendre sense el

Des de l’any 2001, la col·lecció que pren el nom
d’un dels personatges literaris més emblemàtics
de Llull ens ha ofert deu volums imprescindibles

i ha una col·lecció de nom lul·lià,
patrocinada per dues de les nos-
tres universitats, que no es mereix

passar desapercebuda en aquest any d’ho-
menatge a l’autor més rellevant que ha
produït la cultura catalana. Em refereixo a
la Col·lecció Blaquerna, dirigida per Pere
Rosselló i Albert Soler, que s’imprimeix
amb el segell de les Publicacions de la Uni-
versitat de Barcelona i de la Universitat de
les Illes Balears. Des de l’any 2001, la col-
lecció que pren el nom d’un dels personat-
ges literaris més emblemàtics de Ramon
Llull ens ha ofert deu volums, que són im-
prescindibles per entendre tant el pensa-
ment i l’obra de l’il·lustre mallorquí com el
context d’època que
els va fer possibles.

A parer meu (i
que consti que
aquesta és una opi-
nió, que per això
mateix pot ser dis-
cutible), la joia de la
col·lecció és el nú-
mero 9, escrit per
Anthony Bonner i
que porta per títol L’art i la lògica de Ra-
mon Llull. Manual d’ús (2012). És un llibre
d’objectiu ambiciós i ben resolt: el savi oc-
togenari mallorquí d’adopció (Bonner, na-
turalment) pretén explicar com funciona
el complicat sistema de pensament de
Llull i els ben asseguro que se’n surt! Ens
guia per cambres i matrius, per figures i
alfabets, i ens fa entenedors els mecanis-
mes complexos de l’Art, el mètode racio-
nal amb què Llull pretenia convèncer de la
superioritat de la religió cristiana i crear
un sistema generatiu capaç de generar ar-
guments per explicar totes les ciències i
matèries a partir d’un conjunt limitat de
conceptes. Haver creat una Art generativa,
remarca Bonner (que també relaciona
l’Art amb la teoria dels grafs i de la votació
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Llull a les
universitats

context d’època. En aquest sentit, són des-
tacables dos altres volums de la col·lecció.
El 7, Cerverí de Girona: un trobador al ser-
vei de Pere el Gran (2011), de Miriam Ca-
bré, i el 3, La ciència en català a l’Edat Mit-
jana i el Renaixement (2006, 2a edició re-
visada), de Lluís Cifuentes. Cabré explica
com el trobador català més important,
contemporani de Llull, posa la seva ploma
al servei dels seus mecenes i assoleix fama
de moralista i de savi, alhora que exhibeix
la seva condició d’enamorat. Cifuentes
presenta un catàleg ordenat de totes les
obres conegudes que van circular escrites
en català en l’àmbit científic i tècnic i en

L’obra de Ramon
Llull té un clar
sentit unitari, com
ho demostren
diversos estudis

La joia de la
col·lecció és
el número 9,
de Bonner
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ginals). Si la figura de Cerverí demostra
que acostar-se als estaments de poder per
obtenir-ne beneficis per a la pròpia obra és
una estratègia no només atribuïble a Ra-
mon Llull, el llibre de Cifuentes deixa ben
clar que si Llull opta per escriure en català
part de la seva producció és perquè hi ha
una allau de traduccions de textos de tota
mena que li fan brotar la idea. Ramon
Llull, “català de Mallorques” com s’auto-
anomena, és un laic que accedeix al món
del saber i l’ús de la llengua vulgar és im-
prescindible per a la gran tasca que s’auto-
imposa. ❋

VIDRE DE MERAVELLES
Aquesta mostra de Miquel Barceló so-
bre Ramon Llull coincidirà amb la del
Museu Picasso de París. Barceló farà
una intervenció artística recreant l’Art
de Llull als finestrals de la Biblioteca
Nacional de França. Simultàniament, a
la mateixa biblioteca, es presenten una
exposició d’obra gràfica i una altra de
manuscrits lul·lians.
Biblioteca Nacional de França. París
A partir del 21 de març del 2016

LA MÀQUINA DE PENSAR, RAMON
LLULL I L’ARS COMBINATÒRIA
Aquesta és l’exposició central de l’Any
Llull. Parteix de l’estudi del seu pensa-
ment esteticoreligiós, del seu impacte en
la tradició europea i de la seva recepció
al llarg de la història, tot subratllant les
principals aportacions. A més d’un pro-
grama de conferències de pensadors,
presenten obres i instal·lacions Anthony
McCall, Ralf Baeker, David Link i Pere-
jaume, entre d’altres. 
Comissari: Amador Vega. Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona
A partir del 13 de juliol del 2016

LES CENT FORMES
La mostra està construïda al voltant
d’alguns dels principis del pensament de
Ramon Llull, expressats en forma de pe-
tit món a través de l’obra de diversos ar-
tistes.
Comissària: Chus Martínez
Arts Santa Mònica. Barcelona
A partir d’octubre del 2016

LA DESMESURADA VIDA
DE RAMON LLULL
Aquesta mostra itinerant viatjarà per bi-
blioteques i centres cívics de Catalunya,
Balears, València, Andalusia i Madrid.
Està pensada per ser una bona intro-
ducció general de Llull, la seva obra i
com ha passat a la posteritat.
Comissari: Joan Santanach
Diverses biblioteques i centres cívics
A partir de febrer del 2016

RAIMUNDUS, CHRISTIANUS
ARABICUS
L’Institut actualitza i torna a posar en
circulació l’exposició centrada en el dià-
leg intercultural amb el món musulmà

L’agenda de l’any (tria)
en un període històric (s. XIII-XIV) en
el qual el Mediterrani era un espai d’in-
tercanvi i de conflicte. 
Comissari: Albert Soler. Institut d’Estudis
Mediterranis, Tarragona. A partir del 3
de febrer del 2016 i, després, viatjarà a
Barcelona, Vic i Brussel·les

ELS FONS LUL·LIANS
La Biblioteca de Catalunya té una rica
col·lecció de manuscrits i impresos lul-
lians amb mostres que van des del segle
XIV fins a l’actualitat. L’exposició inclou
unes cent peces d’aquest fons. Un cop
enllestit el període de la mostra, els do-
cuments seran consultables a la pàgina
web de la biblioteca. 
Comissaris: J. Santanach, A. Gudayol, J.
Clarà. Biblioteca de Catalunya. Barcelo-
na. Del 22 de març al 23 d’abril

ESCRIBIR UN LIBRO, EL MEJOR
DEL MUNDO
L’exposició Escribir un libro, el mejor del
mundo. 700 años de Ramon Llull en la
Biblioteca Nacional de España ofereix tot
de textos i manuscrits dels fons de la
mateixa biblioteca. 
Comissari: Antoni Bordoy. Biblioteca Na-
cional d’Espanya. Madrid. A partir del
16 de febrer

RAMON LLULL I BARCELONA
Jornada lul·liana. Llull va ser en dife-
rents ocasions a Barcelona. El 1299 va
escriure el Dictat de Ramon i el Llibre
d’oracions, tots dos dedicats als reis cata-
lans. A mitjan segle XIX la Renaixença
va recuperar la figura de Llull, amb el
punt culminant en la lectura que Verda-
guer va fer del Llibre d’amic e amat a les
seves Perles.
Ponents: Lola Badia, Francesc Tous i Ri-
card Torrents. A Vil·la Joana. 2 de juliol

MOLTS MÉS ACTES...
De les 300 activitats ja fetes o previstes,
160 tenen lloc a Catalunya, 40 a les Ba-
lears, 10 a l’Estat espanyol i 70 en l’àmbit
internacional, com ara a París, Roma,
Berlín, Nova York, Londres...
Per a consultes: http:// anyllull.cat
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