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Orígens i desenvolupament de
l’antilul·lisme de Nicolau Eimeric
Josep Brugada

Quan el savi i genial beat Ramon Llull moria a Ma‐
llorca l’any 1316, naixia a la vella ciutat de Girona un
personatge que uns cinquanta anys després es de‐
dicaria a perseguir i a censurar amb gran animad‐
versió l’obra teològica i ﬁlosòﬁca del mallorquí. Ni‐
colau Eimeric, frare predicador del Convent dels
Àngels de Girona, va iniciar una severa expurgatio
de les obres de Ramon Llull durant bona part del
seu mandat i l’emprengué, també, contra els qui ell
va considerar que eren “lul∙listes”. Tot va començar
al Regne de València on almenys des de 1325 exis‐
tien i eren notòries les comunitats de beguins.1 Fra
Nicolau Eimeric no va ser el primer a detectar co‐
munitats de pobres evangèlics a València; hi havien
contactat abans altres inquisidors com el seu pre‐
decessor, el també frare predicador del convent de
Girona, fra Nicolau Rossell, el qual exercí el càrrec
d’ençà de 1350; també incoaren processos fra Ra‐
mon de Masquefa prior de dominics a Girona i fra
Bernat de Puigcercós.2 Fra Nicolau Eimeric va ser
nomenat inquisidor general de la Corona catalanoa‐
ragonesa l’any 1356. De fet, mestre Nicolau Eime‐
ric, que havia cursat una bella carrera al convent de
predicadors, va treballar colze a colze com a llocti‐
nent amb els titulars i mestres de teologia del con‐
vent de Girona i sabem que va participar en accions
inquisitorials abans que fos nomenat per al càrrec.
Sigui com sigui, cap predicador no podia ser nome‐
nat per a exercir aquesta responsabilitat si no era ja
major de quaranta anys i naturalment si no havia
excel∙lit en el seu mestratge de teologia. El cas d’Ei‐
meric va ser excepcional: no sabem per què, però
abans d’aquesta edat va ser nomenat sacre theolo‐
gie magistro. Per lògica podem pensar que una ﬁgu‐
ra com la de fra Nicolau Eimeric no sorgeix del no‐
res, són molts anys d’estudi per tal d’estar preparat
per a tan alta comesa. En les diverses tasques i pro‐
cessos d’inquisitio que es van donar en els diversos
bisbats de la Catalunya Vella, processos documen‐

tats i manifestos, pot semblar paradoxal que un
inquisidor —un frare predicador de sòlida formació
al cap i a la ﬁ— l’emprengués contra les obres de
Ramon Llull i els seus seguidors. Que no hi havia
prou feina a perseguir l’herètica pravitat en altres
àmbits segons es desprèn de la quantitat de
processos que s’incoaven? O, contràriament, calia
procedir contra i envers un personatge d’enverga‐
dura com Llull i d’obra gran i consolidada per justiﬁ‐
car majorment a la cúria pontifícia la tasca impor‐
tant d’un inquisidor? No, res d’això, val a dir que ja
hi havia precedents. Quan fra Nicolau Eimeric és
nomenat per al càrrec (a trenta‐sis anys només!) ja
corren, escriuen i conviuen entre els menorets de
València, pel Rosselló i per Barcelona, beguins i
espiritualistes sospitosos de dogma massa ultran‐
cer i, per tant, sospitosos d’heretgia. Eimeric ja va
partir d’antecedents i les seves accions van tenir el
seu punt d’interès entorn de l’any 1360 amb els me‐
norets del convent de València quan el gironí en‐
cara no tenia capacitat nominal d’actuar però sí
de persuadir els seus superiors. Val a dir que el rei
Pere III ja estava en guàrdia perquè, quan Eimeric
va començar la seva tasca poc després del seu no‐
menament, el monarca va expandir les seves críti‐
ques a les autoritats eclesiàstiques pel tarannà ul‐
trancer dels inquisidors i ben especialment pel
caràcter del gironí.
Home de sòlida formació, Eimeric acusà els
franciscans del convent de València de “lul∙listes” i
va fer un seguiment contra els begards i els beguins
i les beguines del Regne. En convivència amb
aquests, Eimeric va descobrir una sèrie de textos, ai
las!, en llengua vulgar, que va atribuir a Ramon
Llull; posteriorment es va saber que no totes les
obres que va expurgar Eimeric eren lul∙lianes, amb
la qual cosa l’excés de zel de l’inquisidor s’havia po‐
sat en evidència, s’havia precipitat. Sigui com sigui,
i després del seu nomenament predicto fratre Ni‐
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cholao Eymerici, sacre theologie magistro, Aragonie
inquisitore heretice pravitatis, fra Nicolau Eimeric, va
seguir la línia dels seus predecessors. Havia tingut
temps material per a conèixer i pair amb profundi‐
tat la generalitat d’obres del corpus lul∙lià? Va
conèixer la divulgació del lul∙lisme que en van fer
els seus deixebles? Va conèixer per atzar i lato sensu
les vicissituds de la biograﬁa del mestre mallorquí?
Tant prestigi havia adquirit l’obra lul∙liana en l’inter‐
val de cinquanta anys més o menys? Per què fra
Nicolau Eimeric endegà una empresa tan furibunda
contra mestre Llull que al cap i a la ﬁ era un pur del
dogma cristià, un lluitador intel∙lectual contra els
alcorànics, contra els jueus i els averroistes? Llull
certament havia emprès una obra quimèrica de
conversió intel∙lectual dels musulmans bo i desa‐
ﬁant‐los i contra els hebreus, amb les seves obres.

Justament per això, que era ben palmari en les se‐
ves intencions i en els seus arguments, no podem
entendre que de bell antuvi algú es dediqués aferris‐
sadament a combatre i a desacreditar la seva Art.
No hi havia per a un inquisidor altres prioritats? Per
què una croada de cristians contra cristians?
A Avinyó l’any 1371, Eimeric es dedicà a la
revisió d’alguns dels manuscrits d’obres de Llull.
Amb certesa no sabem, però, quins manuscrits va
manejar fra Nicolau Eimeric. L’únic que podem
treure a col∙lació és que, si a la cúria Eimeric va po‐
der llegir i anotar alguns dels textos del mallorquí,
aquests procediren i van ser reclamats pel Papa a
París: “[...] les activitats d’Eimeric eren conegu‐
des a París. La Facultat de Teologia de París estava
contínuament en contacte amb la cort papal d’A‐
vinyó, on Eimeric va continuar tenint un paper im‐
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portant fins i tot després d’haver‐se exiliat de la
Corona d’Aragó”.3 Molt abans del seu periple
avinyonès (1372), Nicolau Eimeric ja va procedir a
una revisió d’alguns textos lul∙lians; les primeres
obres sotmeses a revisió van ser les de caràcter
teològic. Com aﬁrma el doctor Jaume de Puig, auc‐
toritas en l’erudició eimericiana, l’inquisidor acon‐
segueix que el Papa dicti una butlla per tal de decla‐
rar herètiques vint de les obres de mestre Ramon
Llull. En farem esment més endavant.
Sembla que una de les obres de Ramon Llull
que fra Eimeric va sotmetre primerament a revisió
quan va disposar dels textos va ser l’Ars amativa,
text llatí conservat avui a la Biblioteca Vaticana, ms.
Lat. 7199, el qual conté notes manu propria de l’in‐
quisidor. La revisió d’aquest llibre sembla, doncs,
que va ser l’esca que va encendre les ires i les dis‐
crepàncies profundes del dominic per tal de dictar
el seu veredicte, de manera que, amb el text sobre
la taula, l’inquisidor —com ha demostrat Josep Pe‐
rarnau— es disposà a anotar‐lo profundament i a
fer‐ne la crítica. Nicolau Eimeric va servir‐se d’a‐
quest manuscrit per tal de formular ulteriorment
trenta‐vuit extrets de discrepància que ell va reﬂec‐
tir i anotar en el seu deﬁnitiu Directorium
Inquisitorum.4 L’acció de l’expurgatio d’aquest llibre
és una de les proves de la llarga desafecció eimeri‐
ciana, exercici que va dur a terme encara amb mol‐
ta més intensitat durant els anys i els mesos que va
viure forçosament exiliat a la cúria papal avinyone‐
sa. Pensem que un cop l’inquisidor gironí va passar
el ribot pels vint manuscrits lul∙lians, els quals va
poder llegir i analitzar amb deteniment, incorporà
en el seu Directorium Inquisitorum cent articles de
crítica bo i titllant les obres de Llull d’herètiques i
desafectes a l’ortodòxia cristiana, “ex certis causis
eandem [doctrinam Raimundi Lulli] multum sus‐
pectam de heretica pravitate” “[...] viguinti volumi‐
na [...] fuerunt [...] ut vere hereticalia condempnata
et tota doctrina generaliter interdicta”5.
Eimeric sembla que va seguir l’expurgatio o
depuració deﬁnitiva de l’obra lul∙liana al palau dels
papes d’Avinyó el 1372; comptat i debatut havien
passat només uns cinquanta anys d’ençà de la mort
del mallorquí, cinquanta‐sis per ser exactes. Eimeric
va haver de fer passos per tal d’aconseguir els ma‐
nuscrits lul∙lians. No li va ser fàcil. A instàncies del
Papa, els llibres van arribar a Avinyó però també a
Barcelona. Un cop Eimeric va aconseguir el vistiplau
papal per revisar ﬁl per randa els textos i en va ex‐
purgar les parts que ell va considerar que eren
herètiques, els manuscrits de les obres de Ramon

Llull ulteriorment van desaparèixer gairebé com‐
pletament de les biblioteques avinyoneses. Ja en
època del cisma, 1378, a l’studium papal, només es
documenta un inofensiu manuscrit que conté una
obra lul∙liana, liber de papiro qui intitulatur Tabula
Generalis ad omnes scientias, coopertus de parga‐
meneo.
Quan Eimeric va revisar a Avinyó els vint
volums de l’obra lul∙liana ja feia almenys deu anys
que l’inquisidor maldava per demostrar que Ramon
Llull era heretge i que la totalitat de les seves obres
eren herètiques. Es tractava d’un antagonisme pro‐
fund entre els dos ordes mendicants? La cosa certa
és que el gironí negava la santedat de Ramon Llull,
el motejava d’ignorant i l’acusava d’escriure en vul‐
gar perquè sostenia que el mallorquí no sabia de
gramàtica. L’inquisidor va enllestir una primera
obra contra els lul∙listes el 30 de novembre de 1378
a Avinyó, “in Camera domini pape Avinione, [...] me
inquisitore predicto presente et audiente et relatio‐
nem requirente quod dictus Tractatus continebat
illius Raymundi Lulli quamplurimos hereses et
errores”.6
Com sigui, doncs, que el monarca, el rei en
Pere, va sentir sempre un especial interès per l’obra
de Ramon Llull, no ens ha d’estranyar que sorgissin
discrepàncies entre la màxima ﬁgura del poder civil
de la corona i les vel∙leïtats exagerades de l’inquisi‐
dor, “in dictione nostra et tam novissimis tempori‐
bus repertus fuerit tam excellentis doctrine et inge‐
nii doctor qualis predictus magisteri Raymundus,
tamque excellens scientia in ipsa dictione nostra
originem habuerit.”7 La polèmica, doncs, estava
servida, i val a dir que a mesura que l’inquisidor po‐
sava en entredit l’ortodòxia lul∙liana més es van
anar embolicant els problemes entre el poder civil i
l’Església.
El 25 de febrer de 1370, el rei, en la sessió
d’obertura de les corts de Tarragona, reiterà una
nova queixa sobre el tarannà de l’inquisidor. Un any
més tard i quan fou elegit el nou papa, Gregori XI,
les missives entre la Cancelleria reial i la cúria sobre
l’afer prosseguien. Arran d’una queixa entorn del
tarannà del ciutadà Francesc Roma, el rei en Pere
féu arribar una lletra al Papa i, entre altres coses, li
demanà que enviessin Eimeric a Tortosa amb una
galera per tal de poder raonar personalment amb
ell: “[...] e con irà fer lo sermó, e aquell pres, sens
girar en algun lloch, lo metats en una galea e co‐
manant‐lo algun patró de les galees qui són aquí, e
fets li manament de part nostra, el ne forçats que
encontinent partesca d’aquí ab la galea, e que∙l nos
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aport ací en Tortosa.”8 I així successivament. Fins i
tot el Consell de Cent barceloní va advertir el mo‐
narca de la malastrugança que generava la presèn‐
cia de l’inquisidor a la ciutat, de manera que aquest
va encarregar una vigilància severíssima contra les
accions de l’inquisidor. De resultes d’una querella
de l’inquisidor amb el jueu barceloní Astruc de Piera
i la polèmica entre tribunals competents o incom‐
petents, civils o eclesiàstics, les tibantors entre la
Cancelleria i l’inquisidor no cessaren. Per a més
provocacions, Eimeric, en l’interval entre 1371 i la
mort del Cerimoniós, el 1386, degué enllestir el seu
Tractatus brevis super iurisdictione inquisitorum con‐
tra inﬁdeles.9
Després de l’embranzida que suposà l’ex‐
haustiva revisió eimericiana i de les butlles segella‐
des a Avinyó que l’inquisidor va aconseguir del papa
Gregori XI —Nuper dilecto ﬁlio de 5 de juny de 1372
adreçada a l’arquebisbe de Tarragona i Conservationi
puritatis de 25 de gener de 1376, per la qual es con‐
demnen vint volums de l’obra de Ramon Llull—, tots
els manuscrits dels llibres del mallorquí, fossin en
llatí, en vulgar o en àrab, van desaparèixer ulterior‐
ment de la circulació apostòlica. Sembla que el papa
Gregori XI va ordenar que fossin cremats. Tanma‐
teix, el 28 de setembre de 1374 sortí també d’Avinyó
una lletra segellada pel Papa en la qual es reclama
als oﬁcials del bisbe de Barcelona que sigui enviat a
la cúria un llibre de Ramon Llull escrit en català.10
Jaume de Puig escriu que “els volums foren cremats,
es va prohibir l’ensenyament de les doctrines lul∙lia‐
nes i s’ordenava que els llibres de Ramon Llull fossin
lliurats a l’autoritat eclesiàstica.”11
Malgrat tota la polseguera que l’inquisidor
aixecà als territoris de la corona, baldament fos en‐
cara exiliat, persistí a demostrar a propis i estranys
que tant l’obra com la personalitat de Ramon Llull
eren “heretgia”. L’any 1376 Nicolau Eimeric va es‐
criure el seu Directorium Inquisitorum a Avinyó, text
que va gaudir en segles posteriors de gran fortuna,
de tal guisa, que al segle XVI es va editar cinc vega‐
des. Aquest text, que té una part de caràcter jurídi‐
coprocessal, és una exposició estructurada de la
doctrina i els procediments de l’oﬁci inquisitorial. A
més, conté una descripció de la personalitat del doc‐
tor il∙luminat. Eimeric titlla Llull de “català, merca‐
der, oriünd de ciutat de Mallorques, era llec, fantàs‐
tic, imperit, que havia escrit uns quants llibres en
llengua catalana vulgar, perquè era totalment igno‐
rant de la gramàtica; la doctrina del qual era molt
divulgada, i que hom creia que l’havia obtinguda per
art diabòlica perquè no li havia estat comunicada

pels homes, ni per l’estudi humà; ni per Déu, perquè
Déu no és doctor dels heretges ni dels errors...”12
L’any 1376, ja en el seu exili forçós a Avinyó,
Eimeric havia obtingut una posició de privilegi a la
cúria com a capellà de la cambra del Papa. La seva
vida a Avinyó gaudí de la protecció i el suport dels
camarlencs papals i del mateix pontífex, de manera
que uns dos anys després d’haver escrit el Directo‐
rium Inquisitorum, com hem avançat, en produir‐se
la mort de Gregori XI, en aquest període d’interini‐
tat, Eimeric va aproﬁtar l’avinentesa per a empes‐
car‐se l’existència d’una tercera butlla condem‐
natòria de les obres de Ramon Llull. Aquesta butlla,
però, no s’ha pogut documentar, de manera que
Eimeric, “inquisidor intrèpid”, va voler falsejar el
document per tal de prosseguir la seva croada con‐
tra Llull i els lul∙listes. Sigui com sigui, era molt difícil
falsejar un document pontiﬁci, de manera que, una
vegada més, es posava en evidència l’excés de zel de
l’inquisidor i quedava demostrat que Nicolau Eime‐
ric havia esdevingut un personatge incòmode i en‐
gavanyador per a la monarquia catalana, tant per a
Pere III el Cerimoniós com, al final també, per a Joan I.
Quan l’any 1383 Eimeric tornà a ser a Barce‐
lona, sembla que encara tingué esma de difondre un
altre document, una Condemnatio (que no s’ha po‐
gut documentar) en la qual insisteix en la seva ob‐
sessió antilul∙liana. Tenim constància d’una carta
autògrafa del rei Pere, datada el 15 de març de 1386,
en la qual demana al pontífex Climent VII, malgrat la
persecució que havia endegat Eimeric, que interposi
la seva autoritat a favor de les obres de Llull. Men‐
trestant el rei Pere, en un gest ja desesperat, un atac
d’ira contra l’inquisidor i les seves falsies, manà que
ofeguessin o desterressin Eimeric a Besalú. Llavors
sabem que va intercedir per ell la reina Sibil∙la de
Fortià i l’inquisidor va recloure’s al convent de Giro‐
na. No obstant això, després de la mort del rei Pere,
Eimeric va gaudir del favor del nou monarca Joan I
ﬁns que aquest va percebre també les argúcies i ob‐
sessions de tan vehement personatge. Finalment,
Joan I també va sentir‐se enganyat per Eimeric, ﬁns
al punt que va escriure al Papa per tal que deposés
Eimeric del càrrec. Entre altres coses escrivia: “ [...] e
si dins los dits VI dies del dit regne exit no serà, lo∙n
gitets tantost, segons que de semblants és acostu‐
mat e∙s deu fer en aytal cas [...]”.13
Comptat i debatut, Joan I va rectiﬁcar la seva
posició respecte dels veredictes de Nicolau Eimeric,
de manera que el 1389 el monarca va escriure una
missiva al Papa en la qual li demanava que la doctri‐
na de Llull fos de nou examinada i que l’inquisidor
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fos deposat del càrrec. El 29 de juliol d’aquest any es
va rebre una butlla papal al palau del bisbe de Giro‐
na, aquesta sí autèntica, en la qual el Papa es ratiﬁca
en els errors lul∙lians. A Avinyó, Eimeric havia enlles‐
tit, l’any 1389, el Dialogus contra lul∙listas i durant la
primavera de 1391, a Lleida, va seguir amb les seves
diatribes contra ells. Eimeric, però, per aquestes
dates i després d’un intercanvi de lletres reials i pon‐
tifícies, havia perdut tota la conﬁança del monarca i
la del Consell de Cent barceloní, de tal manera que el
rei caçador, ja en data de 1392, va tractar‐lo “d’in‐
grat enemic nostre e de nostres gents” i li demanà
que s’exiliés dels seus dominis; dictà ordre de des‐
terrament contra ell perquè havia incitat la seva ira i
el tractà ni més ni menys que de diabòlic: “[...] ob
graves et detestabiles culpes quas multipliciter di‐
versisque modis ille diabolicus et depravatus homo
frater Nicholaus Eymerici, de ordine predicatorum
[...], precipiendo sub ﬁnali incursu ire nostre districte
mandavimus ut infra certos dies tanquem nobis et
gentibus nostris publicus inimicus et ut venenum
pestiferum exiret a regnis nostris (...)”. I encara els
consellers de Barcelona, el 27 de gener de 1395,
trameteren al nou papa Benet XIII un memorial dels
greuges que l’inquisidor havia causat perquè impe‐
dia que els llibres de Ramon Llull poguessin ser lle‐
gits i estudiats amb plena llibertat... “Primo que el
papa sia suplicat que vulla haver informació dels
continuats e abominables crims comeses per lo
dit frare, axí en l’oﬃci de la Inquisició, com fora lo dit
oﬁci, punintlo segons que justícia requerrà, en ma‐
nera que tan culpable hom e tan llargament crimi‐
nós, no sia sostingut impunit, axí com és estat tro
avuy [...]”.14
Així estaven les coses quant al tarannà de
l’inquisidor i la seva fal∙lera persecutòria de les obres
de Ramon Llull. La situació, però, no va canviar amb
l’entronització del nou monarca, Martí I. El nou rei
renovà l’ordre de desterrament de l’inquisidor i a fra
Nicolau Eimeric no li restà més remei que recloure’s
al convent dels Àngels de Girona. El nou monarca ja
no conﬁà més en els frares predicadors de l’orde de
Sant Domènec, ans conﬁà la seva consciència als
frares confessors franciscans. Mentrestant, Eimeric
romangué a la seva casa mare fins al 4 de gener
de 1399 quan s’esdevingué la data del seu traspàs. El
pare Villanueva, al segle XVIII, encara havia vist al
trespol del convent de predicadors una làpida sepul‐
cral on es podia llegir:

gius. Nam ultra ∙XI∙ sacra volumina compilavit &
etiam ∙XL∙ annis pro ﬁde catholica viriliter
decertavit.15
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