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La celebració del setè centenari de la mort de Ramon Llull 
ha estat acollida fervorosament per l’Església de Mallorca i 
per la societat que reconeix en ell el mestre i l’exemple que 
ha de continuar esperonant-la cap a un futur de convivència 
i diàleg. A aquesta celebració, la nostra revista hi vol contri-
buir amb una aportació que ens recorda alguns dels punts 
més significatius de l’obra de Ramon Llull.

El recull s’obri amb l’aportació del prof. Joan Andreu, que 
reflexiona d’una manera orgànica sobre la unitat de la vida i 
de l’obra del Beat. És una proposta rigorosa per fer front a la 
dispersió amb què moltes vegades es presenta una figura que 
deixà la seva petjada en tants d’aspectes religiosos, culturals 
i científics. 

Entre els objectius que es proposà Llull, a més del missional, 
hi figurà la promoció del diàleg amb els cristians de l’Orient, 
per tal d’arribar a la unitat. El P. Joan Nadal, recentment 
traspassat, tractà aquest tema en l’acte acadèmic de la festa 
de Ramon Llull de l’any 2014. En reproduïm el text que ens 
entregà, encara que a ell no li fou possible una revisió defi-
nitiva.

Una de les opinions molt esteses és que Ramon Llull no cita 
la Bíblia en els seus escrits. El treball del professor Francesc 
Ramis ens suggereix que, més enllà de les citacions literals, 
cal descobrir aquella presència que n’amarava el llenguatge i 
les formes per a tot home medieval.
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En l’anunci de la seva peculiar Art, mestre Ramon insistia so-
vint que l’havia descoberta com a do diví i era ben conscient 
de la distància que mantenien les seves doctrines respec-
te de l’expressió teològica del seu temps. El professor Jordi 
Gayà es refereix a un exemple de la teologia de Ramon Llull, 
l’infern, per tal d’avaluar el seu estil teològic.

La posteritat de Ramon Llull ha estat permanent i molt di-
versificada, com fou la seva obra mateixa. Entre els molts 
d’autors que es refereixen a ell, hi figura el gran filòsof ale-
many G. Hegel. El prof. Gabriel Amengual, a més de comen-
tar-ne els passatges on Llull és citat, s’endinsa en l’obra he-
geliana per suggerir sorprenents convergències entre ambdós 
autors.

Ramon Llull no és sols memòria. Els seus textos alimenten la 
meditació i ofereixen infinitats d’exemples per a la pregària. 
Un dels recursos que facilita la reflexió pràctica dels textos 
lul·lians és l’ús massiu que ell va fer dels proverbis. El pro-
fessor Joan Bestard ens ofereix un grapat de reflexions que 
actualitzen el missatge ètic del Beat.

La disparitat de temes apuntats reflecteix una mica l’univers 
de mestre Ramon. Apropar-se a la seva obra resulta encara 
difícil. Per l’escassa accessibilitat de les obres i per la ingent 
multiplicitat dels temes que tractà. Confiam, però, que els ar-
ticles inclosos en aquest quadern mostrin que d’una manera 
o altra en el cas de Ramon Llull la memòria empeny vers el 
futur.  


