
 Número 99, desembre de 2015

Cultura

Any Ramon Llull 2015-16

L'Any Llull, que se celebrarà durant el transcurs de
l'any  2016, coincidint amb el setè centenari de la
mort de l’escriptor i pensador nascut a Ciutat de
Mallorca,  Llull  constitueix  un  dels  màxims
exponents de la cultura i el pensament a Europa.
L'originalitat del seu pensament i la qualitat de la
seva  literatura  han  fet  de  Llull  la  figura  més
destacada de la cultura catalana de tots els segles
arreu del món. 

La  declaració  de  l’any  2016  com  a  any  de
celebració  de  l’Any  Llull  va  ser  aprovada  pel
Govern de la Generalitat el març de l'any passat. En
realitat, les activitats de l'any  Llull  havien d'estar
dirigides i liderades pel govern balear, aleshores en
mans del Partit Popular, però ho van desestimar.
Va ser llavors que es va decidir iniciar els actes de
commemoració  i  llur  difusió  des  del  govern  de
Catalunya. És per això que a finals de novembre del
2015 es va donar  el tret de sortida, aquests cop sí,
amb  l'assistència  dels  representants  del  govern
balear i valencià, que han canviat de color, fruit de
les  darreres  eleccions  autonòmiques. Els  actes
duraran fins a finals de novembre de 2016. 

La inaguració de l'any Llull, però, s'inicia sense cap
partida  pressupostària  destinada  a  la  subvenció
dels actes o a la difusió, per causa de la crisi i la
manca de diners de la Generalitat de Catalunya.

Els  diversos  actes  que  estan previstos  en  la

programació  són: conferències,  exposicions,
concerts, també tirar endavant projectes editorials
que difonguin l'obra de l'autor i la seva rellevància,
també  actes acadèmics  i  educatius  per  a  la
divulgació de la vida i l'obra de Ramon Llull en tots
els seus vessants. 

Llull va néixer a Palma de Mallorca l'any 1235 i va
morir el 1315. En l'etapa de la seva joventut va ser
senescal de l'hereu del regne, l'infant Jaume, futur
Jaume I, i fins a complir trenta anys va portar una
vida dissoluta i exempta de preocupacions, malgrat
el seu matrimoni amb Blanca Picany, amb qui va
tenir dos fills anomenats Magdalena Llull i Domènec
Llull.  En aquesta  època es  va  dedicar  a  escriure
poesia. 

Als  trenta-dos  anys  se  li  va  aparèixer  el  propi
Jesucrist i li demanava que es poses al seu servei,
és l'etapa de la conversió, tal i  com explica a la
seva obra Vida coetània. Va abandonar la seva dona
i fills, la seva posició social i les seves riqueses per
dedicar-se  al  servei  de  Déu.  A  partir  d'aleshores
basarà  la  seva  vida  al  servei  de  tres  objectius:
predicació  als  infidels,  escriptura  d'un  llibre
contra  els  errors  d'aquests  infidels  i  creació
d'escoles-monestirs  on s'ensenyés  l'àrab i  altres
llengües orientals per a instrucció de missioners.
En  definitiva,  fins  al  darrer  moment  de  la  seva
llarga vida  la seva obsessió  serà la conversió dels
musulmans,  dels  jueus  i  d'altres  infidels  a  la  fe
cristiana. Va realitzar retirs espirituals, va escriure
llibres,  va  viatjar  molt,  va  fundar  escoles  i
monestirs... Va morir l'any 1315 als 83 o 84 anys.
No se sap si va morir a Tunis mateix, a Mallorca o
durant el viatge de tornada des d'Àfrica a la seva
illa: la tradició va generar una llegenda segons la
qual moriria lapidat com a màrtir de la fe.

La seva obra és molt extensa, va ser un escriptor
prolífic, entre totes destaquem

• Llibre de contemplació en Déu 

• L'art de trobar la veritat i 
compendiada

• Llibre de l'orde de cavalleria 

• Llibre del gentil e dels tres savis 

• Romanç d'Evast e Blaquerna 

• Llibre de meravelles 

 


