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l’extraordinària originalitat, força i potencialitat de Ramon Llull. Amb 
la lectura d’aquest llibre, creiem, el lector no només s’introdueix en el 
coneixement de Ramon Llull, sinó que emprèn un camí que s’assembla 
més a l’iniciàtic i que condueix a l’adquisició d’un panorama cultural 
europeu complex, realista i sorprenentment proper a l’actualitat.

Óscar de la Cruz Palma

88) Villalba i Varneda, Ramon Llull. Escriptor i filòsof de la diferència. 
Palma de Mallorca, 1232-1316

Uns mesos després de l’aparició del monumental volum I del llibre de 
Pere Villalba, Ramon Llull. Vida i Obres (Barcelona, 2015) (vegeu la 
ressenya supra) apareix aquest llibre sobre la biografia i l’obra de Ra-
mon Llull, ara en edició de mida habitual, però igualment distingit per 
la mateixa codificació en colors, la ressenyada funció de les guardes, 
l’aparició d’esquemes i notes que amplifiquen la informació cultural, 
etc. La diferència més evident és que ara Pere Villalba completa el 
recorregut biogràfic de Ramon Llull fins al final de la seva vida. En 
altres paraules, aquest llibre suposa un bon avançament de contingut 
dels volums II i III del treball ja esmentat.

Aquest nou treball té la seva equivalència amb el volum primer en 
les pàgines 11-183, és a dir, fins a «l’etapa d’introspecció» (obres 
1-37) –malgrat que aquí és la quarta etapa, no la tercera. També en 
comparació, veiem reduïts els continguts que es referien al resum 
i comentari de les obres de Llull, però es mantenen els relatius al 
recorregut biogràfic. Només ara podem llegir de manera completa 
una sola obra, el Llibre d’amic e amat, que apareix, però, significa-
tivament disseminat al llarg del llibre, en cinc parts: pp. 160-165, 
183-188, 319, 411-415 i 454-460. Aquest resum, doncs, vol ser un 
manual per al gran públic, però que continua exigint una gran atenció 
del lector, raó per la qual es pot veure com un passaport que permet 
l’entrada als estudis especialitzats sobre Ramon Llull.

Vist per nosaltres, doncs, en relació amb Vida i Obres, podem con-
tinuar ressenyant que les etapes següents (a l’esmentat volum I) que 
distingeix Pere Villalba són: l’«etapa d’expansió (1287/1288-1312)» 
–quan escriu 167 obres, els op. 38-203/205–; i l’«etapa mística 
(1313-1316)» –76 obres, op. 203/206-280.
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Igualment és destacable l’ampli capítol VII, gairebé cent pàgines de-
dicades al lul·lisme (pp. 463-558), caracteritzades per l’enumeració 
comentada d’autors que han seguit estudiant o ampliant les obres 
del mestre Ramon. S’agraeix la visió d’haver dedicat un apartat al 
«Lul·lisme filològic», és a dir, a la història de l’aparició de les col·lec-
cions que ofereixen els textos de Ramon Llull i de les publicacions 
periòdiques, quasi totes encara vives a l’actualitat. Aquest capítol con-
clou amb l’al·lusió al procés obert de canonització de Ramon Llull, el 
qual, presentat aquí, és vist d’alguna manera com una conclusió lògica 
d’una llarga tradició erudita, però també devocional, cap a Ramon 
Llull. Suposem encara que aquestes pàgines són un avançament re-
sumit de la redacció que podrà tenir aquest tema al volum III de la 
Vida i Obres.

No ens hem de deixar l’apèndix, on trobem diversos esquemes que 
encara ajuden a la comprensió de la vida i de les obres de Ramon 
Llull. Primerament un catàleg de la producció lul·liana ordenada al-
fabèticament. Després un esquema sinòptic de la vida de Llull que 
fa referència a la seva producció, ubicada biogràficament i cultural-
ment en el moment d’aparició de cada obra. Continua oferint un altre 
catàleg totalment nou que organitza les obres lul·lianes segons el 
seu contingut, repartit entre «Obres enciclopèdiques (4)», «Obres de 
creació literària (5)», «Obres de filosofia, lògica i psicologia (55)», 
«Obres artístiques (34)», «Obres teològiques i apologètiques (122)», 
«Obres de contemplació i mística (16+36)», «Obres poètiques (17)», 
«Obres antiaverroistes (21)», «Obres pedagògiques i catequètiques 
(27)», «Obres científiques (17)», «Obres de croada (11)», «Varia: de-
dicatòria, vocabulari, cartes, autobiografia, predicació, retòrica (19)» 
(evidentment, algunes de recollides en més d’un grup), i a les quals 
afegeix un important índex d’ «Obres perdudes (36)», amb una breu 
referència de la font que ens dóna notícia de la seva existència. Des-
prés ens ofereix un catàleg que classifica les obres segons la llengua 
en què van ser escrites (incloent-hi l’any i el lloc). Finalment una 
altra originalitat, un esquema titulat «Singladures cronològica i local 
de les obres de Ramon Llull» en el qual ens indica un itinerari del 
recorregut de Ramon Llull pel mapa europeu a mesura que va desen-
volupant la seva producció.

Per més que hem subratllat que aquest volum és efectivament un 
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resum del monumental Vida i Obres del qual ha aparegut el volum I, 
cal valorar-ho (quan d’aquell opus maius encara no disposem dels 
esperats volums II i III) igualment com una obra exhaustiva i també 
monumental, que nosaltres veiem com una promesa del que apareixerà 
respecte a l’obra indicada, però que el lector mitjà rebrà amb justícia 
com el que és, una obra completa sobre la vida i la producció lul·lia-
na, amb invitació a meravellar-se també amb la informació que recull 
sobre el lul·lisme.

Óscar de la Cruz Palma


