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Resum

L’article ofereix un estat de la qüestió sobre el sepulcre de Ramon Llull, que és al 
convent de Sant Francesc de Palma. A partir de fonts documentals i bibliogràfiques, 
s’estableixen les fases constructives del monument, així com els promotors i els artis-
tes que hi participaren.

D’altra banda, se’n defineix el programa iconogràfic. Finalment, es relacionen els 
gravats que reprodueixen el sepulcre al llarg de la història.
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Abstract 

«Dispositor sum sanitatis», the tomb of Ramon Llull
In this article, we provide insight into the history of the tomb of Ramon Llull in the 
Convent of St. Francis of Palma. Through documentary and bibliographical sources, 
we attempt to establish the constructive phases and the developers and artists that 
contributed to building the monument as well as defining the iconographic program. 
Finally, the engravings that have adorned the tomb throughout the passage of time 
are related.
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En contra del que era el més habitual, Ra-
mon Llull no va ser enterrat al sepulcre 
familiar, situat a la capella de Sant Marc 

de la parròquia de Santa Eulàlia. Potser en pre-
visió d’una futura beatifi cació i essent probable-
ment terciari franciscà, d’acord amb una prome-
sa feta per l’orde dels franciscans, va ser enterrat 
a l’antiga capella de la Puresa (una advocació 
associada a la idea de la Immaculada Concep-
ció), ubicada a la capçalera de la basílica de Sant 
Francesc de Palma. La capella també és conegu-
da com la del Beat Ramon Vell per distingir-la 
de la capella «nova», construïda a inicis del segle 
xvii per voluntat del canonge Bartomeu Llull, 
el qual es vantava de descendir del Doctor Il-
luminat. La capella «vella» (fi gura 1) està pre-
sidida per un retaule datat l’any 1619, dedicat 
a Nostra Senyora de la Consolació. Al nínxol 
central d’aquest retaule, s’hi representa la Mare 
de Déu amb el títol de «Mater Consolationis», 
als costats, les imatges pintades de sant Marçal i 
Ramon Llull, a l’àtic, una pintura de sant Jeroni 
i l’escut que el cimeja, amb les armes de la fa-
mília donant. El moble va ser subvencionat per 
Jeroni d’Armengol1, que hi tenia dret familiar de 
sepultura. 

El jesuïta i lul·lista Jaume Custurer2, en una 
cèlebre obra encarregada pels jurats de Mallor-
ca, és el primer que recull un nombre considera-
ble de documents relatius al sepulcre (fi gura 2). 
El jesuïta mallorquí, abans d’estudiar el monu-
ment, relata les vicissituds que experimentaren 
les relíquies de Llull. El cos del Beat, venerat 
des del mateix moment de morir, va esser dipo-
sitat a la sagristia de Sant Francesc, però, quan 
en aquest espai s’hi va calar foc3, fou col·locat 
en una urna de pedra a prop de la capella dels 
Berard, en un lloc elevat de la trona antiga4. Se-
gons recollí el cronista Mut5, a l’urna s’hi escri-

gué un epitafi  en llatí. Les despulles romangue-
ren llarg temps en aquell lloc, fi ns que el dia 29 
de juny de 1448, festa de Sant Pere i Sant Pau, 
sota la direcció del lul·lista Joan Llobet, s’aca-
bà la nova capella de la Puresa i s’hi traslladà el 
cos del Beat, en una arca tancada amb tres claus, 
que es donaren a diferents persones per a més 
seguretat. Una roba vermellosa, brodada amb 
les armes de la Ciutat i Regne de Mallorca, cobrí 
l’urna, que fou posada a la paret de la capella, a 
la mateixa alçada que l’urna actual. 

El projecte de mestre Llobet

L’impuls del lul·lisme a Mallorca és simulta-
ni a la creació del centre de Randa, que fa de 
nexe entre l’inici del segle xv, caracteritzat per 
l’antilul·lisme d’Eimeric, i el fi nal de segle, quan 
es produeix un reviscolament de les activitats 
lul·lianes, com ara les donacions prolul·lianes de 
Joan de Tagamanent (1468), de Joan Gual i de 
Pacs ( 1475), de Beatriu de Pinós (1478) i d’Ag-
nès de Pacs (1481), a més de la creació de l’Es-
tudi General Lul·lià i d’altres centres on també 
s’impartia la doctrina de Llull6. 

En aquest context de reeixida lul·liana, hi 
apareix un grup de lul·listes «immigrat» format 
per Pere Joan Llobet, Mario de Passa i Pere Da-
guí. Ara ens és especialment important la fi gu-
ra de mestre Llobet, nascut a Barcelona en data 
desconeguda. Gran erudit i teòleg franciscà, 
va estudiar a París i a Tolosa. El 1445 era no-
menat provincial d’Aragó, el 1447 fou alumne 
de l’Escola Lul·liana de Barcelona7 i cinc anys 
després rebia el títol de magister scolarum ma-
gistri Raymundi Lulli. L’any 1449, Alfons el 
Magnànim li havia concedit el privilegi d’ex-
plicar la doctrina lul·liana al Regne de Mallor-
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Figura 1. 
Vista de la capella coneguda com la del Beat Ramon Vell amb el re-
taule dedicat a Nostra Senyora de la Consolació i el sepulcre de Ra-
mon Llull. Església conventual de Sant Francesc de Palma.

Figura 2. 
Sepulcre de Ramon Llull a la capella de Nostra Senyora de la Conso-
lació de l’església de Sant Francesc de Palma.
ca, i el trobam vinculat sobretot a Randa entre 
1449 i 1460, any en què va morir. El 1458, amb 
el lul·lista venecià Mario da Passa, obtingué de 
Joan II permís per ampliar el santuari de Sant 
Honorat de Randa i edifi car-hi cambres per als 
estudiants. Exercí una càtedra brillant que fou 
aprofi tada per nombrosos deixebles de França, 
d’Itàlia i de la Península. En particular, podem 
esmentar Virgilio Bornati, personatge impor-
tant de la cúria romana que mantenia una relació 
amical amb Pico della Mirandola. Com s’ha dit, 
Llobet morí el 9 de maig de 1460 i fou enterrat 
a la seu de Mallorca, a l’actual capella del Sagrat 
Cor de Jesús. Sobre el seu sepulcre, s’hi llegeix 
un epitafi  en hexàmetres llatins que ja reproduí 
Pere Miquel Carbonell8 en el seu elenc biogrà-
fi c, De viris illustribus.

 Més tard, el seu successor a la càtedra, el lul-
lista Gabriel Desclapés, en una carta de contingut 
necrològic, n’exaltà les virtuts i la saviesa. Afi r-
mava que Llobet havia escrit molts de tractats 
de teologia i fi losofi a, encara que només ens en 
resta l’Ars notativa i potser la Metaphysica, dues 
obres que tenen concordances entre sí9. A la ci-
tada carta escrita a Girona el 24 de maig de 1460, 
ens informa de la iniciativa de Joan Llobet d’em-
prendre la capella i el sepulcre dedicats a Llull: 

Totes ses obres dirigia à fi  de aumentar y 
honrar la Doctrina del Benaventurat Lull, 
com a fael dexeble seu [...] Edifi cà acabada-
ment aquella magnífi ca capella, en la qual 
pogués estar transferit lo Reverenciable cos 
del ya dit felicíssimo mestre Ramon, y tenia 
pensat y trassat un singular orde, per exor-
nar la sepultura, representant memòria sufi -
cient del contingut en aquell; com se veu en 
los principis allí col·locats10. 

Segons es desprèn de l’epístola de Desclapés, 
Llobet havia ideat un projecte per dur a terme 
el sepulcre, amb «un singular orde» que havia 
d’embellir el monument funerari, com es podia 
apreciar «en los principis allí col·locats». Cal in-
terpretar que el primer cos es degué realitzar sota 
la direcció de Llobet, i que el «singular orde» al 
qual fa esment la missiva és sens dubte el mateix 
programa que planejà Llobet, centrat en la repre-
sentació de les arts liberals, tema força prodigat 
en la iconografi a tardomedieval i renaixentista. 

El pare Custurer, tot basant-se en el text de 
Desclapés i en altres documents que havia pogut 
consultar, assegurava que la capella ja era acaba-
da l’any 1448 i que, per tant, estava també fabri-
cat el primer cos del sepulcre. 
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Figura 3. 
Clau central
Nostra Seny
Se atribuye al Maestro Lobet el aver acaba-
do esta capilla y aver puesto tales principios 
del sepulcro del B. Raymundo, que indicas-
sen lo que en el se contenia, lo qual quadra 
de lleno à esta parte del; pues representa la 
universalidad de su Ciencia en las siete ar-
tes sus milagros en el letrero de «Dispositor 
sum sanitatis», que tiene el bestion superior 
de la parte siniestras, y quiçà representava 
tambien su Martirio, en la insignia que falta 
al bestión superior de la parte derecha, que 
avemos discurrido seria alguna palma11. 

En canvi, Jovellanos12, a partir de la ma-
teixa font, considerava que Llobet fou també 
l’únic «arquitecte» que havia dissenyat i traçat 
la sepultura, ja que necessàriament havia de ser 
ideada per un lul·lista. L’arquitecte Bartomeu 
Ferrà13 era del parer que la construcció de la 
capella, com que era una de les del deambula-
tori, datava d’abans de Llobet, de manera que 
aquest només la degué reformar. Per cert, la vol-
ta, que es distingeix de les veïnes perquè és de 
cinc claus, mostra a la clau central, un àngel que 
sosté l’escut de la família Llull, una mitja lluna 
(fi gura 3). Tot plegat, si fem cas de les opinions 
de Jovellanos i Ferrà, tot seguint sempre el pare 
Custurer, hauríem d’acceptar que, a la mort de 
mestre Llobet, ja estava construït el primer cos 
del sepulcre. 

Les difi cultats per interpretar les fonts docu-
mentals correctament és un fet real que demana 
una cautela considerable i que sempre planteja 
dubtes, atès que la major part es refereix al se-
pulcre de manera molt indirecta i, majoritària-
ment, el motiu primordial que tracten és la pre-
servació del cos del Beat, justifi cat pel fanatisme 
devot que provocava. La seguretat i la protecció 

de les despulles de Ramon Llull eren la màxi-
ma prioritat i preocupació dels jurats, i això es 
manifesta sobretot en la realització del sepulcre. 

Cal resseguir les informacions documentals 
per poder tenir una idea de la gestació de la fàbri-
ca del sepulcre. El mèrit el devem a mossèn Joan 
Avinyó, que recopilà un nombre considerable de 
testifi cacions i documents que apareixen princi-
palment a les pàgines del procés de beatifi cació 
de 1612, els quals ens informen de manera indi-
recta sobre l’estat de la capella del Beat. Un dels 
documents que s’aportà al procés dóna notícia 
del trasllat de les despulles a dita capella:

Memoria. Disapte ques contave 29 de juny 
de 1448 lo qual die era festa de S. Pera e S. 
Pau fonch acabada la capella nova en lo Mo-
nestir de Frares Menors de Mallorques e en 
la dita capella fou mes lo cos del Rt. Mestre 
Ramón Lul ab gran honor, e foren y present 
lo Magnifi ch Miser Rodrigo Falcó Llocti-
nent General del Sr. Rey en Mallorca, e los 
honorables Jurats del present Regne ab gran 
multitut de gent, qui ab gran devoció mira-
ven lo cos del dit Mestre Ramon Lull, lo qual 
fonch agude per tots gran admiració, attès 
que ha 133 anys que’s passat d’esta vida14.

Es poden llegir més notícies sobre el trasllat 
esdevingut l’any 1448 al Testament dels Jurats 
de Mallorca de l’any 1481:

Los magnífi cs Jurats qui llevors eran deter-
minaren lo dit cors qui estave sots la trone 
de la església de Sant Francesch fos tret e mes 
en altre lloc molt més honorós que aquell 
ahont estave, e axí una jornade, fet solemne 
offi ci ab molta ceramònia e honor, lo dit cors 
fonch tresladat e mes en una capella prop lo 
altar maior, en una caxa dins una tomba e en 
un gran armari a la paret, de totes las quals 
cosas tenen recort algunes persones que vuy 
viuen, e la qual tomba cobriren de un drap 
vermell ab las armes de la Ciutat, e tancaren 
de tres claus, la una de les quals tenia lo Reve-
rent Mestre Joan Lobet, la altre lo honor en 
Gaspar Martí ciutadà, e la altre en Francesc 
Prats, e assò feran perque lo dits cors estigués 
guardat15. 

Amb aquestes referències més detallades, sa-
bem que, l’any 1448, dia 29 de juny, es mudà de 
lloc la caixa amb el cos de mestre Ramon fi ns al 
seu destí defi nitiu. Ben segur que aquest trasllat 
es realitzà un cop acabada la capella, sota la su-
pervisió de mestre Llobet. Segons el document, 
tot fa pensar que la caixa es col·locà en un armari 
i se situà a la paret de la capella, a l’alçada on ara 
hi ha l’urna defi nitiva, és a dir, sobre el primer 

 amb un àngel que sosté l’escut de Ramon Llull, ubicada a la volta de la capella de 
ora de la Consolació, realitzada sota el patronatge del lul·lista Pere-Joan Llobet.
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cos del sepulcre, que era el que estava construït 
en aquells moments.

Tanmateix, una vegada dipositada la caixa 
allà, no deixaren de succeir-se incidències pro-
vocades pels fervents més exaltats àvids de relí-
quies, que posaren en perill de bell nou el cos del 
Beat, fet que exigí un altre trasllat a la sagristia. 

Ignorem per què no s’acabà el sepulcre des-
prés de 1448. L’interrogant és obert, però en 
podem apuntar algunes causes possibles, en 
particular, podríem parlar de la nefasta conjun-
tura política i social del moment, que culminà 
amb la revolta dels forans, després que el règim 
de «sac i sort», instaurat per Alfons el Magnà-
nim per insacular els jurats —a fi  d’aportar es-
tabilitat institucional a la ciutat— no servís per 
evitar els enfrontaments socials. Aquests van 
esclatar l’any 1450, arran d’una capbrevació or-
denada pel rei. Els forans arribaren a assetjar la 
capital dues vegades (1450 i 1451). L’any 1452, 
la revolta era sufocada per les armes, però la re-
pressió es prolongà dos anys més16. En aquest 
context tan difícil, els jurats no devien estar per 
assumptes menys peremptoris, com ara fi nalit-
zar el sepulcre. 

La represa de les obres 
del sepulcre: el contracte 
amb Francesc Sagrera

El viarany començat per Llobet per construir 
el sepulcre quedà estancat durant molts anys. 
Tenim per cert que, l’any 1482, les relíquies del 
Beat encara restaven a la sagristia de Sant Fran-
cesc, en greu perill de ser sostretes pels frares:

Nosaltres havem volgut lo cors del Reverent 
Mestre Ramón Lull, lo qual havem trobat 
era en una gran caxa de la sequestria de S. 
Francesch, ahont estan las relíquias; e per 
quant los Frares havian de menester en la 
dita caxa lo traguem de allí e fou posat en 
una altre caxa de la sequestria tencade ab tres 
claus, las quals mossèn Lodrà té, e les quals 
vos darà tota hora que per vosaltres serà re-
quest, e no res menys són segellats los panys 
del segell del dit mossèn Lodrà. Certament 
lo dit cors està a gran confusió, y vergonye 
del present Regne, en la forma que vuy està; 
perquè suplicam a vostres Magnifi ciències 
vullen llegir lo capítol del testament de nos-
tres immediats antecessors, que es en cartes 
294 e vullen fer lo que en aquell és contingut, 
puis fi ns assí nosaltres per altres ocupacions 
no ho havem pogut fer17.

Aquesta situació provisional s’allargava, la qual 
cosa posava en perill la tan preuada relíquia. 

L’any 1487, els jurats decideixen acabar el se-
pulcre defi nitivament. Trobem notícies de la 
represa de l’obra al Llibre extraordinari dels 
Jurats de Mallorca de 1487 a 1489, que conser-
va el contracte signat entre els jurats i Francesc 
Sagrera: 

Die martis xxiii mensis octobris anno pre-
dicto mcccclxxxvii. Lo die e any demunt 
dits foren fermats per los Magnífi chs jurats 
del present Regne de part una é lo discret 
mossèn Francesch Sagrera prevere de la part 
altre sobre una tomba que lo dit mossèn Sa-
grera affer de alebaustre per metre lo cors del 
Reverend mestre Ramon Llull en la Sglesia 
de Sanct Francesch.

E primerament, los Magnifi chs Jurats 
han adonar al demunt mossèn Sagrera lo 
alabaustre per fer la dita tomba, lo han affer 
portar en casa sua acost dels magnífi chs ju-
rats. E per quant se ha dubte que la alabaus-
tre bast per la Tomba e les armes que si han 
affer, que si serà mester una pessa de Santa-
nyí per fer les armes, quels Magnifi chs Jurats 
han apagar aquella. 

Item són d’acord que lo demunt dit mos-
sèn Sagrera ha affer la dita tomba segons una 
mostre que ha donada als magnífi chs Jurats, 
la qual té en Joan Vicens, e és tingut lo dit 
mossèn Sagrera de fer-la semblant a aquella, 
e quant que la fassa mes bella é en més obres 
no la pot fer en menys obres. 

Item són de acort que la dita tomba lo dit 
mossèn Sagrera promet aquella haver aca-
bada per spay de sis mesos primer vinents, 
salvo just impediment, a cost e mesió sua, e 
asò sots pena de cent sous, e los Magnífi chs 
Jurats li prometen quoranta sis liures, és ver 
que acabada la dita tomba los Magnífi chs Ju-
rats són tenguts de fer portar aquella acost e 
mesió en la Sglesia de Sanct Francesch en la 
capella hon deu star lo cors del dit Mestre 
Ramon. E lo dit mossèn Sagrera és tingut en 
aseura aquella en lo loch on deu star la dita 
tomba. És ver emperò que per quant lo loch 
on deu star la dia tomba se ha alsar hun poch 
segons consell sen ha haut, los dits Magní-
fi chs Jurats són tinguts en pagar lo que cos-
tarà, e lo dit mossèn Sagrera a son cost e me-
siò ha aseura com dit és la dita tomba. 

Item són de acort com dit és que lo de-
munt dit mossèn Sagrera ha affer la dita tom-
ba per quoranta sis liures, les quals los Mag-
nífi chs Jurats li han adonar de present setze 
liures e acabada la obra la resta, e és tingut lo 
dit mossèn Sagrera de donar fermanses per 
les dites setze liures, e dona per fermanses en 
Pere Ciffre e Joan Sagrera picapedres cascú 
per lo tot [...]. 
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Testes Jacobus Marades et Michael Badia, 

virgarii dictorum magnifi corum dominorum 
Juratorum, in quorum presentia dicti Mag-
nifi ci Jurati et dictus Franciscus Sagrera fi r-
marunt. De fi rma dicti Joannis Sagrera, qui 
predicta omnia fi rmavit die XIII decembris, 
fuere testes discretus Antonius Mir notarius 
et Petrus Mir panniperator majoricensis18. 

D’altra banda, al Testament dels Jurats de 
Mallorca que comprèn els anys 1479 i 149719, hi 
apareix una clàusula que explicita: 

Per fer la honor, que’s pertany al cors de 
aquell venerable, e de santa vida Mestre Ra-
mon Lull, havem deliberat se fasse una tom-
ba de alabaustro a l’Esglésie de Sant Fran-
cesch on estiga aquella reverent ossa, la cual 
tomba o sepulcre deu levorar mossèn Fran-
cesch Sagrera Prevera, havem-ly ofertas per 
sos treballs, e que la fasse segons la mostre 
que ha feta, quarante sis lliures. 

Jaume Custurer hi afegia una nota aclarido-
ra que explicava que aquests diners eren només 
pel treball de traça i execució, ja que al contracte 
s’estipula explícitament que li proporcionaran 
l’alabastre i altres materials necessaris, tot lliurat 
a casa seva. El jesuïta continuava la transcripció 
del memorial:

[…] segons poren veure vostres Magnifi ci-
ències en la capitulació entre aquell [Sagrera] 
y nosaltres formada ha e ser acabade la obra 
dins sis mesos primer vinents, així plàcie a 
las Magnifi cèncias vostres voler per tenir a 
prop al dit mossèn Sagrera que en lo temps 
que ha promès e abans si fer se porà sia aca-
bade la obre. Ha rebut per mans de Mossèn 
Campanyo nou lliures e deu sous: ara està la 
dita ossa dins una caxa que havé comprade 
ab dues claus, las quals són estades liuradas 
e encomanades al Jurat Ciutadà més antich, 
de la qual obra té càrrech per nosaltres lo ho-
nor en Juan Vicens, qui té la trase així dema-
nar-li’n, que el vos ne donarà raó. 

L’escultor encarregat d’obrar el sepulcre de 
Llull era Francesc Sagrera (c. 1432-1509), pre-
vere, arquitecte i escultor, fi ll del més famós 
Guillem Sagrera. Encara en sabem poca cosa. 
L’any 1450, el rei Alfons el Magnànim demana-
va al papa la rectoria de Felanitx per a Francesc, 
com a favor per l’amistat de Guillem i la seva 
família, però li fou denegada. Llavors, tingué 
cura de les rectories de Sant Antoni de Pàdua de 
Palma i de l’església de Manacor. El 1463, quan 
era benefi ciat de la seu de Mallorca, fou orde-
nat sotsdiaca. Entre els anys 1488 i 1490, era 

tenidor de llibres de la seu, on també va actuar 
com a supervisor d’obres. L’any 1499 cobrava 
per la traça i els motlles del portal de l’Almoi-
na de la seu, única contribució arquitectònica 
que se li ha pogut documentar ara com ara per 
a la fàbrica de la catedral20. A més, se sap que va 
traçar l’antic retaule major de la parròquia de 
Manacor, pintat per Pere Terrencs l’any 1499, ja 
desaparegut21. 

Segons els dos documents citats, la delibe-
ració dels jurats i el contracte defi nitiu, el 23 
d’octubre de 1487, els jurats signaren amb Fran-
cesc Sagrera un contracte prou detallat, segons 
el qual els materials (com ara l’alabastre per a 
l’urna i una peça de pedra de Santanyí per escul-
pir les armes del Regne) li serien lliurats a do-
micili i sense cost per a l’artista. S’hi especifi ca 
que Sagrera havia d’atenir-se a la traça que ell 
mateix havia presentat i que guardava Joan Vi-
cens. També s’hi explicita la data establerta per 
enllestir l’obra. El lliurament es concreta en un 
termini màxim de sis mesos, sots pena de cent 
sous de multa. Per dita labor, havia de cobrar 
quaranta-sis lliures, setze de les quals les rebia 
per endavant. Li feren de fi adors Pere Cifre i 
Joan Sagrera, mestre d’obres i escultor, a més de 
germà de Francesc, el mateix que treballà a la 
seu entre els anys 1485 i 1504.

Custurer agregava que l’alabastre no degué 
bastar, perquè el pedestal de l’urna és de pedra 
de Santanyí, la millor pedra blana que es troba a 
Mallorca, i hi afegia que no agradà als jurats sen-
se la dauradura. De fet, es veu en algunes parts 
de l’escut que va ser daurat22. 

No hi ha dubte, d’acord amb la documen-
tació, que la traça del cos superior és obra de 
Francesc Sagrera (fi gura 4). El cert és, però, 
que no fi nalitzà el monument del tot. No po-
dem confi rmar quina en va esser la raó, només 
en podem apuntar algunes hipòtesis: la més 
factible és que simplement a Francesc Sagrera 
només se li encomanà el que va fer, és a dir, el 
segon cos, que integra el fris amb els escuts i el 
nínxol amb l’urna. Aquesta idea està explicada 
al contingut del contracte i amb les intencions 
dels jurats, els quals el que realment volien era 
un lloc segur per servar-hi les despulles del 
Beat, de manera que és raonable pensar que la 
conclusió del primer cos era d’ordre secunda-
ri, o, simplement, s’acabaren els diners que hi 
estaven destinats. En qualsevol cas, durant els 
anys 1488 i 1490, Sagrera apareix als llibres de 
la seu com a tenidor de llibres, cobrant algunes 
quantitats i obtenint regals, cosa que pot ser in-
terpretada en el sentit que, gràcies al seu conei-
xement de l’ofi ci i la seva condició eclesiàstica, 
exercia de supervisor de les obres catedralícies. 
Això, però, no li impedia a priori treballar en 
altres obres23. 
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Tanmateix, cinc anys més tard, al Testament 
dels Jurats de l’any 1492, hi trobem una nova 
referència al sepulcre de Llull: 

Lo honor en Juan Vicens tenia càrrech per 
nostres predecessors de fer una capella [així 
anomenen el nínxol en què esta l’urna que te 
cosa de quatre pams de fondo i remata el seu 
sòtil amb una clau com a les capelles] ab una 
tomba de dins aquella, ha on estigués lo cos 
del Reverent e Benaventurat Mestre Ramon 
Lull, lo qual a bé que la ossa sia transladada 
e lo cos o ossa estigue en segur, emperò la 
obra no se’s tota acabade, segons mostre lo 
principi de aquella, e la traze que té lo dit 
Joan Vicens e informar-vos ha de totes co-
ses, perquè le obre de tant singular home 
com és estat Mestre Ramón sia acabade ab 
totes perfeccions24. 

Per aquesta clàusula, es veu que Joan Vicens 
era l’encarregat que les obres del sepulcre anes-
sin endavant, ja hem assenyalat que no se sap per 
quina raó Francesc Sagrera no continuà amb les 
obres del sepulcre, però el que sembla evident és 
que, des d’un principi, l’obrer del sepulcre era 
aquest Joan Vicens, del qual se’ns diu que guar-
da la «trase». Tenint en compte aquesta notícia, 
una part de la crítica especulà que el responsable 
de fi nalitzar materialment el sepulcre fou el dit 
Joan Vicens. Així, Antoni Furió afi rmava que, 
segons hauria constat en el Testament dels Jurats 
de 1487, Joan Vicens treballava com a escultor 
i arquitecte en aquella obra, la qual els jurats 
encarregaven que es continués amb fervor. No 
debades, al seu Diccionario, l’inclou també com 
a escultor. Tanmateix, és signifi catiu que l’única 
informació i obra que hom li ha pogut atribuir 
sigui la del sepulcre de Llull25.

Amb anterioritat, Jovellanos ja havia es-
crit sobre el sepulcre: «El segundo cuerpo 
que se encargó al honorable Vicens se reduce 
a una cosa que yo llamaria ático si a pieza de 
tan extraordinario gusto pudiese acomodarse 
la nomenclatura del arte»26. I Moragues i Bo-
ver27, editors de la Història General del Rei-
no de Mallorca escrita per Binimelis, Dameto 
i Mut, eren del parer que el sepulcre era obra 
dels «artistes» Francesc Sagrera i Joan Vicens. 
Més tard, autors com ara Bartomeu Ferrà de-
fensaven que el primer cos era obra o, millor 
dit, encàrrec de Joan Llobet, i el segon cos, de 
Francesc Sagrera. D’altra banda, Santiago Se-
bastián28, forçant una interpretació no gaire 
encertada dels contractes, insistia en la parti-
cipació dels dos artífexs, Sagrera i Vicens, en 
la fàbrica del sepulcre. Aquesta hipòtesi no 
només es podia argumentar per la diferència 
d’estil, sinó també per la qualitat desigual que 

palesen els dos cossos del monument funerari. 
Aquest últim punt ha estat profusament des-
tacat. Ferrà lloava amb escreix les excel·lències 
del treball escultòric de la part inferior amb re-
lació a les del segon cos: «El segundo cuerpo de 
este monumento, no sólo no está en armonía 
con la disposición del primero, sino hasta en 
sus detalles y ejecución muestra gran decaden-
cia de estilo, y un trabajo menos esmerado»29. 
Aquesta mateixa opinió era postil·lada per An-
toni Jiménez30, el qual posava de manifest la 
decadència en tot el marc superior i la manca 
d’enllaç entre les dues parts. En canvi, Gabriel 
Alomar31 errava incomprensiblement quan es-
crivia que era molt possible que el cos superior 
fos de data anterior a l’inferior.

Al revés que aquests autors, Parcerisa i Pi-
ferrer32 defensaven una hipòtesi alternativa. 
Segons ells, Vicens era només l’encarregat per 
la juraderia de tenir cura de l’obra, tant del 
nínxol com de l’urna, i era per aquesta única 
raó que tenia la traça dissenyada per Sagrera. 
Basen la seva opinió en el contracte, que qua-
lifi ca Vicens d’honorable, un tractament que, 
d’acord amb els costums de l’època i les norma-
tives gremials, mai correspon pel seu ofi ci als 
artistes i artesans, els quals, un cop examinats, 
mereixen i reben el de mestre. Tampoc no s’ha 
pogut documentar mai cap picapedrer, lapicida 
o imaginaire amb aquest tractament. I és molt 
signifi catiu que l’única obra que hom li ha po-
gut atribuir sigui precisament la del sepulcre 
de Llull33. En canvi, tenim documentat un Joan 
Vicens coetani de professió mercader i jurat per 
aquest mateix estament. Per exemple, entre els 
anys 1480 i 1485 era l’encarregat dels jurats en 
l’administració dels forments i de presentar-ne 
els comptes. De fet, l’any 1482 és recriminat per 

Figura 4. 
Segon cos del sepulcre de Ramon Llull realitzat per Francesc Sagrera. Fotografi a de Conxa 
Mateu.
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aquesta administració34. I com dèiem, dos anys 
després, va ser elegit jurat de Mallorca per l’es-
tament de mercaders35. 

 Gràcies a la nova localització del contrac-
te de Sagrera (fi gures 5-6) —recordem que ja 
s’havia publicat la transcripció de tot el docu-
ment l’any 1842 per Parcerisa i Piferrer, però no 
s’havia tornat mai a l’original— queda clar que 
l’únic escultor encarregat de continuar el segon 
cos del monument funerari fou el prevere Fran-
cesc Sagrera, que el realitzà abans de 1492. Tots 
els raonaments dels erudits Parcerissa i Piferrer 
semblen més que certs. Posteriorment, els estu-
dis de Joana Maria Palou i Gabriel Llompart as-
senyalaven probablement Francesc Sagrera com 
l’únic escultor del sepulcre de Ramon Llull36. 

Tot apunta que l’obra del sepulcre, més en-
llà de 1492, restà inacabada i no prosperà. Jau-
me Custurer conjecturava que aquesta segona 
fase de l’obra es va fer a principis de 1492 o un 
poc abans, pel fet que, als escuts del pedestal de 
l’urna, sols es veuen les armes de Castella-Lleó 
i Aragó, a més de les de la família Llull, però 
hi manquen les de Granada. L’intent dels jurats 
que es continués la feina del sepulcre, segons la 
clàusula signada amb Joan Vicens com a curador 
de les obres, no donà fruits i restà paralitzada. 
Per això és interessant saber que, a les instrucci-
ons dels jurats de l’any 1492, es diu que llavors 
s’hi traslladaven les restes del màrtir, amb la qual 

cosa se’n protegien les relíquies, però que l’obra 
no era acabada del tot37. De quan les restes del 
Beat varen esser col·locades a l’urna, també en 
dóna notícia un tal Gabriel Llull, en una me-
mòria que escrigué l’any 1641, extreta d’un vell 
manuscrit i que Custurer recollí a la seva obra: 

E a viiii del mes de Setembre de 
mcccclxxxxii se trasledà lo cors del Reve-
rent e digne de gran memòria mestre Ramon 
Lull ab gran solemnitat, regint lo governa-
dor Misser Hieroni Albanell de Barcelona 
en la Església de S. Francesch. 

Les temptatives fallides 
de finalitzar el sepulcre

Encara que, a partir de 1492, les obres del se-
pulcre no continuaren, sí que podem cons-
tatar els intents sempre frustrats de fi nalitzar 
el monument funerari. Ja hem fet esment a la 
clàusula dels jurats que instaven Joan Vicens a 
enllestir–lo, sense aconseguir cap resultat. Anys 
més tard, el dia 9 de gener de 1499, a les Actes 
del Gran i General Consell, hi apareix una nova 
proposició per acabar-lo:

No res menys denunciam a vostres magni-
fi tències com no ignoram en aquesta ciutat 

Figures 5–6. 
Contracte dels Jurats de Mallorca i Francesc Sagrera per realitzar la sepultura de Ramon Llull, signat dia 23 d’octubre de 1487. Arxiu del Regne 
de Mallorca.
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esser lo cos del Reverend e benaventurat 
mestre Ramon Lull en lo monestir dels fra-
res menors de la dita Ciutat en lo qual loch 
és estada feta o principiada amb una solem-
ne sepultura la qual feria acabar com no es-
tiga ab aquella perfectió deu per esser tan 
reverend quant és lo cors d’aquell e no res 
menys per esser fi ll de la terra per ço diem a 
vostres savieses que us plàcie determinar sia 
feta alguna quantitat aquesta que us aparrà 
per donar conclusió a la dita sepultura com 
sia cosa que no abasterà ja cinquanta liures38.

Tampoc aquesta resolució donà fruits, i les 
obres del sepulcre quedaren paralitzades. Hem 
d’esperar a principis de segle xix, quan tornem 
a tenir notícies d’un intent de completar l’obra. 
El dia 22 de febrer de 1881, sortiren a concurs 
tres premis per reformar i restaurar la capella 
del Beat Ramon Vell. El primer premi, de 600 
pessetes, fou per al millor projecte d’un nou re-
taule i la decoració de la dita capella. El segon 
premi, de 250 pessetes, per al millor projecte de 
restauració i acabament del sepulcre de Llull. I 
el tercer premi, també de 250 pessetes, era per al 
millor esbós presentat d’una de les set estàtues 
que manquen a les fornícules del sepulcre. S’ad-
judicà només un premi de 150 pessetes a l’ar-
quitecte Bartomeu Ferrà, autor dels plànols de 
restauració de la dita capella. El concurs es va 
tornar a convocar el dia 28 de març de 1882 i va 
romandre desert39. En defi nitiva, podem com-
provar que tant el primer cos com el segon no 
s’acabaren. La mala fortuna sempre perseguí les 
obres del sepulcre i un cúmul de circumstàncies 
adverses n’impediren la fi nalització. 

Un programa lul·lià?

Com hem vist al llarg del temps, el sepulcre de 
Llull ha despertat un notable interès entre els 
historiadors i els erudits locals, des del jesuïta 
Jaume Custurer fi ns a l’historiador de l’art San-
tiago Sebastián, passant per l’il·lustrat Jovella-
nos, l’erudit Furió, els historiadors Quadrado i 
Piferrer o l’arquitecte i lul·lista Bartomeu Ferrà, 
tots els quals han fet aportacions d’interès desi-
gual i des d’òptiques diferents. Tal vegada, però, 
la descripció millor i més detallada és la que en 
va fer Jaume Custurer, que reproduïm in exten-
so perquè és poc coneguda:

Está el sepulcro en la pared colateral, a la 
parte de la epístola, en lugar eminente, de 
antigua, y hermosa architectura: porque 
cosa de tres palmos sobre el suelo de la ca-
pilla, encima un pedestal de palmo, y algo 
más de medio de alto, curiosamente labrado 

con fi guras y follajes, salen de la pared siete 
bestiones de piedra de palmo y un quarto de 
alto, que en sus manos tienen las insignias de 
la practica de las siete artes liberales, y estan 
destinados para sustestar siete estatuas, que 
han de ocupar los siete nichos que les cor-
responden, las quales han de representar la 
especulativa de las mesmas siete artes; serán 
estos nichos de algo más de ocho palmos de 
alto, y del remate de cada uno de ellos salen 
dos Angeles, que sustentan una corona, des-
tinada para la cabeça de las estatuas que fal-
tan; pues en cada una de estas coronas, está 
gravado con letras Góticas antiquíssimas el 
nombre de una de las siete artes liberales con 
este orden començando por la parte del al-
tar Gramatica, Logica, Rhetorica, Arhitme-
tica, Musica, Geometria, Astrologia: Toda 
esta fabrica, y algo de lo que esta sobre ella 
es de piedra labrada con muy primorosos 
labores, de antigua arquitectura [...] Sobre 
este primer cuerpo de la fábrica que tendrá 
mas de onze palmos de alto se descubre un 
nicho abierto en la pared en forma de capi-
lla, cuyo techo remata en una llave, en que 
se distinguen gravadas las armas del Reyno 
de Mallorca, aunque ya deslustrado el color, 
por la antiguedad de la pintura, por donde se 
reconoce, averse hecho assi el nicho, como 
los que ay dentro dél a expensas del Reyno 
[...] A los dos lados de el nicho sobresalen 
dos bestiones de piedra, de medio cuerpo, 
destinados para dos estatuas, uno de ellos 
sustenta con sus manos un letrero con una 
inscripción gravada, de letra Gótica anti-
quissima, que dize «Dispositor sum sanita-
tis», esto es, soy dueño de la salud, en que sin 
duda se signifi can sus freqüentes milagros; el 
otro tenia en su mano derecha una insignia 
que está rota, y se discurre sería alguna pal-
ma, que simbolizasse su martirio. Desde lo 
interior de este nicho infunde veneración, y 
respeto el sepulcro de alabastro, ó marmol, 
primorosamente labrado, y elevado sobre un 
pedestal , de quatro palmos y tres quartos de 
alto, en que en tres escudos, estan gravadas 
las armas del Rey Católico, del Reyno de 
Mallorca, y de la família de los lullios, Assí 
las insignias como lo restante del pedestal es-
tava dorado, y estofado; pero de tiempo tan 
antiguo, que solo mirandole de muy cerca 
puede en algunas partes reconocerse algo del 
oro, que ha quedado. Sobresale en la frente 
de la urna, de relieve, y con rayos la esta-
tua del Beato Raymundo que le representa 
difunto; y sobre ella una defi nición de dos 
palmos de alto, la imagen de su alma, tam-
bién con rayos, y entre dos Angeles, que le 
suben al Cielo. Tendrá la urna tres palmos 
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un quarto de alto, y siete palmos y medio de 
largo. Sobre su defi nición ay un llano en que 
segun algunas memorias, se avia de poner 
otra imagen que le representase vivo, la qual 
todavía no se ha fabricado como tampoco las 
estatuas, que avian de estar sobre los nueve 
bestiones40. 

El fet és que, en aquest monument, s’hi con-
juguen dos tipus diferents de temes iconogràfi cs. 
D’una banda, un model convencional de tomba, 
formada per l’urna amb la fi gura del cos jacent 
i, per l’altra, la incorporació d’un programa nou 
en escultura funerària, el de les arts liberals, que 
havia d’embellir la part inferior. Al sòcol, al llarg 
d’un fris ininterromput, hi apareixen una sèrie 
d’animals fantàstics, característics del bestiari 
medieval, molts dels quals estan enfrontats (fi -
gura 7). A sobre seu, vuit pilastres, reforçades 
amb motllures i pinacles gòtics, emmarquen set 
fornícules que havien d’allotjar les escultures al-
legòriques de les arts liberals. Les set peanyes 
prenen forma de bustos de frares i doctors. N’hi 
ha quatre que sostenen a les mans els atributs 
de les arts liberals. El que simbolitza la Música 
(fi gura 8) és prou eloqüent, un llibre obert amb 
notes musicals inscrites. Signifi cativament, en les 
testifi cacions del procés de beatifi cació de 1751, 
l’antiquari Lluís Foco declarava: «Y he repa-
rat en una inscripció o cartel·la que té la fi gura 
que serveix de peanya al nitxo, en que deuria la 
estàtua qui havia de representar la música, en 
que vetx unas notas de cant pla insculpit en la 
cartel·la, ab la lletra corresponent a les notas y 
la lletra ab caràcters o lletres gòticas diu: Gau-
deamus omnes in domino»41. Es tracta de l’en-
capçalament d’una antífona gregoriana dedicada 
a la Mare de Déu. Aquesta inscripció s’ha con-
servat fi ns ara en bones condicions. En canvi, les 
tres primeres fi gures, que representen el trivium, 
tenen els atributs deteriorats. El bust de l’Arit-
mètica (fi gura 9) porta una tauleta on apareixen 
esculpits els deu primers números. La Geome-
tria (fi gura 10) està representada per un cercle, 
en el qual s’inscriuen un quadrat i un triangle. 
En darrer lloc, l’Astrologia havia de descansar 
sobre una peanya en forma d’una fi gura barbada 
que porta un astrolabi (fi gura 11). Malaurada-
ment, les set fi gures que havien de simbolitzar 
les set arts no s’esculpiren mai. És probable que 
haguessin seguit el model ideat per M. Capella 
i els seus comentadors medievals. En tot cas, a 
la part superior de cada fornícula, adoptant la 
funció d’un petit dosser, hi apareixen dos àngels 
que sostenen una corona que mostra, retolada en 
lletra gòtica molt clara, el nom de cadascuna de 
les arts (fi gures 12 – 13 - 14). Més amunt, sobre 
la cornisa decorada amb fullatges, s’assenten dos 
pilars que emmarquen un segon cos totalment 

Figura 7. 
Detall del sòcol amb animals fantàstics del bestiari medieval. Fotografi a de l’autora.

Figura 8. 
Detall del bust que simbolitza la música. El personatge sosté una tauleta on es retolen lletres 
musicals i els mots Gaudeamus omnes in domino. Fotografi a de l’autora.

Figura 9. 
Detall del bust que representa l’aritmètica. La imatge porta una tauleta on apareixen esculpits 
els deu primers números. Fotografi a de l’autora.
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diferent. A tots dos costats dels pilars, sobre la 
cornisa, dos àngels actuen de peanyes de dues es-
tàtues al·legòriques que no s’esculpiren mai. La 
fi gura de la dreta porta un fi lacteri amb una ins-
cripció relativa als miracles de salut que el Beat 
obrava: «Dispositor sum sanitatis». L’altra fi gura 
de l’esquerra portava, a la mà dreta, una insígnia 
que s’ha perdut, i probablement la palma que 
simbolitzava el martiri de Llull. 

El cos ideat per Llobet42 es caracteritza per 
una acurada decoració de fi gures, fullatges i dos-
serets (fi gura 15). Crida especialment l’atenció 
l’expressivitat dels rostres dels personatges que 
ornamenten les peanyes i dels àngels que sos-
tenen les corones; en particular, els ulls molt 
oberts i ametllats —desperten la temptació de 
batiar l’escultor anònim com el «mestre dels ulls 
badats»—, però també n’impacten les formes 

turgents, plenes i l’accent que l’artista concedeix 
en els aspectes volumètrics, trets que aproximen 
aquesta escultura al taller de Guillem Sagrera i, 
en general, a la producció local d’infl uència bor-
gonyona. Tanmateix, no és aquest el lloc per em-
prendre una tasca gairebé gegantina. La seqüèn-
cia estilística de l’escultura mallorquina de la pri-
mera meitat del segle xv encara és un univers a 
mig explorar. Caldrà esperar, doncs, estudis més 
detallats per poder-hi inserir l’obra dels mestres 
que treballaren en el sepulcre que ara ens ocupa.

Les arts liberals eren una iconografi a fre-
qüent durant l’edat mitjana. El concepte d’art 
liberal heretat de l’antiguitat clàssica designava 
els estudis que tenien com a objectiu oferir co-
neixements generals i intel·lectuals contraposats 
a habilitats o coneixements de caire professional 
o manual. Les set arts obrin set vies de conei-

Figura 10. 
Detall del bust que porta una tauleta en la qual es representen les fi gures inscrites 
d’un quadrat, un cercle i un triangle, que simbolitzen la geometria. Fotografi a de 
Conxa Mateu.

Figura 11. 
Detall del bust amb l’atribut de l’astrolabi que simbolitza l’astrologia. Fotografi a 
de Conxa Mateu.

Figura 12. 
Detall de la corona que porten dos àngels amb les lletres gòtiques tallades que 
diuen astrologia. Fotografi a de Conxa Mateu.

Figura 13. 
Detall de la corona corresponent a l’art liberal de la música. Fotografi a de 
l’autora.
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xement a l’activitat humana: el trivium confor-
mat per la gramàtica, la retòrica i la lògica, i el 
quadrivium, que agrupa l’aritmètica, la música, 
la geometria i l’astronomia. Aquestes disciplines 
contenen tots els coneixements que l’home pot 
adquirir fora de la revelació divina. En època 
medieval, l’Esglèsia n’adoptà l’ensenyança i va-
ren esser disciplines universitàries. Al tombant 
de l’edat antiga, diversos autors es preocuparen 
per salvaguardar les ciències i les presentaren de 
manera molt resumides a les seves obres43. Però 
el més cèlebre tractat de tots que recollí i siste-
matitzà el coneixement del trivium i del quadri-
vium fou el gramàtic africà del segle v Martianus 
Capella44 en la seva obra Satyricon o De Nuptiis 
Philologiae et Mercuri et de septem artibus libe-
ralibus libri novem, que relata les esposalles de 
Mercuri amb Filologia. El dia de les noces, la jove 
esposada es presenta amb un seguici format per 
les set ciències i fa un llarg discurs que és un trac-
tat complet de la ciència a la qual representa. És 
aquí on, per primer cop, trobam personifi cades 
les ciències. Les fi gures elaborades per l’escrip-
tor africà foren acceptades a l’edat mitjana, tot i 
que els artistes s’esforçaren a simplifi car aquests 
tipus al·legòrics tan carregats d’ornaments45. 

Tant escriptors com artistes es mostraren de 
seguida receptius als models creats per l’escrip-
tor africà. Les representacions més antigues de 
les arts liberals es troben a les façanes de Char-
tres, Laon i Auxerre. Així mateix, aquest tema 
iconogràfi c fou molt divulgat en la decoració de 
biblioteques i en arts sumptuàries, especialment 
la tapisseria46. En general, són personifi cacions 
femenines. La Gramàtica és una dona venerable 
de llarg mantell amb un atribut distintiu: l’estilet  

la qual cosa en remarca el caràcter d’ensenyan-
ça. La Lògica és una dama prima amb mantell 
negre i cabells rinxolats, amb la mà esquerra 
agafa una serp i a l’altra mà porta una tauleta 
de cera i un ham Seguint la interpretació de Re-
migi d’Auxerre, els cabells arrissats designen el 
sil·logisme; la serp, els ardits sofístics, i l’ham els 
arguments capciosos. La Retòrica és esvelta, va 
vestida de colors, porta casc i empunya armes 
com ara l’espasa o la llança, o simplement fa un 
gest oratori. La Geometria sol anar abillada amb 
un magnífi c vestit en el qual es veuen brodats 
els moviments dels astres; a la mà dreta, hi sol 
portar un compàs (radius) o una vara graduada 
i, a l’esquerra, una esfera. L’Aritmètica es repre-
senta amb un feix de raigs lluminosos que sur-
ten del seu front i es perllonguen cap a l’infi nit; 
també és característic representar-la amb els dits 
àgils i en moviment o bé amb la taula de Pitàgo-
res. L’Astronomia alça el cap al cel i porta una 
esfera. La Música té com a motiu un escut d’or 
amb cordes sonores. 

S’ha de dir que Llull, a les seves obres, defi ní 
i tractà el tema de les set arts liberals i mecàni-
ques47. Al Llibre de contemplació, no hi ha cap 
referència a les arts liberals, ni al trivium ni al 
quadrivium, només a les arts mecàniques. A la 

Figura 14.
Perspectiva dels àngels que porten la corona que pertany a la lògica. Fotografi a de l’autora.

Figura 15.
Perspectiva del primer cos del sepulcre de Ramon Llull realitzat cap 
a 1448 per iniciativa de Pere-Joan Llobet.
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Doctrina pueril, redactada en un to paternal i 
pedagògic, el pare ensenya i aconsella al fi ll ex-
plicant-li la utilitat pedagògica del trivium i el 
quadrivium. Tot i això, hi ha una valoració po-
sitiva de les arts mecàniques. Llull afi rma la im-
portància de les arts manuals i aconsella al seu fi ll 
que aprengui un ofi ci. Al Blaquerna, hi apareix 
un esbós de l’educació que Evast i Aloma, pares 
de Blaquerna, donen al seu fi ll. El protagonista, 
amb l’ajuda d’un mestre i tutor, aprèn música, 
gramàtica, lògica, retòrica i fi losofi a natural. El 
programa d’estudis culmina amb l’ensenyament 
universitari que comprèn medicina i teologia. En 
el pla d’estudis del llibre de Blaquerna, Llull ha 
relacionat les disciplines de les arts liberals amb 
les més innovadores de l’especialitat universi-
tària. L’Arbre de la Ciència constitueix l’obra 
més original i característica de Llull del gènere 
enciclopèdic. Hi fa una classifi cació de les arts i 
les ciències. El tret més rellevant d’aquesta sis-
tematització és que les arts liberals s’insereixen 
en una visió universal de l’activitat humana que 
parteix de les arts mecàniques i culmina amb la 
teologia, després de passar pel dret, la medicina 
i la fi losofi a. En defi nitiva, la concepció de les 
arts liberals de Llull recull una visió de l’època, 
però el més interessant són els judicis que emet 
sobre la utilitat pedagògica de les diferents arts 
que ofereixen una nova perspectiva. La valora-
ció positiva del trivium es deixa veure a tota la 
seva obra. La Gramàtica perquè és l’entrada a 
totes les altres ciències i arts, la Lògica ajuda a 
vigoritzar i aguditzar el pensament i la Retòrica 
el fa més agradable als homes i a Déu. Quant al 
quadrivium, l’opinió que en té no és tan positi-
va; només la Música mereix una bona valoració i 
apareix al programa d’estudis de Blaquerna. 

En qualsevol cas, el tema de les arts liberals 
com a part del repertori iconogràfi c en un mo-
nument funerari no és original del sepulcre de 
Llull. Sembla que els primers models es troben 
a Itàlia, on, a mitjan segle xiv, es renova la ico-
nografi a de la tomba: primer s’hi introdueix la 
temàtica de les Virtuts i després s’hi afegeixen 
o bé se substitueixen per les arts liberals. Per 
exemple: al sepulcre de Maria d’Hongria, de 
Tino di Camaino, el sarcòfag descansa sobre les 
quatre virtuts. Encara es fa un pas més a la tom-
ba monumental del rei Robert d’Anjou a Santa 
Clara de Nàpols, encarregada als escultors Pa-
cio i Giovanni Bertini i documentada entre 1343 
i 1345, on apareix el tema de les al·legories de les 
arts liberals envoltant la fi gura jacent del rei48. 
A primera vista, es produeix un salt cronològic 
molt gran i no és fi ns al darrer quart del segle xv 
que trobem el sepulcre de Sixt IV, fabricat pels 
germans Pollaiolo devers 1484-1493, que és més 
innovador en l’àmbit artístic de fi nals del segle 
xv. La concepció exempta del monument l’allu-

nya del tradicional sepulcre i, a més, se li afegeix 
l’originalitat de la decoració fi gurada que repre-
senta les al·legories de les set virtuts i les arts 
liberals, augmentades encara per la perspectiva, 
la fi losofi a i la teologia49. El cert, però, és que el 
sepulcre de Sixt IV és gairebé coetani al segon 
cos del sepulcre de Ramon Llull.

Cal, doncs, plantejar-se aquí la qüestió de 
per què Mestre Llobet va introduir el tema de 
les set arts liberals en el monument funerari de 
Llull i quin sentit simbòlic tenia. De fet, la idea 
no era original del lul·lista barceloní, com hem 
vist, sinó del primer humanisme italià en sepul-
cres de reis i més tard de papes. Tal vegada, Llo-
bet va recórrer al «vell» tema medieval cristià 
de les arts liberals per honorar Llull com a savi 
universal; pensem que el trivium i el quatrivium 
eren les vies de coneixement intel·lectual que 
s’ensenyaven a les universitats. L’embranzida 
dels estudis lul·lians al segle xv, amb la creació 
de l’escola a Randa, manifesta la puixança de 
Llull com a savi i pensador, però el sepulcre no 
només exaltava la fi gura de Llull com a savi i 
fi lòsof, sinó que també s’hi representaven atri-
buts de sant i màrtir venerat. En aquell temps, se 
n’esperava amb ànsia la canonització imminent. 
Els motius que falten, com ara la palma del mar-
tiri i els raigs que decoraven el seu cap, indiquen 
aquesta faceta del savi mallorquí, de la mateixa 
manera, el caire miracler s’indica a la banderola 
que porta la fi gura de la dreta «Dispositor sum 
sanitatis», és a dir: «Som el guardià de la salut». 

No és fi ns a mitjan segle xviii, amb la testifi -
cació del pintor Gabriel Femenia, que es refl ec-
teix molt bé el caràcter de santedat: 

Sempre se ha tingut per sepulcre del beato 
Ramon Lull el que se veu fabricat y elevat 
arrimat a la paret de la part de la Epistola 
de la present capella de nostra Senyora de 
Consolació de esta iglésia y en dit sepulcre 
se venera recondit son cos y reliquias com es 
públich y notori; la fàbrica de este sepulcre 
la judico de circa quatre-cents anys en poca 
differència, per la moda de adornar y escul-
pturas que es corresponen a altres esculptu-
ras y adornos de aquell temps, los rayos que 
se veuhen entallats sobre el coxí en que està 
posat el cap de la fi gura del matex beato Ra-
mon Lull, que està coronat ab dits rayos, los 
considero fets al matex temps que se feu dita 
urna y que en ella se entellà la fi gura, perque 
axí lo indica el relleu de dits rayos50.

Com es veu, interessava remarcar l’atribut 
de la corona radiada, per demostrar l’antiguitat 
del culte immemorial de la imatge. 

L’estructura del sepulcre de Llull manté una 
tipologia mural característica dels sepulcres 
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gòtics. Cal diferenciar-hi el primer cos, amb la 
innovadora temàtica de les arts liberals, una de 
les primeres realitzades en l’àmbit espanyol51, i 
un segon cos ancorat en fórmules convencionals 
de l’escultura gòtica i obrat amb alabastre per 
Francesc Sagrera (fi gura 16). Aquest cos supe-
rior consta de dues parts. Primer, un basament 
decorat amb els escuts dels Reis Catòlics52, de la 
Ciutat i Regne de Mallorca (al·ludint a la pro-
tecció dels jurats) i de la família Llull, tot co-
ronat per un fris de fulles de card. Al damunt, 
una fornícula de planta rectangular coberta amb 
una volta de creueria molt rebaixada (de nou 
amb les armes del Regne a la clau de la volta) 
que allotja el sarcòfag. Aquest cos apareix em-
marcat per dos pinacles motllurats, mentre que 
l’arc carpanell i rebaixat és rematat amb frontis 
i coronament conopial. S’endevina que aquest 
segon cos hauria de continuar a la part superi-
or del mur de la capella: dues pilastres planes 
hi resten inacabades com a testimonis. La repre-
sentació del jacent sobre un llit mortuori és un 
dels models preferits de l’art sepulcral cristià; 
l’escultura de Llull deriva de les fi gures sepul-
crals que es comencen a representar als segles 
xi i xii, i manifesta arcaisme i esquematització. 
És una imatge força convencional i hi podem 
ressenyar alguns convencionalismes. Per exem-
ple: la situació frontal del jacent. El difunt està 
concebut com si estàs dempeus, amb les cames 
rectes, tot i que es disposen coixins sota el seu 
cap aparentant que està ajaçat, raó per la qual el 
drapejat i la caiguda de la vestimenta no és natu-
ral, sinó encartonada i rígida, amb els plecs dis-
posats de manera paral·lela i rectilínia. Una altra 
convenció són els cabells, que no respecten la 
llei de la gravetat, i el mateix esdevé amb la llar-
ga barba, ben composta. La fi gura apareix amb 

els ulls clucs, immòbil i insensible, amb les mans 
plegades en forma d’oració i sostenint el rosa-
ri, també s’hi aprecia un cert naturalisme, amb 
les venes marcades a les mans i les arrugues del 
front. Vesteix saial, l’hàbit pobre de penitent, i 
còfi a característica en forma de casquet semi-
esfèric, a més de la corona de raigs pròpia dels 
beats. Recordem que el desig d’enterrar-se vestit 
amb l’hàbit d’algun orde mendicant era una de 
les peticions testamentàries més freqüents. De 
fet, Llull va demanar dues vegades ingressar pri-
mer a l’orde de predicadors, cosa que li va esser 
denegada, i més tard al de franciscans, els quals 
li prometeren l’hàbit quan se li aproximés l’hora 
de la mort. D’altra banda, el grup del corona-
ment representa la recollida i l’ascensió de l’àni-
ma de Llull: una petita imatge nua és sostinguda 
per dos àngels. Aquest tema iconogràfi c guarda 
semblances en les representacions de la Mare de 
Déu morta per simbolitzar l’ascens de l’ànima, 
sempre mitjançant una petita imatge nua que és 
assistida per dos àngels, sobretot als sepulcres 
del tres-cents i del quatre-cents allotjats en un 
arcosoli. Per exemple: per citar mostres d’un es-
pai geogràfi c i cultural pròxim, és freqüent en 
sepulcres valencians medievals com ara els de 
Constança Boïl, Laura Fabra i altres de les famí-
lies Ferrer i Esclapés53. 

Pel que fa a l’àmbit mallorquí, hem d’esmen-
tar el monument funerari del bisbe Antoni de 
Galiana, atribuït a Llorenç Tosquella, de cap a 
1380 i conservat a la capella de Nostra Dona de 
la Corona, a la seu de Mallorca. Aquesta podria 
ser molt bé la font directa d’inspiració per al se-
pulcre de Llull. Sota un arcosoli lobulat, hi des-
cansa la fi gura jacent del bisbe Galiana, mentre 
que, a la part superior, l’ànima del prelat és re-
collida i pujada per dos àngels, tot fl anquejat per 
grans escuts escacats que representen les armes 
del difunt54. 

Uns altres sepulcres que podem relacionar 
amb el de Llull són els dels lul·listes Pere Joan 
Llobet (1460) i Beatriu de Pinós (1485). Tots dos 
coincideixen que estan situats als murs de la ca-
pella de la seu dedicada actualment al Sagrat Cor. 
L’urna d’alabastre amb les restes del lul·lista bar-
celoní està decorada a la part frontal per arquets 
amb les al·legories de la Fe i la Caritat, un tema 
habitual en els monuments funeraris medievals; 
els laterals mostren els sants Joans, iconografi a 
que cal relacionar amb el nom del personatge. El 
coronament fi gura el misteri de la Trinitat mit-
jançant l’esquema anomenat «Tron de Miseri-
còrdia», desvelat pels àngels55. Encara que l’urna 
no mostra característiques afi ns a la de Llull, sí 
que hi ha semblances en les làpides laudatòries 
que apareixen en cada sepulcre. Segons l’opinió 
de Llorenç Pérez, la de Llobet fou redactada pel 
mateix Francesc Eiximenis56. Els jurats de Ma-

Figura 16.
Escultura de Ramon Llull jacent tallada per Francesc Sagrera. Fotografi a de Conxa Mateu.
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llorca varen esser els responsables de fer obrar 
la seva urna sepulcral i, el 1484, hi posaren a sota 
la inscripció amb l’escut dels Llobet (el llop) i 
una mitja lluna que inclogueren els jurats per tal 
de recordar el lligam del difunt amb la ciència 
lul·lista57. Gabriel Alomar atribuïa amb reserves 
a Francesc Sagrera el sepulcre de mestre Llobet, 
no només per les analogies de l’estil de la talla, 
sinó també per la relació que existí entre tots dos 
personatges58. Més semblances compositives i 
estilístiques es troben amb l’urna de Beatriu de 
Pinós: la fi gura ajaçada de la noble catalana, així 
com els motius usuals del coixí, la posició de les 
mans en actitud de resar, el tractament dels plecs 
de la roba i, en conjunt, la rigidesa que manifes-
ta evoquen la fi gura del beat Ramon, de manera 
que la talla d’aquest sarcòfag podria provenir 
molt bé del mateix taller de Francesc Sagrera, 
atesa la coincidència de les dates d’execució de 
totes dues urnes. D’altra banda, els detalls i els 
símbols lul·lians es deixen veure a les decoraci-
ons de la banda curta del sarcòfag de nou amb 
la mitja lluna (en aquest cas policromada) i les 
dues mènsules en forma d’àngels que sostenen 
les armes de la família de la difunta.

Tot plegat, entre els anys 1484 i 1492, es 
constata una labor activa dels jurats de Mallorca 
relacionada amb l’entorn sociocultural i, més en 
concret, amb els afers lul·lians i que es manifes-
ten a l’àmbit artístic amb l’encàrrec de l’escut de 
Llobet a la seva urna, el sepulcre de Beatriu de 
Pinós i la represa del sepulcre de Ramon Llull59. 

Heràldica i epitafis

No podem deixar de banda el llenguatge de l’he-
ràldica i les inscripcions, que són representacions 
característiques dels sepulcres. Els escuts d’ar-
mes de les famílies solen aparèixer al pedestal del 
monument i al frontal del sepulcre, però també 
es poden posar a les claus de les voltes. En el cas 
concret del sepulcre del beat Ramon, l’heràldica 
es troba situada a dos llocs. Com ja hem dit, a la 
clau que tanca el nínxol de la capella, s’hi distin-
geixen les armes de la ciutat de Palma. Recollint 
la descripció de Custurer, sembla que devia estar 
policromat. Hi ha tres escuts més que apareixen 
al pedestal. D’esquerra a dreta, representen: les 
armes dels Reis Catòlics, és a dir, dels seus regnes 
a fi nals de segle xv, llevat del de Granada (Cas-
tella i Lleó, Aragó i les Dues Sicílies); el de la 
Ciutat i Regne de Mallorca, i el del llinatge Llull 
(una mitja lluna invertida). Aquests escuts devi-
en anar policromats, si fem cas de la descripció 
de Custurer i d’un examen ocular acurat. 

Aquest conjunt heràldic es repeteix a la por-
tada de l’Estudi General de Palma (fi gura 17) 
fundat el 30 d’agost de 1483, amb el nom d’Es-

tudis Generals, per Ferran el Catòlic. Sobre la 
porta principal, es troba un escut de fi nals del 
segle xv, que inclou les armes dels Reis Catòlics, 
les de la Ciutat i Regne de Mallorca, com també 
les del llinatge Llull. Encara que, estilísticament, 
recorden les del sepulcre del Beat, han de ser 
posteriors, perquè les armes reials ja incorpo-
ren el símbol del Regne de Granada. De fet, un 
testimoni de mitjan segle xvii ja assegurava que 
datava de l’època de Carles V60.

Pel que respecta a les inscripcions del se-
pulcre, tenen un contingut de caire biogràfi c, 
històric i ideològic, i llurs funcions primordials 
són identifi car i exaltar la persona a la qual s’ha 
dedicat el monument funerari. La que apareix 
al sepulcre de Llull (fi gura 18) és una composi-
ció versifi cada redactada en llatí, que denota un 
notable coneixement de la cultura clàssica, re-
servada als eclesiàstics i als humanistes. Els ver-
sos enalteixen la fi gura de Ramon Llull com a 
il·lustre mallorquí i es diu que és l’elegit de Crist 
entre tots. Una primera etapa de la seva vida dis-
soluta i lasciva dóna pas a una altra de perfecta i 
de servei a Déu. Predicant la fe de Crist, pateix 
martiri en mans dels bàrbars i se l’ha d’honorar 
com a conciutadà molt distingit. El tipus de lle-
tra és encara gòtic. La làpida de marbre es troba 
adossada a la part dreta i diu: 

Hic nitidum tumulus retinens est corpus ad 
intra,
Raymundi magni fulgentis nomine Lulli,
Moribus insignis sunt nuncia climata mundi,
Et sua scripta ferunt, fuerit quis clarior illo
Maioricis ortique domus testantur, et omnes,
Urbs fuit, et domina Balearum Regia Magna.
Hunc tres aetates, primae tenuere lascivum;

Figura 17.
Relleu de fi nals del segle xv que decora la façana de l’Estudi General Lul·lià. A l’escut es 
representen les armes dels Reis Catòlics, les de la ciutat de Palma i les del llinatge de Llull. 
Fotografi a de l’autora.
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Verum postremae perfectum constituerunt;
Cum Christus lectum cunctis patefecerat 
illum.
A vanis mundi convertens ad sua sancta.
Atque docens prompte natura, quod exigit 
omnis.
Et quae secreto naturaque mira creavit,
Hic bonus electus Christum ferventer aman-
do,
Barbarus ex illo tactus pergendo popellus,
Demostransque; Deum, Christumque; vi-
rumque; fuisse,
Atque Redemptorem, lapis primique paren-
tis
Barbarus obaudit, insultans surgit in illum,
Et feriunt lapide, fi t vitae terminus illi,
Cernite Raymundum, Patres, hunc recolite 
vestrum;
Vestrum concivem, decus et praenobile ves-
trum.

L’epitafi  apareix signat per «Franciscus Xi-
minus, canonicus maioricensis». Aquest perso-
natge va esser doctor en drets, prevere, canonge 
de la seu de Mallorca i vicari general de Mallorca 
en temps del bisbe Gil Sánchez Muñoz, l’anti-

papa Climent VIII. Segons J. M. Bover61, aquest 
Ximenis o Ximénez conreà la poesia llatina; les 
seves úniques produccions literàries conegudes 
es conserven esculpides en marbre, ja que són 
epitafi s: un text de catorze hexàmetres dedicat 
a la memòria del bisbe de Mallorca Gil Sánchez 
Muñoz, el seu protector, redactat devers l’any 
1446; un segon epitafi  dedicat a Arnau Desmur, 
escrit l’any 1472 (de fet, una atribució de Bo-
ver), i, fi nalment, el que sublima les virtuts de 
Llull. Recentment, se li ha atribuït una quarta 
inscripció funerària, dedicada al ja citat lul·lista 
Pere Joan Llobet62.

Quant als vint versos de Francesc Ximenis 
per al sepulcre de Llull, cal dir que ja varen ser 
transcrits per J. Custurer. Més tard, en el Procés 
de 1751, l’antiquari i mercader Lluís Foco decla-
rava haver vist un marbre gravat en una pilastra 
veïna al sepulcre, orlat amb les armes de la ciutat 
i les gentilícies del Beat, on uns versos en ca-
ràcters gòtics relataven un epítom de la vida, la 
conversió, les virtuts i el martiri de Llull63. 

Això no obstant, aquest epitafi  no era l’únic 
que presidia el seu sepulcre. Segons el procés de 
beatifi cació de 161264, hi penjava també una tau-
la amb un poema escrit en forma de diàleg entre 
Febos, sobrenom llatí d’Apol·lo (en la seva qua-
litat de resplendent o déu del Sol), divinitat que 
s’associa a la poesia, l’eloqüència i l’harmonia de 
la música, i Cal·líope, musa de l’eloqüència i de 
la poesia èpica, que deia: 

RAYMUNDI LULLI TVMULUS, 
IN QUO
Phoebus, et Calliope colloquntur

Phoe. Unde hac ad varÿis vernantia prat a 
Napais
Sanctula plus solito nunc mihi visa soror?
Dissimilis tu chara quidem arridere videntur
Hoc locat, in lachrymis ora verenda rigas.
Callio. Lullus habet tumulum, sacer est lo-
cus, intus in altum
Assurgunt nitidis, lilia cum violis.
Balsama odora rogo spirant cinerique beato
Ponuntur sacris thura cremanda focis.
Phoe. O lapis ante alios totum venerande 
per orbem
O lapis, o quantum quantulus intus habes?
Huic dederat, cognorat enim Deus ille me-
rentem
Quidquid erat sophia, quod fuit idque ge-
nus.
Scilicet indicium tanta virtutis in urna
Tot natae hac viola, totque fuere rosa.
Callio. Diis satus iste fuit, Divino lacte nu-
tritus,
Sedibus ut superum, maximus esset honos.
Non genio indulsit, lapsis fl orentibus annis,

Figura 18.
Làpida de marbre amb un epitafi  laudatori dedicat a Llull escrit en vers 
i llengua llatina i signat per Francesc Eiximenis. A sota, l’àngel que 
porta el fi lacteri Dispositor sum sanitatis. Fotografi a de Conxa Mateu.
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Otia propellens, luxibus hostis erat.
Mystica divina legis reseravit, eidem
Et pietas, mentis simplicitasque fuit.
Nequitiam fugiens obnoxia crimina vicit,
Atque, egit puros, purior ipse dies.
Phoe. Nec contentus eo, tantus fuit ardor in 
altum
Non timuit poenas Martyr adire graveis.
Pro quo eius, sed vos Nyoboeum pandite 
marmor
Etmanes Christus forsan, ossa tenet.
Callio. Labenteis acies, Christi virtute po-
tenti
Extulit hostileis, non metuendo minas.
Phoe. Alma fi des pariterque sui crux alma 
verendo
Pro galea in capitis vertice semper erant.
Ille pios refovens lymphata mente profanos
Veridico in rectos verterat ore viros:
Sic que viam aetherei multis patefecit Olym-
pi,
Quos niger in rapidis orcus haberet aquis.
Callio. Hinc adiit superos, mediis tumu-
landus in astris
Ut rutilans media fundat ab arce iubar
Huic igitur tyria spectandus veste Sacerdos
Concelebret laudes nocte dieque pias.
Die pia verba rogo, cineres nec temne viator
Sic tibi contingat talia verba cani.
Phoe. At nos chara soror colleis, linquamus 
et antra
Divo et cantemus carmina multa viro.
FINIS
Auctoribus Ioanne Genovardo, et Augusti-
no Andrea Balearibus adolescentulis nono 
Kalend. Octobris anno a natali Christi 1541.

En un paratge idíl·lic de valls boscoses, vora 
el túmul de Ramon Llull, conversen Febos i 
Cal·líope. En primer lloc, s’hi esmenta la tomba 
situada en un lloc sagrat on brollen lliris amb vi-
oles nítides i exhalen plantes oloroses de la pira, 
i on l’encens es col·loca per ser cremat als sagrats 
focs. Tots dos personatges elogien la gran savie-
sa i virtut de Llull atorgada per Déu. En els seus 
primers anys, va ser poc indulgent amb Déu, 
però després tingué una vida pura i va mostrar 
els temes místics amb lleis. Els darrers versos 
fan de nou referència a la cerimònia del funeral 
i demanen honorar el Beat amb lloances pies65.

En època del pare Custurer, a principis del 
segle xviii, aquest epitafi  ja no hi era. Segura-
ment pel fet d’haver estat fabricat en fusta es de-
teriorà aviat i mai no va ser substituït. El diàleg 
versifi cat fou signat l’any 1541 per dos joves po-
etes: Joan Genovard i Agustí Andreu66. A la bi-
ografi a de Llull escrita l’any 1643 per Bonaven-
tura Armengual67, s’hi reprodueixen no només 
aquests dos poemes laudatoris, sinó també totes 

les inscripcions que acompanyaven el sepulcre 
en aquell moment. La majoria tracten l’episo-
di de l’aparició de Jesucrist i la il·luminació de 
Llull a la muntanya de Randa.

Els gravats del sepulcre

Segons conten les biografi es i els relats llegenda-
ris, quan el cos de Llull fou conduït per voluntat 
dels franciscans al seu convent, s’esdevingueren 
nombrosos miracles: molts de cecs cobraren la 
vista i altres persones sanaren de malalties incu-
rables. Es constata ja des d’un primer moment 
que el cos del Beat mallorquí va ser venerat i 
tractat com a persona santa. En un principi, di-
positaren el cos en una caixa de fusta a la sagris-
tia del convent franciscà de Palma, tot pensant 
que la seva canonització no es demoraria. Tanta 
devoció despertaven les despulles, que els fran-
ciscans es veren forçats a exposar-ne una mandí-
bula en un reliquiari. Com hem assenyalat més 
amunt, el cos de Llull va ser canviat diverses ve-
gades de lloc fi ns que va ser dipositat a la sepul-
tura defi nitiva. La translació solemne va tenir 
lloc el 29 de juny de 1448. De fet, aquest episodi 
té forts paral·lelismes amb el culte als sants. Mit-
jançant el ritus de l’elevatio corporis, l’Església 
reconeixia ofi cialment la santedat de la persona. 
Aquest ritus consistia en l’exhumació del cos 
sant de la seva primitiva tomba, sovint modesta, 
per dipositar-lo en un nou sepulcre més sump-
tuós. Es pensava que, com més decorat i ric fos 
el mausoleu, més gran seria la devoció a les se-
ves relíquies. A principis del segle xiii, al concili 
Laterà (1215), el papa es reservà el dret exclusiu 
de les causes de canonització. Llavors les trans-
lacions dels cossos sants perden el seu signifi -
cat jurídic, però no desapareixen. Per contra, 
es continuaren celebrant amb gran solemnitat, 
generalment després de la canonització. A partir 
d’aquell moment, l’elevatio corporis es manifestà 
com un ritus mitjançant el qual el bisbe perme-
tia que es fes el culte públic del nou sant, encara 
que limitat a la seva diòcesi, en l’orde religiós o 
bé a l’església que contenia les seves relíquies, 
i sense tenir-ne en compte la canonització, que 
podia tenir lloc segles després68. En aquest sen-
tit, es veu que el culte a Ramon Llull seguí un 
desenvolupament molt semblant al de molts al-
tres sants. El desig d’honorar el Beat mallorquí 
en un sepulcre adient n’incentivà la realització.

Precisament els dos gravats antics que es co-
neixen del sepulcre de Ramon Llull tenen com 
a objectiu esser imatges expressament concebu-
des per destacar la gran veneració que tingué 
el monument funerari. Una de les fi nalitats de 
visitar el sepulcre era, evidentment, la religiosa; 
el desig de resar al sant per aconseguir alguna 
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sepulcral. El tema de les inscripcions es palesa 
a l’estampa i denota l’enaltiment del mestre ma-
llorquí. Sembla, segons ho gravà Francesc Ros-
selló, que la làmina estava dedicada als jurats de 
Mallorca citats amb noms i llinatges al peu, jun-
tament amb la data i la signatura de l’autor. En 
el procés de 1612, s’hi esmenten les nombroses 
inscripcions i epitafi s en vers que decoraven el 
sepulcre. Els uns esculpits en pedra i fi xats i els 
altres en pergamí a manera de retaulets69. A l’es-
tampa, curiosament, no s’hi representa la inscrip-
ció del canonge Francesc Ximenis, però sí que 
hi ha un petit tauló al costat dret amb una ins-
cripció il·legible. La làmina ha estat tractada per 
diversos autors, encara que només s’ha fet d’una 
manera molt superfi cial. Antoni Furió i Barto-
meu Ferrà la citaven de passada. Joan O’Neille 
la incloïa al seu catàleg de gravats d’iconografi a 
lul·liana amb més profusió de dades. Estudiosos 
del gravat mallorquí, com ara Jeroni Juan Tous 
i Miquela Forteza, han contextualitzat millor 
aquesta estampa calcogràfi ca i el seu autor70. 

Una altra calcografi a (fi gura 20) que re-
presenta el sepulcre es troba al llibre de Jean 
Baptista du Sollier, Acta B. Raymundi Lulli, 
publicat l’any 1708. Segons fra Andreu de Pal-
ma71, l’autor de l’estampa era Gio[vanni] Paolo 
Finarri. Malauradament, no he pogut localitzar 

gràcia era la millor propaganda per atreure nous 
devots. Al llibre de Jaume Custurer, escrit ex-
pressament per donar a conèixer la personalitat 
de Llull i poder-ne encaminar la canonització, 
s’hi inclou un burí fet pel gravador Francesc 
Rosselló (fi gura 19), el qual va dedicar un nom-
bre considerable de gravats al Beat mallorquí. 
L’estampa calcogràfi ca, de grans mides, realitza-
da deliberadament per il·lustrar l’obra del pare 
Custurer, demostra la gran devoció que desper-
tava el sepulcre i permet tenir una idea molt real 
de com era a principis del segle xviii. Pintures, 
motius escultòrics, llànties que ja han desapare-
gut queden palesos al gravat. Cal parar esment 
en les set fi gures que ornamenten els pedestals, 
on es pot apreciar que la Gramàtica porta un lli-
bre obert, detall que s’ha perdut avui en dia. Un 
altre motiu absent actualment és la cartel·la que 
acompanyava la fi gura que hi ha sobre la cor-
nisa del primer cos, a la dreta: en una mà sosté 
un fi lacteri amb la inscripció «Dispositor sum 
sanitatis», mentre que amb l’altra mà porta una 
cartel·la on hi ha un relleu de les fi gures geomè-
triques de Llull. 

D’altra banda, convé destacar en aques-
ta estampa uns altres elements relacionats amb 
els aspectes devocionals. Les dues llànties i els 
nombrosos exvots manifesten un autèntic fervor 

Figura 19.
Gravat del sepulcre de Ramon Llull de Francesc Rosselló que apareix a 
Disertaciones históricas de Jaume Custurer de l’any 1700.

Figura 20.
Gravat del sepulcre de Ramon Llull contingut al llibre Acta Beati 
Raymundi Lulli, de Jean-Baptiste du Sollier, publicat l’any 1708.
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cap referència sobre aquest autor, que segura-
ment realitzà els tres gravats que il·lustren el 
llibre. Tanmateix, cap dels gravats apareix sig-
nat. El llibre va ser imprès a Anvers, però això 
tampoc assegura l’origen del gravador, que, en 
tot cas, treballà a partir de dibuixos molt fi dels 
a l’obra original. L’estampa es caracteritza pel 
bon dibuix i la nitidesa de la traça. Sembla que 
es degué inspirar en el gravat de Francesc Ros-
selló. D’una banda, els elements i els motius es-
cultòrics coincideixen plenament amb l’estampa 
que il·lustra l’obra de Custurer, així com la col-
locació d’exvots i les presentalles penjades a les 
barres dels costats de l’urna i les dues llànties. 
D’altra banda, la volta de creueria amb la clau 
i els nervis que descansen en les mènsules són 
una llicència que s’ha pres el gravador, ja que no 
corresponen a la realitat. 

Les llànties eren un element prou important 
pel seu signifi cat devot (els fi dels pagaven l’oli 
que les alimentaven) i com a motiu decoratiu en 
totes les capelles dedicades als sants. Sobre aquest 
tema, hem de dir que, en el Procés de 1751, es 
demana als pèrits argenters Antoni Bordoy i Ni-
colau Bonnín que testifi quin sobre les cinc llàn-
ties que ornaven la capella de Llull. A grans trets, 
amb aquestes declaracions es volia provar indis-
cutiblement l’antiguitat dels llums i així demos-
trar indirectament el culte immemorial a Llull. 
Els interessava principalment la llàntia més gros-
sa, que es trobava a tocar del sepulcre i que su-
posadament era la més antiga. Portava una «M», 
marca antiga que assenyalava que fou fabricada a 
Mallorca; a més, també mostrava tres escuts amb 
una mitja lluna72. Curiosament, en tots dos gra-
vats, només s’hi han reproduït dues llànties. La 
que està penjada més amunt podia esser molt bé 
la més antiga i gran, sobre la qual testifi caren els 

dos argenters. La més pròxima està documenta-
da cap a l’any 1614, quan es va col·locar una llàn-
tia més baixa que facilités prendre l’oli per a la 
curació dels malalts devots. L’aplicació d’aquest 
oli era utilitzat com a remei miracler73. Els dos 
gravadors posaren esment a representar el detall 
de la cullera per agafar l’oli; d’aquesta manera en 
posaren de relleu el caràcter sanador. 

Un altre detall interessant dels gravats que 
decoren el llibre de Sollier és que es feren ser-
vir en les declaracions del Procés de 1751 per 
confrontar-les amb les obres originals. L’escul-
tor Andreu Carbonell hi és interrogat i respon 
sobre aquesta qüestió: «Y la làmina impresa de 
este sepulcre, que de present se m’ensenya, que 
se troba en este llibre entre las pàginas quarta 
y quinta, dich que concorda ab lo original de 
ese dit sepulcre que puntualment està delineat 
en dita lamina»74.

Una litografi a de no gaire qualitat és la que 
realitzà Joaquim Maria Bover75, qui, a grans 
trets, copià el gravat de Francesc Rosselló, però 
sense incloure-hi els motius devocionals: els ex-
vots i les llànties. En resum, hem d’insistir en el 
contingut devocional d’aquests gravats. Algu-
nes vegades, les representacions de monuments 
funeraris poden tenir un altre objectiu, com ara 
el de donar a conèixer i ampliar la visió del mo-
nument. No és el cas dels gravats del sepulcre 
de Llull. En aquest sentit, podem recordar uns 
altres exemples, com ara els gravats del sepulcre 
de Santa Caterina Tomàs realitzats per Melcior 
Guasp a la segona meitat del segle xviii amb una 
fi nalitat clarament devota. Per descomptat, a les 
estampes que representen els sepulcres de Ra-
mon Llull i Caterina Tomàs, hi domina la idea 
de la santedat i la devoció autèntica que el poble 
mallorquí sentia per tots dos personatges.
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