


ARA I AQUÍ

1

RAMON LLULL

Ramon Llull Tripa OK.indd   3 20/09/16   15:25



Amb el suport del Departament de Cultura

© 2016 Albert Pijuan Hereu

© 9 Grup Editorial SL, per l’edició
Angle Editorial
Muntaner, 200, àtic 8a 
08036 Barcelona
T. 93 363 08 23
www.angleeditorial.com
angle@angleeditorial.com

Disseny de col·lecció: J. Mauricio Restrepo

Primera edició: octubre de 2016
ISBN: 978-84-15307-25-9
DL B 19561-2016
Imprès a Romanyà Valls, SA

No és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni la seva incorporació a un sistema informàtic, ni 
la seva transmissió en cap forma ni per cap mitjà, sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per gravació o altres 
mètodes, sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyright.

Ramon Llull Tripa OK.indd   4 20/09/16   15:25



RAMON LLULL
– ARA I AQUÍ –

Albert Pijuan

Ramon Llull Tripa OK.indd   5 20/09/16   15:25



Taula

Pròlech 9

Perills e languimens 13
Dilluns. Grup B, 15 · Dimarts. Grup A, 19 · Dimecres. Grup B, 25 ·  
Llull televisiu (I), 29 · Dimecres. Grup D, 34 · Dijous. Grup A, 40 ·  
Collita d’il·luminats, 46 · Llull televisiu (II), 52 · Dijous. Grup A, 54 ·  
Divendres. Grup C, 68 · Dimarts. Grup C, 74 · Còctel  
Barbaflorida, 86 · Dimecres. Grup B, 88 · Dijous. Grup A, 90 ·  
Instruccions d’ús, 94 · Divendres. Grup C, 95

No hai ajut d’home nat 99
Narrativa d’una conversió, 101 · Els cent (mil) noms de Déu, 109 · 
L’Art o el mètode de mètodes del missioner lògic, 114 · Imma, 128 · 
Tòpics beats, 145 · Festa de les cultures, 151 · Tot passant per  
Lucera, 164 · Collita d’il·luminats, 174 · Lullius vs. Paulus, 179

Paraula novella estranya 193
L’acte inaugural de l’Any Llull, 195 · Blanquerna, una novel·la, 209 · 
Collita d’il·luminats, 220 · Una companyia de teatre prepara una 
adaptació infantil del Llibre de les bèsties, 226 · A la sala circular, 236 · 
Conat de bibliografia, 244 · Sobre el millor llibre del món, 249 ·  
Amic e Amat, llenguatge i experiència mística, 255

Ramon Llull Tripa OK.indd   7 20/09/16   15:25



Com pot hom haver tan gran afecció  
a l’art de l’alquímia, si l’art no és vera 263

Autòpsia de Ramon Llull, 265 · La supervivència de Llull, 268 · 
Sobre el fet de viatjar, 285 · El científic alquimista, 288 ·  
Collita d’il·luminats, 295 · Entrades subterrànies a dimensions 
desconegudes, 300 · Allò que el visionari no va preveure, 313 ·  
El tinter, 321

Puja ton entendre e pujaràs ton amar 329

Agraïment 351

Ramon Llull Tripa OK.indd   8 20/09/16   15:25



9

Pròlech

Em sembla que, al capdavall, tots els maldecaps relacio-
nats amb Llull es redueixen a una qüestió de magnitud. 
Que és inabastable, vaja. La vida, l’obra, les implicacions 
i les repercussions de l’una, de l’altra i de totes dues jun-
tes; la seva influència, els deixebles, com se l’ha utilitzat, 
qui se l’ha apropiat i amb quina finalitat, la recepció al 
llarg dels segles, les latituds i les civilitzacions, el què, el 
com i el per què de cada frase, de cada figura, de cada 
manuscrit... Llull és un continent que convida a llen-
çar la tovallola abans de penetrar-hi. Que no? La base 
de dades del Centre de Documentació Ramon Llull de 
la Universitat de Barcelona, per exemple, té indexades 
7.249 referències bibliogràfiques del nostre personatge. 
O Pere Villalba, que acaba de publicar el primer volum 
d’una trilogia de quasi 4.000 pàgines que materialitzen 
vint anys d’investigació. Arromanga-t’hi.

En un principi, la proposta de Rosa Rey, l’editora 
d’Angle, de fer un llibre sobre el Doctor Il·luminat em 
va semblar seductora. És la mena de projectes als quals 
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dedicaries gustosament dos o tres lustres de feina amb 
el reconfortant suport d’una beca d’alguna institució 
afí, en aquest cas del Raimundus-Lullus-Institut de la 
Universitat de Freiburg, per què no. Però la voluntat 
és una mala parella de ball de la realitat, tenen ritmes 
propis, descompassats. El termini d’entrega no era de 
lustres, sinó de mesos; pel que fa a l’apartat econòmic, 
el Raimundus-Lullus-Institut de la Universitat de Frei-
burg mai es va arribar a posar en contacte amb mi, així 
que vaig haver d’arreglar-me amb l’avançament dels 
drets d’autor, que just servirien per cobrir un cap de 
setmana de treball de camp a Mallorca aprofitant l’avi-
nentesa que aquest any em caducava el Carnet Jove i 
que d’alguna manera havia de gastar el val de descomp-
te amb Balearia. I això no és cap queixa, Rosa, només 
una constatació.

Així que, a falta de temps, el valor per endinsar-se en 
el continent lul·lià havia de néixer d’algun mecanisme 
fill de l’autoengany. Un mecanisme que havia de posar 
en funcionament dues vàlvules alhora, sincrònicament: 
per una banda, imaginar que algun aspecte del Mestre 
no queia en la categoria de l’inabastable i, per l’altra, 
i al mateix temps, confondre ignorància amb intre-
pidesa. Un cop consumada aquesta confusió, només 
quedava identificar què podia tenir Llull d’assequible. 
I vaig arribar a la conclusió que l’únic aspecte que no 
apareixia com un fracàs anunciat era, és, la vigència de 
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Ramon Llull ara i aquí, on l’ara seria mig 2015 i mig 
2016 —període que coincideix amb els preparatius, 
l’arrencada i l’explosió d’aquesta orgia de palatals que 
és l’Any Llull—, i on l’aquí seria el meu entorn imme-
diat, allò que em fos directament accessible. No deixava 
de ser un acotament força arbitrari que tenia la virtut, 
però, de fer plausible l’oxímoron «la part abastable de 
Ramon Llull». Encara que potser m’hauria d’haver pres 
més seriosament el que deia Josep Carner quan assegu-
rava que «Ramon Llull se surt de les classificacions i les 
anàlisis que fan els homes», que Llull no es pot mesurar 
a escala humana.

Aquest llibre va de la persecució d’un personat-
ge. Ben bé s’hauria pogut dir Perseguint Ramon Llull. 
La persecució d’un personatge que no es pot atrapar. 
Espòiler, el llibre acaba així: el perseguidor no atrapa el 
perseguit, no passa res. El valor del llibre, si és que en 
té, és el d’una aspiració, la del perseguidor que no vol 
deixar de perseguir tot i la futilitat de la seva missió. 
Tant tu com jo ens hauríem de donar per satisfets si 
aconseguim tenir la impressió que, en algun moment, 
la persecució es torna prou ajustada perquè haguem 
estat a punt de fregar-li amb la punta dels dits l’«hàbit 
de drap vil» que vestia Llull. Si això passa, bé, era l’ob-
jectiu. Si no, l’advertència ja està feta. I qui se defèn ab 
veritat, Déus li ajuda.
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Perills e languimens
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Ramon Llull és un heroi de l’edat mitjana, 
aquella edat en què de tan meravellosa manera 
es fonen l’acció i la contemplació.

Josep Carner

La persona que es pensa que té la veritat, la pri-
mera cosa que fa és fer la vida impossible al veí.

Josep Pla

Som presoners del que Llull volia que pensés-
sim d’ell.

Lola Badia

Ramon Llull Tripa OK.indd   14 20/09/16   15:25



15

Dilluns. Grup B

La novetat fa que els trenta-set ulls endormiscats s’obrin 
de bat a bat. La novetat, que sóc jo, entra a l’aula acom-
panyant el professor de català consuetudinari, de qui 
coneixen cada arruga de memòria i a qui, per deferèn-
cia, haurem d’anomenar professor J.

El professor J. no permet que la meva presència 
inquieti els alumnes. Abans del bon dia i tot aclareix el 
motiu d’aquesta alteració en la implacable rutina de la 
classe de llengua i literatura catalana dels dilluns, a les 
intempestives vuit del matí.

—Ell és l’Albert i us farà una mica de Ramon Llull i 
literatura medieval.

Em giro cap al professor per matisar que vaig una 
mica llec en literatura medieval, que el que, en rigor, he 
dut preparat és Ramon Llull, acompanyat d’una mica 
de context històric i cultural, per descomptat, però no 
fins al punt de poder-hi dedicar l’excurs que la seva pre-
sentació podria fer pensar... Tanmateix, el professor J. ha 
fet ja una estesa de cartes i rebuts d’Endesa, Sorea, Gas 
Natural i assegurances variades damunt l’escriptori que 
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domina l’aula i no m’atreveixo a distreure’l d’una tas-
ca que, a jutjar per la gravetat de la seva expressió, em 
sembla molt més transcendental que la meva. Sense més 
entremesos, descarrego l’artilleria.

—Bon dia. Segur que la vida d’un asceta del segle 
xiii no és la millor manera de començar la setmana, 
però... —faig una pausa esperant recollir algun somriu-
re. Error. Ningú somriu—, però espero que els quatre 
dies que durarà aquesta introducció al món lul·lià us 
facin canviar de parer.

Quatre dies, exhala algú.
Les trenta-set mirades recuperen l’estat de somno-

lència habitual. Aquí, les novetats només gaudeixen de 
cent segons de gràcia.

—Ramon Llull, o Raymundus Lullius com en di ríem 
en llatí, va néixer el 1232 a Palma de Mallorca. Hi ha 
fonts que situen el seu naixement el 1234 o el 1235, 
però nosaltres acceptarem que va ser el 1232, per como-
ditat, i perquè és el que posa a la placa commemorativa 
de la seva casa natal —decideixo saltar-me les pau-
ses que tenia reservades per als somriures de complici-
tat—. També hi ha una ombra de dubte sobre la data 
de defunció. En general, es creu que va ser el 1316, per 
això enguany celebrem els set-cents anys de la seva mort. 
Alguns experts defensen que va morir el 1315; són una 
minoria, però... Aviam, no vull dir que una opció, pel 
fet de ser minoritària, sigui menys vàlida; la veritat i la 
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democràcia no tenen res a veure, no sé si m’atreviria a 
dir que són antitètiques, d’exemples en trobareu a tota 
hora, no és el tema, ara, el que vull dir... —obro la mot-
xilla per treure les fotocòpies—, on volia anar a parar és 
a... Us he portat una cronologia, unes fotocòpies, ja les 
veieu, amb la vida de Ramon Llull —detecto que en la 
majoria d’escriptoris hi fan pampallugues tablets—. Va 
tenir una vida força agitada, per dir-ho suaument. Com 
podeu veure —el plec de fotocòpies cau a terra. Inten-
to no perdre el fil mentre les recullo. S’han desordenat; 
nota per a la següent classe: grapar-les—, l’any 1229, 
això ja ho teniu a les fotocòpies però us ho explico, va 
ser quan Jaume I va conquerir Mallorca als sarraïns. 
M’imagino que en deveu estar al corrent a aquestes 
altures de la pel·lícula —miro el professor J., que sua i 
mastega un marcador verd amb el puny aixafant-se una 
templa—. Els pares de Ramon Llull es van traslladar 
a la cort de Palma. El pare era Ramon Amat Llull, i la 
mare, Isabel d’Erill, de la nissaga dels Erill, que... en fi, 
ja us parlaré més endavant de la nissaga dels Erill, per-
què sembla que té connexions amb els càtars, o almenys 
és el que es vol creure. Ja deveu saber que en el moment 
que s’obre el meló dels càtars, tot es complica. Per això 
millor que de moment deixem el meló intacte i al fons 
de la nevera. En definitiva, càtars o no, els pares es van 
traslladar des de Barcelona, però també trobareu, com 
sempre, veus discordants, que diuen que pot ser que 
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vinguessin de Manresa. Ramon Amat Llull, el pare de 
Ramon Llull, va participar en la conquesta de Mallorca, 
motiu pel qual va rebre terres i títols nobiliaris per part 
del mateix rei Jaume. Una de les terres que va rebre va 
ser la possessió on s’hi alça el puig de Randa, que per als 
que no el conegueu és la muntanya on Ramon Llull, el 
fill vull dir, als trenta-i-tants anys...

I mentre anava garlant i repartint les fotocòpies amb 
la biografia de Ramon Llull en forma de dates, obres i 
viatges endreçats en fila índia, ens vam submergir tots 
plegats en un estat d’atordiment general, el mateix que 
et sobrevé en els llocs amb poca ventilació i massa cale-
facció, un atordiment de sala d’espera d’ambulatori.
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Dimarts. Grup A

En aquest institut, pel que m’han fet entendre, els grups 
de l’ESO s’han dividit seguint la teoria neoplatònica 
de les categories de l’ésser, teoria que, casualment, no 
deixa de ser la columna vertebral de la cosmologia de 
Llull. Déu és allà dalt i el món n’és una mala còpia. De 
les coses que hi ha al món, una còpia és menys dolenta 
que una altra segons la proximitat divina. Els elements 
minerals, inerts, són els pitjors perquè són els més allu-
nyats de Déu, són els menys participats dels atributs 
divins, el graó de l’escala més baix; els àngels són la cate-
goria superior, la que recull dins seu la imatge més fidel 
de l’Ésser Suprem. I, enmig, tota la resta. Als alumnes 
els distribueixen en els grups segons aquesta teoria de la 
degradació de l’Ésser. El criteri de la direcció de l’insti-
tut estableix que el grup A és el més semblant a l’estat 
angelical i que el grup D s’assemblaria a l’estat vegetal. 
Si el budisme hagués calat més en la nostra cultura tin-
dríem el consol de la reencarnació, i els que ara escalfen 
cadira al grup D podrien esperar que en una vida pos-
terior acabarien traient excel·lents com qui es tira pets 
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en la majestuositat del grup A. El nostre biaix apostò-
lic romà desestima totalment aquesta possibilitat. Al 
segle xxi, la salvació eterna no és una operació senzilla. 
Anem curts de figures com les de Ramon Llull, figu-
res que es preocupin que els infidels i els ateus veiem 
la llum i ens abracem a la fe... a menys que acceptem, 
esclar, la correspondència entre Llull i els captadors 
dels testimonis de Jehovà. De fet, si ens posem a fer 
equivalències, perquè ens fem una idea del que devia 
suposar als ulls dels seus contemporanis l’empresa de 
conversió dels infidels perpetrada per Llull, ens hau-
ríem d’imaginar un testimoni de Jehovà vestit de pido-
laire i en plena crisi nerviosa que, en lloc de trucar 
exsangüement a la porta de casa, la tira a terra, et lliga 
al sofà i t’intenta fer una mena d’exorcisme a la inver-
sa. A veure, potser no és tant així, però una mica cert 
sí que ho és.

Tornant a la distribució dels alumnes en els grups 
classe de l’ESO, la postura del cap d’estudis no és del 
tot rigorosa en termes ontològics, perquè Llull, com la 
majoria de neoplatònics, no menysprea les pedres per-
què siguin la imatge de Déu més precària; a Llull el 
fascinen les pedres perquè fins i tot hi pots trobar l’em-
premta divina. A mi em deu faltar una bona dosi de 
neoplatonisme perquè encara no he estat capaç d’iden-
tificar l’empremta divina en cap dels grups, ni en els 
angelicals de l’A ni en els minerovegetals del D.
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Grup A. Primer contacte. Decideixo que a la sessió 
d’avui ens posarem cronològics. De fet, no tens més 
opcions, el programa d’estudis obliga a un ordre. El 
programa d’estudis dóna per fet que una vida s’entén 
millor si es va des d’un punt inicial fins a un punt final 
en línia recta. Els nervis de la primera impressió, del 
què diran. Els importarà res del que els digui? Con-
nectaran amb el tema del martiri? Quan sàpiguen que 
Llull és un il·luminat, que va establir relació directa 
amb Déu, podran aguantar una hora sense fotre-se’n? 
Va, que si Llull va tenir el coratge de presentar-se a 
l’Àfrica en ple segle xiii a predicar entre musulmans, no 
veig per què m’hauria d’encongir davant una aula d’un 
institució pública que pertany a un estat del benestar 
la meitat de la població de la qual ja no ha patit cap 
guerra ni ha viscut sota cap règim dictatorial. Només 
es tracta d’explicar-los un joc de dates, llocs i fets. La 
vida feta axiomes. La relació més antiga de totes: un 
grup de persones que escolten i una altra que parla, la 
comunicació, l’os del préssec de la condició humana, 
ara i 4.500 anys enrere.

—Vosaltres encara no ho sabeu, però quan arribeu 
als trenta patireu una crisi. I als quaranta. I als seixan-
ta. L’expressareu de les formes més inesperades. Casant-
vos. Separant-vos. Un implant capil·lar o uns pits nous. 
Tenint canalla o adoptant-la. Cotxes, reformes a la casa, 
xalets. Fent-vos ciclistes. Deixant de fumar o començant 
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a drogar-vos. Llull, apreciats alumnes, també va tenir la 
crisi dels trenta. El detonant va ser una visió. Una visió 
que es va repetir cinc cops en poques setmanes. Jesucrist 
se li va aparèixer crucificat al capçal del llit.

—Hosti, quin yuyu.
—Durant els primers trenta anys, Llull va dur la 

vida d’una estrella de rock. Era d’una casa noble, el seu 
pare havia participat en la conquesta de Mallorca. Van 
rebre terres i honors com a recompensa. Ramon Llull, 
de jove, va ser nomenat procurador del fill del rei, que 
més endavant seria Jaume II. Després va ser senescal de 
la cort i administrador general de la Casa Reial. Era, 
sense cap mena de dubte, un dels homes més pode-
rosos de l’illa, formava part de la plana major de la 
Corona. Era home d’espasa però també de ploma. En 
aquella època, si volies lligar, havies de saber batre’t a 
duel, però sobretot havies de saber escriure poesia. Pel 
que ens ha arribat, els seus primers trenta anys van ser 
molt bojos, d’un frenesí total, muntant festes a palau 
dia sí dia també.

El Llull convertit, l’home de fe, es refereix a aquesta 
època d’una manera que em fa pensar en les setmanes 
que David Bowie, Iggy Pop i Lou Reed van compartir 
al Berlín dels setanta, però tot junt en una sola persona, 
psicotròpic, desenfrenat, impune, excessiu i insomne de 
manera ascendent i persistent durant moltes nits segui-
des fins a sumar anys.
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—Llull, quan fa un punt a part en la seva vida, des-
prés de les visions, es confessa el més gran pecador de 
la terra. Va caure en tots els pecats capitals, encara que 
admet que es va especialitzar en el de la carn; viu total-
ment «sotsmès al pecat de luxúria», que practica en 
dosis fora de mida. Es diu que Ramon Llull va passar 
almenys una nit a cada una de les cases de la Palma cris-
tianitzada. Coneixeu la cançó de Sex Machine? Doncs 
això. Se n’anava al llit amb casades, solteres, menors, 
vídues, cortesanes, pageses, pagant o sense pagar, amb 
consentiment o sense. Es va casar i va tenir fills, i no 
obstant això el seu tren de vida no va canviar. Es veu 
que a casa no li veien el pèl. I quan va arribar als trenta, 
patapum. Crist fa que s’adoni que ha viscut enganyat 
tota la vida. Abandona dona i fills i s’entrega al servei 
de Déu. A partir d’aleshores la seva vida no serà res més 
que una lluita incansable per fer arribar la paraula del 
Senyor fins a l’últim racó de món.

Alguns escolten, d’altres miren el mòbil, no n’hi ha 
cap que prengui apunts. Els que xerren, com a mínim 
ho fan en veu baixa.

Una dona entra a classe sense trucar. Transmet dina-
misme. Du una carpeta i un bolígraf. Diu que la caixa 
del departament ha desaparegut, que han volat tres-
cents euros i que sap que ha estat algú d’allà. Si no surt 
el culpable tothom haurà d’apoquinar de la seva but-
xaca.

Ramon Llull Tripa OK.indd   23 20/09/16   15:25



24

—Gràcies, Carmina —l’acomiada el professor J. abú-
licament.

Quan sona el timbre només he pogut arribar fins al 
viatge de Llull a Xipre. Comento que el pròxim dia 
acabarem d’explicar els últims anys que són també els 
més intensos de la seva vida. El professor J. puntualit-
za en veu alta que el pròxim dia tocaria dir alguna cosa 
de la seva obra. La gent s’aixeca, es carrega la motxilla 
a l’espatlla, ningú reclama res. No vull saber què serà 
impartir una lliçó de l’«Instrument Mallorquí de l’Es-
perit Sant» als grups menys participats per les qualitats 
divines... Guardo els papers, la classe es buida, anem 
fent, narinant.
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Dimecres. Grup B

Si hi ha alguna cosa meridianament clara sobre la idio-
sincràsia dels que tenen catorze anys és que no saben 
dissimular.

Cantaven los aucells l’alba, e despertà’s l’amic, qui és l’al-
ba; e los aucells feniren llur cant, e l’amic morí per l’amat 
en l’alba.

Cantava l’aucell en lo verger de l’amat. Venc l’amic, 
qui dix a l’aucell: —Si no ens entenem per llenguatge, 
entenem-nos per amor; cor en lo teu cant se representa a 
mos ulls mon amat.

He començat a llegir el llibre de l’Amic e Amat i al 
cap de poc, reacció en cadena, en diversos punts de 
l’aula han anat esclatant riallades, enrogiments, gestos 
de mofa. Miro el professor J. amb actitud suplicant. 
Tinc alguna cosa a la cara? Menjar entre les dents? La 
bragueta oberta?

Pel rebombori, el professor titular aparta la corres-
pondència del banc, tapona el marcador taronja i adop-
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ta la postura d’autoritat, erecte, pit enfora, les parpelles 
suaument caigudes en senyal d’apatia.

—A veeeeure, què passa, ara?
Es dirigeix a la més desinhibida, a la que sap que con-

fessaria que s’ha fumat un porro al lavabo només per 
acaparar l’atenció.

—Aroa, de què rieu?
—Pues que estos son bujarras, profe.
El professor torna a asseure’s al seu lloc; com les mis-

sions de les Nacions Unides, considera que només fent 
acte de presència ja ha complert amb el seu deure de 
pacificació.

—De qui parleu? —els interpel·lo—. Qui és buja... 
homosexual?

—Aquest! —diu un noi engominat assenyalant el seu 
company d’escriptori, que contraataca amb una bateria 
de cops de puny al braç.

—No... Silenci. Silenci. Aquest llibre no parla d’una 
relació homosexual. L’Amic i l’Amat no són gais, tot és 
simbòlic!

M’adono que el fet que un «Amic» es passi el dia plo-
rant per un «Amat» que li parla mitjançant ocellets serà 
una idea difícil de desvincular del seu imaginari homòfil.

—El Puli també va plorar quan el va deixar la nòvia.
Una rialla general es barreja amb el clam hooligan: 

«Ma-ri-ca. Ma-ri-ca». Arribats a aquest punt, ja es pot 
afirmar que les tasques de pacificació del professor J. han 
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estat un fracàs. Tampoc tinc l’esperança que els següents 
intents, si és que n’hi ha, obtinguin millors resultats.

—En aquest llibre tot és simbòlic. Sabeu què vol dir, 
que sigui simbòlic? —no sé s’hi m’he passat de condes-
cendent, només tiro milles—. Vol dir que el que es diu 
no és només el que es diu. Quan Ramon Llull escriu 
Amat no vol dir només que sigui el seu amant —riure, 
escàndol—, un amant simbòlic, mai s’arriba a consu-
mar la relació —escollonada general, «pichafloja»—, 
amb Amat s’està referint també a Déu.

—Uala, es tira a Déu!
—Ring, ring —el nen més ressagat en la carrera púber 

té la mà a l’orella, simulant un telèfon—. RING, RING!
—Profe, et truquen —diuen els que s’impacienten 

perquè no reacciono.
Busco resposta en el professor J., que amb la mirada 

em fa entendre que o contesto «el telèfon» o no deixarà 
de sonar mai.

M’enduc el polze a l’orella i el dit petit a la boca, i el 
telèfon queda despenjat.

—Sí, digui?
—Hola, aquí la terra. Saps que Déu no existeix?
La classe sencera es pixa de riure.
—No, esclar que no existeix —dic amb l’auricular 

encara a l’orella—, però Déu aquí també és un símbol. 
Per a Llull, l’Amat, Déu, simbolitza tot el que existeix 
al món. Diguem-n’hi l’univers, si us és més fàcil.
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Això no és cert: quan Llull diu Déu vol dir Déu, sen-
se simbolismes, però entenc que no és moment de filar 
prim.

La conversa telefònica ha fet que una noia del mig 
de l’aula s’aixequi absolutament ofesa. Amb l’objectiu 
de defensar el culto, immobilitza amb un sol braç el noi 
que ha fet la trucada, a qui dobla el volum i triplica les 
forces. L’objectiu és arrencar-li el pírcing de la cella. En 
aquest moment em vénen a la memòria dues notícies: 
la del rus que en va matar un altre per defensar la supe-
rioritat de la poesia sobre la prosa i la del rus que en va 
disparar un altre per posar el punt final definitiu a una 
discussió sobre Kant. No som a Rússia, però de totes 
maneres opto per córrer a separar-los. Segur que si la 
lluita arribés a termes majors, sang i fetge, ossos trencats, 
hospitalitzacions, Ramon Llull acapararia totes les por-
tades del país, una injecció de notorietat per a la figura 
del Barbaflorida sense parangó en l’Any Llull. Tanma-
teix, el Savi ja ens va recomanar que primer s’han d’es-
gotar tots els recursos dialèctics abans d’aconseguir els 
nostres objectius per viaranys violents. Mentre intento 
evitar que la noia arrenqui la cella sencera del noi del 
telèfon m’enduc un cop de colze al llavi, que sagna.

En fi, és bo saber que Ramon Llull encara és capaç de 
causar controvèrsia en l’actualitat.
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Llull televisiu (I)

El Pere i la Rosa Maria. El Pere i la Rosa Maria són 
uns parents llunyans, el vincle és força oblic, no vénen 
als Nadals però sí als aniversaris. La Rosa Maria estava 
embarassada. El Pere havia estudiat química, aleshores 
treballava fent vi. No es posaven d’acord amb el nom de 
la criatura, i no era perquè cadascú s’hagués encastellat 
en la seva proposta, sinó perquè els semblava un tema 
secundari comparat amb la resta de preparatius que 
comporta l’arribada d’un nou ésser a la llar. Malgrat tot, 
la Rosa Maria, que coneixia prou el Pere i les seves ten-
dències compulsives, havia establert un límit d’una pro-
posta de nom per dia. Ell tenia la fixació que havia de 
ser un nom antic, de l’època imperial, i això que la que 
feia classes a la facultat de romàniques era la Rosa Maria.

Dilluns: Berenguer. Dimarts: Ausiàs. Dimecres: Gui-
llem. Dijous: Artur. Aquell entusiasme medieval, ¿es 
podia llegir com una manera de compensar una reacció 
més aviat tèbia del Pere, persona generalment acalora-
da, davant la Gran Notícia? Divendres: Guifré. Dissab-
te: Guerau. Diumenge: Adrià i Arnau.
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—Només un al dia!
—Els diumenges ens veiem més hores. Proporcio-

nalment... 
Dilluns: Hermegist. Dimarts: Sanç!
—Sanç?
—Primer de Cerdanya. Príncep i comte del segle xii.
—Pere, sisplau!
La Rosa Maria preveia que aquella fal·lera corria 

el risc de derivar en una vida de burla perpètua. I no 
trobava la manera de contraatacar amb un ímpetu 
equiparable al del Pere. El nen va néixer sense nom, 
cosa ignominiosa a parer dels pares d’en Pere. Però 
sobretot dels de la Rosa Maria, que li atorgaven un 
noranta-vuit per cent de culpa al disbauxat de l’home 
de la seva filla. Era un dimecres, quan va néixer, i els 
pares de l’una i de l’altre van confabular per establir 
un ultimàtum: si el diumenge no havien posat fi a 
l’anonimat del seu nét, el mateix dilluns anirien a cal 
notari amb la goma d’esborrar a revisar els respectius 
testaments.

En aquella època, el Pere col·laborava (és a dir, tre-
ballava sense cobrar) en un programa de la Xarxa de 
Televisions Locals, una espècie de poti-poti nocturn 
que, tractant-se d’una coproducció penedesenca, esta-
va obligat a oferir una secció vinícola. De la qual era 
responsable el Pere. I on es pontificava sobre qüestions 
variadíssimes, menys de vi. La Rosa Maria seguia el 

Ramon Llull Tripa OK.indd   30 20/09/16   15:25



31

programa, emès en directe, des de l’habitació de l’hos-
pital. No solia fer-ho, però el Pere hi havia insistit: avui 
no te’l pots perdre, fes-me cas per un dia, avui serà molt 
important, i li havia deixat un grapat de monedes per 
alimentar la tele escurabutxaques.

Aquella nit, el Pere va fer la seva dissertació setmanal 
sobre Duchamp, trinxeres cavades en el nostre territori 
que no es van arribar mai a fer servir, el llibre il·lustrat 
d’una adaptació infantil sobre la Guerra del Peloponès i 
el revival de les pólvores Talco. Per un moment va sem-
blar que el Pere tractaria alguna cosa relacionada amb 
la seva secció; va referir-se a una bodega (atenció...) de 
la DO del Montsant (la pilota a l’àrea!) on es fermen-
tava... odi (i al pal!) entre dos germans que tot el poble 
imaginava ben avinguts.

El presentador, que no deixava escapar cap oportu-
nitat per fer evident als teleespectadors que ell, allà, hi 
era de pas, va remarcar el visible bon humor del Pere.

—Avui et veig especialment eufòric, Pere. Saps algo 
que la resta no sabem?

El Pere va gronxar en braços un nen imaginari.
—Ets pare?
—Sí! I des d’aquí li envio un fortíssim petó, a ell i a 

la Rosa Maria, que em deuen estar veient des de l’hos-
pital si no se’ls han acabat les monedes. Hola, fill meu!

—I com es diu?
El Pere, sense dubtar-ho ni un segon, es va acomo-
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dar al sofà de tertulians, va col·locar un braç al capçal i, 
cofoi com el que més, va proclamar:

—Llull.
—Lluc?
—No, Llull! Llull!
Superat el moment de perplexitat, el presentador va 

passar a publicitat. La regidora de l’estudi va apropar-se 
al Pere:

—Tens una trucada.
L’escridassada que li va clavar la Rosa Maria podria 

comptar-se com l’onzena plaga d’Egipte. Resumida-
ment, venia a dir que rectifiqués el nom.

—No puc!
—I tant, que pots.
—Ja ho he dit, és en directe!
—Pere, és Tele Penedès, no el registre civil!
—Em jugo el programa...
—No et paguen!
La negociació va ser intensa. Van acordar una solu-

ció perquè la imatge pública de la família no quedés del 
tot perjudicada tenint en compte que es tractava d’una 
situació lose-lose: si feia la correcció en directe, el Pere 
quedaria com un energumen que s’havia oblidat del 
nom del seu primogènit nascut feia menys de 48 hores; 
si no ho corregia, al pobre Llull li esperava una dilatada 
trajectòria de bullying.

Quan el presentador s’estava acomiadant fins a la 
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pròxima setmana, el Pere va demanar si podia dir una 
última cosa.

—Esclar, Pere. Endavant.
—Que es diu Ramon. El meu fill.
—Què?
—Que he dit que es deia Llull, però és Ramon. He 

tingut un lapsus. És que voldria que fos com Ramon 
Llull.

—Voldries que fos màrtir?
—Sí. Més o menys. Però màrtir de vell, molt vell. 

Tot i que tècnicament Ramon Llull no va ser màr-
tir. Li hauria agradat ser-ho i després va ser màrtir per 
aclamació popular, però l’Església no l’ha tipificat com 
a... No, va ser beat per aclamació popular... L’aclama-
ció popular et fa màrtir si et mata, no si opina. El Beat 
popular. Hola, Ramon. Un petó, Ramon. El martiri és 
una opció més, a mi em sembla d’allò més noble que 
algú en l’actualitat vulgui entregar la vida a una causa 
superior, va en contra de tots els valors del capitalisme 
depredador que...

—O sigui, que vols que el teu fill sigui gihadista.
—Podem acabar el programa?
Aquesta va ser la primera vegada que vaig sentir a dir 

«Ramon Llull» a la tele.
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