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Ramon Llull va néixer vers el 1232, en una Mallorca 
tot just conquerida. Vinculat a la cort de l’infant 
Jaume, es va casar i va tenir fills. També ens consta 
que va escriure poesia amorosa. Amb trenta anys, 
però, va canviar radicalment de vida i va orientar la 
seva existència vers el servei de Jesucrist. Volia 
convertir els infidels i reformar el conjunt de la 
cristiandat. Va escriure centenars de llibres, va entrar 
en contacte amb els personatges més importants de 
la seva època, reis i papes inclosos, i va recórrer 
milers de quilòmetres per difondre les seves idees. 
Tot sembla indicar que va morir a començament del 
1316, tornant d’una estada a Tunis.

Pere Antoni Pons

Campanet (Mallorca), 1980. Entre altres, ha publicat 
els reculls de poemes El verí dels àngels (1999), El 
fibló i la festa (2003) i Fervor tan fosc (2006), el llibre 
entrevista La vida, el temps, el món: sis dies de conversa 
amb Joan Francesc Mira (2009), i les novel·les La 
felicitat dels dies tristos (2010), Tots els dimonis són aquí 
(2011) i Si t’hi atreveixes (2014). Col·labora 
regularment en diferents diaris i revistes. Els seus 
treballs periodístics inclouen entrevistes, articles 
d’opinió, crítica literària i reportatges de temàtica 
cultural i sociopolítica.
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Escrita segons els patrons literaris de les novel·les de cavalleria, i 
potser influïda pel Roman de la Rose, un poema al·legòric sobre 
l’amor profà que gaudia d’un èxit esclatant en el París de l’època, 
Accidents d’amor té dos protagonistes claríssims, l’Amic i l’Amat, 
això és, el fidel cristià i Déu. Al seu voltant, hi orbita tota una 
galàxia de personatges secundaris —els donzells d’amor, el 
metge d’amor, Vida d’amor, Mort d’amor, Dona d’amor, 
etcètera—, cadascun dels quals es correspon amb un dels 
diversos continguts presentats a l’Arbre de Filosofia.

Pere Antoni Pons

Tast de Clàssics és una invitació a gaudir dels grans autors  
i dels títols més destacats de la literatura catalana antiga  
des d’una sensibilitat contemporània. I a conversar-hi des  
del present. Per això hem demanat a escriptors i poetes  
actuals que n’adaptin les paraules per tal de retornar-les 
als lectors d’avui amb un llenguatge proper i entenedor 
que, alhora, en faci evident la qualitat literària.
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INTRODUCCIÓ

La primera vegada que Ramon Llull va anar a París, 
un dels principals centres de saber i de poder de l’Eu-
ropa medieval, va ser amb l’objectiu de convèncer les 
autoritats universitàries de la ciutat perquè adoptessin 
l’Art com a mètode oficial de coneixement. L’Art era 
un sistema de pensament que, impulsat pel propòsit 
d’expandir la fe entre els infidels, Llull havia creat per 
demostrar que la religió cristiana era l’única de les mo-
noteistes —de les altres, no calia ni preocupar-se’n— 
que es basava en una veritat racionalment demostrable. 
Sigui com sigui, l’afirmació que l’Art és una creació 
seva probablement hauria irritat el mateix Llull. Ell va 
explicar que li havia estat revelada per Déu en una de 
les experiències centrals de la seva vida: la de la il-
luminació de Randa (1274), un puig de la Mallorca 
interior on el beat va viure retirat un temps, dedicat a 
la contemplació.
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Era l’any 1287, o potser ja el 1288, quan Ramon 
Llull va arribar a París. Nascut a Ciutat de Mallorca 
el 1232, aleshores ja feia un quart de segle que havia 
dut a terme la seva «conversió a la penitència», després 
d’una joventut dissoluta i espurnejant de plaers mun-
danals, als quals va renunciar després de tenir cinc 
visions del Crist crucificat i d’escoltar un sermó del 
bisbe de Mallorca sobre la figura de sant Francesc 
d’Assís, el fill d’uns rics mercaders italians que va re-
nunciar a tots els béns familiars per abraçar la pobre-
sa i emular Jesús, i que seria un dels models de Llull 
fins al final dels seus dies.

En aquella primera visita parisenca, que es va 
convertir en una estada de dos anys, Llull va entrevis-
tar-se amb el rei Felip IV el Bell i va impartir les seves 
primeres lliçons a la Universitat de la Sorbona. Les 
seves ensenyances van tenir un èxit força escàs i van 
ser contestades. En una universitat parisenca domina-
da pels representants de l’averroisme llatí, propugna-
dors d’una doble veritat, filosòfica i teològica, la 
unificadora vocació intel·lectual i espiritual de Llull 
ho tenia complicat per fer-s’hi un lloc. En resum, les 
ambicions del beat de convertir l’Art en un mètode 
unànimement reconegut i acceptat van quedar en poc 
més que no-res.

Per a un personatge amb la fe, la fortalesa d’espe-
rit i la determinació intel·lectual de Llull, és de supo-
sar que aquell contratemps va ser assumit com un 
embat que no quedava més remei que entomar, resis-
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tir i superar. Per a un home que, a trenta anys, havia 
abandonat la dona i els dos fills, havia renunciat a una 
confortable vida com a cortesà del rei Jaume II i havia 
emprès una peripècia vital marcada per les privacions, 
la contemplació, la itinerància (també per territoris 
hostils), l’estudi, l’ascetisme místic, el fervor apostòlic, 
el proselitisme missioner i la hiperproductivitat lite-
rària, filosòfica, científica i teològica, sobreposar-se a 
un fracàs com aquell no degué comportar cap especi-
al sobreesforç.

O, si va comportar-lo, no es nota gaire en la seva 
biografia. Després de deixar París el 1289, Llull va 
prosseguir amb la seva frenètica i densíssima activitat: 
va reformular l’Art amb l’objectiu de simplificar-la; va 
ser rebut pels tres papes de Roma que van succeir-se 
en l’última dècada del segle xiii (Nicolau IV, Celestí 
V, Bonifaci VIII); va prendre part activa (com a insti-
gador) en l’empresa de les croades després que el 1291 
l’Islam conquerís Acre, l’últim bastió del cristianisme 
a Terra Santa; va fer el seu primer viatge al nord d’Àfri-
ca (Tunis); va escriure algunes de les seves obres més 
destacades (Desconhort, també l’Arbre de ciència); va 
predicar als sarraïns de Nàpols; va tornar temporal-
ment a la Mallorca natal i a Barcelona...

Vuit anys després d’haver-ne partit, Llull va anar 
a París per segona vegada. Va ser durant aquesta sego-
na estada parisenca, que va allargar-se entre el 1297 i 
el 1299, quan va escriure l’Arbre de filosofia d’amor, 
que va dedicar als reis de França —en llatí al rei Felip 
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IV el Bell i en llengua vulgar, segurament en francès, 
a la reina Joana de Navarra— i que és el tractat on hi 
ha inclosa la breu novel·la que aquí presentem, Acci-
dents d’amor.

Per a Llull, que va viure i va escriure obstinat a 
guanyar terreny per a la fe cristiana (l’única fe verta-
dera) i que sempre va estar convençut que la millor 
manera de servir a Déu era a còpia d’obtenir uns re-
sultats pràctics i tangibles (convertint tants infidels 
musulmans i jueus com fos possible), els instruments 
de la raó eren tan útils com els de l’emotivitat o els de 
l’estricta espiritualitat, entre altres motius perquè, 
segons ell, tots els ordres de la realitat estan regits per 
uns principis generals que, com l’home, tenen el seu 
origen en Déu, i, per tant, en última instància tot és 
racionalment comprensible i explicable.

L’obstinació d’anar guanyant contínuament ter-
reny per al cristianisme respon a una concepció molt 
combativa i molt resolutiva de la fe. És la mateixa 
concepció que també va portar Llull a pensar, si més 
no en determinats períodes de la seva vida, que les 
accions que tenien incidència en el col·lectiu eren més 
eficaces i valuoses que l’experiència recollida i contem-
plativa de l’individu solitari.

Res d’això no treu, en qualsevol cas, que Llull 
—l’objectiu intel·lectual del qual va ser unificar la 
filosofia i la teologia, el saber natural i el sobrenatural, 
la raó i la revelació, tot per persuadir de lloar Déu i 
per lloar-lo ell mateix— no valorés també la relació 
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personal, introspectiva, directa i exaltadament afecti-
va entre el creient i Déu. O el que és el mateix: entre 
l’Amic i l’Amat.

Tal com resumeix el primer volum de la nova 
Història de la literatura catalana, coordinat per Lola 
Badia i dedicat a la literatura medieval, Dels orígens al 
segle xiv, «una de les facetes més singulars de l’Art 
[recordem-ho: un sistema de pensament que funciona 
com un mètode de mètodes, racional, matemàtic, 
basat en una complexa i imaginativa lògica combina-
tòria] és l’aplicació que Llull en va fer a la contempla-
ció en obres com l’Art amativa (1290), en què propo-
sa una forma de pensament paral·lela a la de la ciència, 
que anomena amb el neologisme amància». És en 
aquest sentit que l’Arbre de filosofia d’amor és definit 
com «un tractat místic escrit per fer de contrapès a la 
filosofia de saber».

El punt de partida del vessant místic en l’obra de 
Llull és el Llibre de contemplació en Déu, una mena 
d’enciclopèdia espiritual que inclou textos de caràcter 
filosòfic, científic i autobiogràfic, que va ser redactat 
en àrab el 1272 i que està carregat de simbolismes. 
Sens dubte, l’obra més coneguda i popular de l’univers 
místic lul·lià és el Llibre d’amic e amat, redactat com 
a part integrant del Blaquerna vers el 1283, i compost 
per 357 passatges molt breus influïts pel bíblic Càntic 
dels càntics. La culminació de l’obra mística de Llull 
és l’Arbre de filosofia d’amor, escrit el 1298 «en una 
bela selva prés de París».
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1

De la malaltia que l’Amic té per amor

[1] L’Amor havia fet sospirar, plorar i témer tant l’Amic 
que ara per culpa seva l’Amic estava malalt. I va de-
manar a l’Amor, mare del seu estimar, que transmetés 
un missatger al metge d’amor i li fes saber que desit-
java que vingués a guarir-lo de la malaltia. Un cop 
l’Amor hagué transmès el desig al metge d’amor, aquest 
va arribar per guarir l’Amic de menor amor amb ma-
jor amor. Aquell metge solia guarir amb concordança 
d’amor sense contrarietat de major amor. Amb les 
medicines d’amor que donava, tant l’amor com la 
grandesa de bondat, de duració i de les altres arrels es 
multiplicaven.

[2] El metge d’amor va fer jeure l’Amic en una 
bella cambra d’amor, decorada de belles figures que li 
recordaven el seu Amat i les seves nobleses i valors. 
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També hi havia figures d’arbres bells i alts carregats de 
fulles, de flors i de fruits, dels quals emanava una in-
tensa olor, així com figures d’ocells, de bèsties i d’ho-
mes bells i de dones belles. Aquelles figures van recor-
dar a l’Amic que el seu Amat, que tantes criatures tan 
belles i tan grans havia creat, era bell i molt bondadós.

[3] El llit en què l’Amic va ser estirat per descan-
sar i dormir era d’amor. Tenia la qualitat i la virtut que 
cap home que hi jagués no pogués dormir ni oblidar 
les belleses i nobleses de l’Amat.

[4] Després que l’Amic fos portat fins a la cambra 
d’amor i ficat dins el llit d’amor, va intentar dormir i 
descansar. Però en veure les belles figures de la cambra, 
i per culpa també de la naturalesa del llit d’amor en 
què estava estirat, va ser pres d’un amor més fervent i 
tot del que abans sentia. I va dir als seus servents que 
el llevessin del llit i el traguessin de la cambra, perquè, 
com més s’hi estava, més augmentava el seu amor i la 
seva malaltia més s’agreujava.

[5] El metge va prendre el pols a l’Amic, en va 
examinar l’orina i va entendre que l’Amic necessitava 
una medicina que l’excités fora mida i el fes parlar com 
un boig d’amor, perquè els que estan més sans per 
amor són els que en parlen sense comport. El metge 
va preparar la medicina de les arrels d’amor, però 
sense contrarietat ni minoritat d’amor, així seria més 
potent, i va donar-la a l’Amic perquè se la prengués 
per amor del seu Amat. Després de prendre’s la medi-
cina, l’Amic va sentir-se més trasbalsat d’amor que 
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abans. I va dir als seus donzells d’amor, que eren allà 
per servir-lo, que el metge havia enverinat amb amor 
la medicina amb la intenció de matar-lo d’amor, i els 
va manar que li aconseguissin un altre metge, un altre 
llit i també una altra cambra, i que li portessin un 
antídot que el guarís del verí d’amor. Els donzells van 
anar a una apotecaria on es venia un antídot fet d’amor, 
bondat, grandesa i virtut, que feia estimar els que no 
estimaven i despertava els qui dormien. Els donzells 
donaren l’antídot a l’Amic perquè se’l prengués, i la 
seva excitació i la seva malaltia d’amor es multiplicaren. 
L’Amic va maleir el mal metge i els mals donzells i es 
va proposar de fugir per anar a guarir-se a un bosc on 
no sentís parlar del seu Amat ni veiés cap figura que 
li fes pensar en ell o que el fes estimar-lo, perquè la 
malaltia que li causava l’amor que sentia per ell li re-
sultava insuportable.

[6] Pres d’una forta febrada d’amor, l’Amic va 
passar tot aquell dia entre grans deliris, fins que a la 
nit va fugir aprofitant que el metge i els donzells dor-
mien. En la seva fugida, l’acompanyaren Minoritat 
d’amor i Contrarietat d’amor.
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