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O ano dedicado a Ramon Lull, um 

dos mais notáveis intelectuais euro-

peus da Idade Média, começa hoje 

em Lisboa com uma sessão promo-

vida pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa e o Institut 

Ramon Llull — Língua e Cultura Ca-

talã. A sessão, que se realiza às 18h, 

no Salão Nobre da Reitoria da Uni-

versidade de Lisboa, é a primeira 

das actividades culturais previstas 

para diversas cidades europeias 

(Paris, Londres, Berlim, Roma) em 

2016, declarado Ano Llull para assi-

nalar os sete séculos passados sobre 

a sua morte. 

Filósofo, matemático, poeta, no-

velista, teólogo, Ramon Llull (1232-

1315) nasceu e morreu em Maiorca. 

Segundo Aires Nascimento, profes-

sor e principal orador na sessão de 

hoje, Ramon Llull é uma “persona-

lidade maior do século XIII” (ver 
artigo de opinião na pág. 43): “In-

telectual e místico, viveu retirado 

do mundo, mas escreveu nada me-

nos que cerca de 250 obras: ganhou 

direito a ser considerado como um 

dos primeiros poetas de língua cata-

lã, na sua variante provençal.”

Na sessão, além de Aires Nasci-

mento (Academia das Ciências), par-

ticipam Paulo Alberto (director da 

Faculdade de Letras), Àlex Susanna 

i Nadal (director do Instituto Ramon 

Llull), Luísa Costa Gomes (escritora, 

autora do livro Vida de Ramon) e An-

tónio Feijó (vice-reitor da UL). Nos 

intervalos entre as intervenções se-

rão lidos textos da obra de Llull Livro 

do Amigo e do Amado, por José Jorge 

Letria (presidente da SPA), Helder 

Costa (director do Teatro A Barraca) 

e Cuca Roseta (cantora e fadista).

Ramon Llull 
evocado hoje 
na Reitoria 
de Lisboa

Comemorações
Nuno Pacheco

Um dos intelectuais europeus 
mais notáveis da Idade Média
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 O filósofo, matemático, teólogo, poeta e novelista Ramón Llull, nascido na ilha espanhola de Maiorca,
em 1232, é evocado na segunda-feira, numa cerimónia no salão nobre da Universidade de Lisboa, por
ocasião dos 700 anos da sua morte. Este é o primeiro ato que celebra o "Ano Lull" fora de Espanha,
iniciativa do instituto catalão Ramón Llull, que projeta ações em Londres, Paris e Berlim. "Llull foi um
dos intelectuais mais notáveis da cultura europeia na Idade Média. Natural de Maiorca, foi autor de
uma obra imensa, que marcou indelevelmente a nossa cultura e a evolução da ciência,
designadamente a matemática e a lógica", afirma em comunicado a Universidade de Lisboa.
 
Lusa
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 O filósofo, matemático, teólogo, poeta e novelista Ramón Llull, nascido na ilha espanhola de Maiorca,
em 1232, é evocado na segunda-feira, numa cerimónia no salão nobre da Universidade de Lisboa, por
ocasião dos 700 anos da sua morte.
 
 Este é o primeiro ato que celebra o "Ano Lull" fora de Espanha, iniciativa do instituto catalão Ramón
Llull, que projeta ações em Londres, Paris e Berlim.
 
 A sessão em Lisboa, às 18:00, é uma iniciativa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e
do Institut Ramon Llull, e conta com a participação de Àlex Susanna, diretor do Institut, de António
Feijó, vice-reitor da Universidade de Lisboa, do catedrático de Estudos Clássicos Aires Nascimento e da
escritora Luísa Costa Gomes, autora da obra "Vida de Ramon" (1991).
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 O filósofo, matemático, teólogo, poeta e novelista Ramón Llull, nascido na ilha espanhola de Maiorca,
em 1232, é evocado na segunda-feira, numa cerimónia no salão nobre da Universidade de Lisboa, por
ocasião dos 700 anos da sua morte.
 
 Este é o primeiro ato que celebra o "Ano Lull" fora de Espanha, iniciativa do instituto catalão Ramón
Llull, que projeta ações em Londres, Paris e Berlim.
 
 A sessão em Lisboa, às 18:00, é uma iniciativa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e
do Institut Ramon Llull, e conta com a participação de Àlex Susanna, diretor do Institut, de António
Feijó, vice-reitor da Universidade de Lisboa, do catedrático de Estudos Clássicos Aires Nascimento e da
escritora Luísa Costa Gomes, autora da obra "Vida de Ramon" (1991).
 
 Na cerimónia serão lidos, em catalão, língua em que Llull foi um dos primeiros a escrever, e em
português, excertos da sua obra "Llibre d'amic e amat" ("Livro do amigo e do amado"), que reúne
vários aforismos da filosofia sufi e do intelectual árabe Al-Ghazzali (1058-1111).
 
 "Llull foi um dos intelectuais mais notáveis da cultura europeia na Idade Média. Natural de Maiorca,
foi autor de uma obra imensa, que marcou indelevelmente a nossa cultura e a evolução da ciência,
designadamente a matemática e a lógica", afirma em comunicado a Universidade de Lisboa.
 
 No seu tempo, foi apontado como "arabicus christianus" ("árabe cristão"), "doctor inspiratus" ("doutor
inspirado") e "doctor illuminatus" ("doutor iluminado").
 
 Em 1276, o papa João XXI - o papa português Pedro Hispano - elogiou Llull pelo seu argumento de
combinar os estudos das diferentes línguas, além do latim e do gergo, com os estudos teológicos.
 
 Em 1286, deixou a sua ilha natal, recebeu o título de "magister" da Universidade de Paris e dirigiu-se
a Roma onde se reuniu com o papa Honório IV e o convenceu de que as línguas orientais deviam
também ser estudadas nas escolas, na época sob tutela da Igreja Católica.
 
 O intelectual maiorquino ensinou em várias universidades, entre as quais a de Montpellier, no sul de
França.
 
 Vários escritos de Ramón Llull foram retomados por outros intelectuais como Condorcet,
designadamente sobre o método eleitoral, e o germânico Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
baseou sua investigação sobre o cálculo universal no sistema de conhecimento de Llull.
 
 Entre outras obras, como o "Compêndio de Lógica de Al-Ghazzali", Llull escreveu em catalão a novela
"Blanquera", o "Livro da contemplação", em sete volumes, "Vida contemporânea", uma autobiografia
ditada a um dos seus discípulos, em 1311, e o "Livro de Deus e do Mundo", datada de 1315.
 
 Além de catalão, língua que ajudou a desenvolver, Ramon Llull escreveu em árabe e latim.
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 Dezasseis após a sua morte, foi dado a conhecer "Testamentum", uma tratado alquimíco, julgando-se
que, entre as suas viagens, esteve em Londres, onde partilhou conhecimentos sobre este ofício, com o
rei Eduardo III (1312- 1377), que necessitava de liquidez financeira para subsidiar o esforço militar da
cruzada.
 
 Sobre a morte de Llull, afirma-se que terá sido por causas naturais, na viagem de Tunes para
Maiorca, mas há historiadores que indicam ter sido apedrejado, em Tunes, acusado de blasfémia.
 
 Alguns historiadores admitem a sua entrada na Ordem Terceira de S. Francisco, em 1295. O seu
corpo está sepultado na igreja de S. Francisco, em Palma de Maiorca.
 
 Em 1311, Ramón Llull participou no Concílio de Viena, convocado pelo papa Clemente V, no qual se
decidiu extinguir a Ordem dos Templários.
 
 O papa Gregório XI, em 1376, condenou Ramón Llull e proibiu o estudo das suas obras, por
considerar que o intelectual confundia Fé com Razão.
 
 O teólogo germânico Nicolaus Cusanus (1401-1464) enfatizou o esforço teórico de Llull na cooperação
entre Fé e Pensamento Racional.
 
 O papa Pio IX, por seu lado, beatificou Ramón Llull em 1847, e a Igreja Católica, que celebra o seu
dia a 27 de novembro, considera-o o patrono dos engenheiros informáticos.
 
 NL // MAG
 
 Lusa/Fim
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Lusa 17 Jan, 2016, 15:45 | Cultura O filósofo, matemático, teólogo, poeta e novelista Ramón Llull,
nascido na ilha espanhola de Maiorca, em 1232, é evocado na segunda-feira, numa cerimónia no salão
nobre da Universidade de Lisboa, por ocasião dos 700 anos da sua morte. Este é o primeiro ato que
celebra o "Ano Lull" fora de Espanha, iniciativa do instituto catalão Ramón Llull, que projeta ações em
Londres, Paris e Berlim. A sessão em Lisboa, às 18:00, é uma iniciativa da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa e do Institut Ramon Llull, e conta com a participação de Àlex Susanna, diretor
do Institut, de António Feijó, vice-reitor da Universidade de Lisboa, do catedrático de Estudos
Clássicos Aires Nascimento e da escritora Luísa Costa Gomes, autora da obra "Vida de Ramon" (1991).
Na cerimónia serão lidos, em catalão, língua em que Llull foi um dos primeiros a escrever, e em
português, excertos da sua obra "Llibre d`amic e amat" ("Livro do amigo e do amado"), que reúne
vários aforismos da filosofia sufi e do intelectual árabe Al-Ghazzali (1058-1111). "Llull foi um dos
intelectuais mais notáveis da cultura europeia na Idade Média. Natural de Maiorca, foi autor de uma
obra imensa, que marcou indelevelmente a nossa cultura e a evolução da ciência, designadamente a
matemática e a lógica", afirma em comunicado a Universidade de Lisboa. No seu tempo, foi apontado
como "arabicus christianus" ("árabe cristão"), "doctor inspiratus" ("doutor inspirado") e "doctor
illuminatus" ("doutor iluminado"). Em 1276, o papa João XXI - o papa português Pedro Hispano -
elogiou Llull pelo seu argumento de combinar os estudos das diferentes línguas, além do latim e do
gergo, com os estudos teológicos. Em 1286, deixou a sua ilha natal, recebeu o título de "magister" da
Universidade de Paris e dirigiu-se a Roma onde se reuniu com o papa Honório IV e o convenceu de
que as línguas orientais deviam também ser estudadas nas escolas, na época sob tutela da Igreja
Católica. O intelectual maiorquino ensinou em várias universidades, entre as quais a de Montpellier, no
sul de França. Vários escritos de Ramón Llull foram retomados por outros intelectuais como Condorcet,
designadamente sobre o método eleitoral, e o germânico Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
baseou sua investigação sobre o cálculo universal no sistema de conhecimento de Llull. Entre outras
obras, como o "Compêndio de Lógica de Al-Ghazzali", Llull escreveu em catalão a novela "Blanquera",
o "Livro da contemplação", em sete volumes, "Vida contemporânea", uma autobiografia ditada a um
dos seus discípulos, em 1311, e o "Livro de Deus e do Mundo", datada de 1315. Além de catalão,
língua que ajudou a desenvolver, Ramon Llull escreveu em árabe e latim. Dezasseis após a sua morte,
foi dado a conhecer "Testamentum", uma tratado alquimíco, julgando-se que, entre as suas viagens,
esteve em Londres, onde partilhou conhecimentos sobre este ofício, com o rei Eduardo III (1312-
1377), que necessitava de liquidez financeira para subsidiar o esforço militar da cruzada. Sobre a
morte de Llull, afirma-se que terá sido por causas naturais, na viagem de Tunes para Maiorca, mas há
historiadores que indicam ter sido apedrejado, em Tunes, acusado de blasfémia. Alguns historiadores
admitem a sua entrada na Ordem Terceira de S. Francisco, em 1295. O seu corpo está sepultado na
igreja de S. Francisco, em Palma de Maiorca. Em 1311, Ramón Llull participou no Concílio de Viena,
convocado pelo papa Clemente V, no qual se decidiu extinguir a Ordem dos Templários. O papa
Gregório XI, em 1376, condenou Ramón Llull e proibiu o estudo das suas obras, por considerar que o
intelectual confundia Fé com Razão. O teólogo germânico Nicolaus Cusanus (1401-1464) enfatizou o
esforço teórico de Llull na cooperação entre Fé e Pensamento Racional. O papa Pio IX, por seu lado,
beatificou Ramón Llull em 1847, e a Igreja Católica, que celebra o seu dia a 27 de novembro,
considera-o o patrono dos engenheiros informáticos. NL // MAG
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