
EN EL SETÈ CENTENARI DE LA MORT 
DE RAMON LLULL (1316-2016). 

AMIC I AMAT O LA VIVÈNCIA DEL TRANSCENDENT 
A TRAVÉS DE LLULL (1283), VERDAGUER (1896)  
I XIRINACS (2007), UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA  

AL LLARG DE SET SEGLES
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AMIC I AMAT 
T R E S  HOM E S  DE  DÉU  E N  DI À L E G, 
de Ramon Llu l l ,  Jacint  Verdaguer  i  Lluís  M. Xir inacs

AMIC I AMAT 
T R E S  HOM E S  DE  DÉU  E N  DI À L E G, 
de Ramon Llu l l ,  Jacint  Verdaguer  i  Lluís  M. Xir inacs

Presentació del projecte
Amb motiu del setè centenari de la mort de Ramon Llull (1316-2016), hem anat a la vella complicitat entre l’art i la 
societat civil per revisitar una experiència d’amor que és única i es manté viva al llarg de set segles amb el testimoni 
de tres personalitats radicals: Llull (1283), Verdaguer (1896) i Xirinacs (2007). I hem comptat amb les il·lustracions 
de Sergi Barnils, que aporten també el color serè i arravatat del transcendent.

Amic i amat. Tres homes de Déu en diàleg aplega tres textos 
cabdals de la relació de l’home amb Déu (l’amic i l’Amat).

En primer lloc, l’obra original del Llibre d’amic e amat de 
Ramon Llull, de 1283, en una edició entenedora que acara 
la versió medieval amb una de moderna per al lector d’avui. 
Aquest treball distingeix els versicles autèntics lul·lians 
dels afegits en les edicions de París (1505), Alcalà (1521) i 
València (1521).

En segon lloc, Perles [del Llibre d’amic i amat] de Jacint 
Verdaguer, inspirades en el beat mallorquí, considerat per 
Verdaguer com «el veritable Llibre d’Or de la literatu-
ra catalana». Escrites entre el 1894 a Miramar, a casa de 
l’arxiduc Lluís Salvador, i el 1896 a Vallcarca en un mo-
ment de crisi personal, per primer cop Busquets fa corres- 
pondre sempre les Perles o glosses de Verdaguer amb els 
versicles de Llull, distingeix els espuris que Verdaguer des- 
coneixia i identifica i posa al seu lloc tot allò que l’edició de 
1908 deixava en suspens.

En tercer lloc, poca gent sap que el tres vegades candidat 
al Nobel de la Pau, Lluís M. Xirinacs, va escriure just un 

mes abans de la seva ofrena al Transcendent, el 6 de juliol 
de 2007, cinquanta textos o Darreres espurnes de Lluís M. 
Xirinacs, acompanyat a ben morir pel Mestre Ramon Llull. 

Amb aquest fi s’ha comptat amb la realització d’obra origi-
nal de Sergi Barnils que acompanyarà aquesta edició en les 
seves dues modalitats.

La primera és una edició especial de 202 exemplars d’Amic 
i amat. Tres homes de Déu en diàleg, a tot color, de format 
24 x 17 cm, impresos damunt paper Athenea, de la Casa 
Clariana, numerats de l’1 al 202 amb xifres aràbigues, relli-
gats en tela, signats pels autors de l’edició i el pintor. A més, 
conté una litografia de Sergi Barnils estampada damunt pa-
per Arches de 24 x 34 cm, signada i numerada per l’artista, 
amb l’estoig corresponent.

La segona és l’edició general que, gràcies a aquest esforç, 
mantindrà la majoria d’aquestes característiques i circularà 
dins els canals de la distribució habitual. 
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Ramon Llull és avui, 700 anys després, més actual que mai, 
perquè la seva màquina de pensar –l’ars o art, l’arbre i l’es-
cala del pensament– es converteix en el Llibre d’amic i amat 
en una mena de versió anticipada de powerpoint medieval, 
destinat a ser el nexe profund entre el món occidental i el 
món àrab, i a reformar la societat per damunt d’ideologies 
i religions. 

Influït pel Càntic dels càntics de la Bíblia i pels sufís hispano-
musulmans, en aquest llibre Llull innova d’una manera in-
sòlita pel fet de passar de la parella bíblica esposa-espòs a la 
d’amic i amat amb l’amor com a baula: els seus 366 versicles 
(verses, en diu ell en el «pròleg») o petits poemes en prosa o 
«metàfores morals» segons el mateix Llull, tants «com dies 
ha en l’any», perquè cada dia se’n pugui meditar un, són la 
meditació o l’aliment diari d’aquest fil roig que ho uneix tot.

L’amic (l’home) interpel·la sovint o és interpel·lat per l’amat 
(Déu o el seu Crist), amb un tercer element, l’amor, sovint 
personificat, com a intermediari entre tots dos. L’amic no 
pot arribar a l’amat sense passar per l’amor, i no pot arri-
bar a l’amor si no és per l’amat. El llibre reflecteix la unió 
espiritual entre el creador i la criatura, palesa l’experiència 
mística personal de Llull –a partir de les tradicionals tres 
potències de l’ànima: enteniment, memòria i voluntat. 

En aquest sentit, la prosa de Llull, així com el seu pen- 
sament, actuen de pont entre el món llatí i el món àrab, 
com assenyala el pare Miquel Batllori, tot alternant frases 
periòdicament subordinades, segons l’esperit de la llengua 
llatina, i d’altres coordinades o juxtaposades, a la manera 
aràbiga, confessada pel mateix autor a l’hora de parlar dels 
ritmes dels versicles del Llibre d’amic e amat. 

LLIBRE
D’AMIC 
E AMAT
(1283)

LLIBRE
D’AMIC 
I AMAT

Ramon
Llull

L’autor del llibre, pròpiament, no és Llull, sinó un perso- 
natge seu, Blanquerna, que decideix fer-lo a petició d’un 
ermità dels afores de Roma. Tanmateix, de seguida, ja en 
vida de Llull, el Llibre d’amic e amat es va independitzar 
del Blanquerna, i encara avui és l’obra més difosa i traduïda 
arreu del món.

Edició del Llibre d’amic i amat 
(1283) de Ramon Llull.

Manuscrit de Darreres espurnes 
(2007) de Lluís Maria Xirinacs.

Manuscrit de Perles (1896) de  
Jacint Verdaguer a la Biblioteca 
Nacional de Catalunya.



Verdaguer va fer tres lectures en profunditat del Llibre 
d’amic e amat. La primera, a la Biblioteca Provincial de 
Sant Joan, a Barcelona, de la qual era director un dels seus 
mestres, Marià Aguiló, cap a 1877, en l’única edició llavors 
disponible, la del Blanquerna, de Bonllavi, de 1521, que 
reprodueix quaranta-set dels quaranta-nou versicles intro-
duïts en l’obra per Lefèvre.

La segona lectura la va fer el 1893, en el retir imposat en el 
palau episcopal de Vic, en el procés de depuració interior 
provocat pel viatge a Terra Santa i just en ser expulsat de 
la casa Comillas.

La tercera, a finals de 1894, quan acceptà la invitació del 
seu amic i protector, l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria 
(1847-1915), perquè passés uns dies a Miramar –que el no-
ble havia comprat i restaurat– i escrivís alguna cosa sobre 
Llull. Van ser uns dies lluminosos d’alleujament de la seva 
pena interior (estava reclòs a la Gleva), gairebé de catarsi; 
a més a més, segons conta en el pròleg, trobà a la tauleta de 
nit el llibre de Llull, en una edició promoguda justament 
per l’Arxiduc, que devorà «a desgrat de la son que tenia». 

I afegia:

Fora dels llibres sagrats, jo no recordo haver llegida poe-
sia mística més alta i que entràs més esbalaïdora i sobi-
ranament lluminosa en la meva ànima.

Per això el considera «lo veritable llibre d’or de la nostra 
literatura». L’experiència el portaria a sentir-se endut per 
la mateixa inspiració que portà Llull a escriure el llibre, 
gairebé extasiat.

No havia de ser fàcil retornar a la Gleva. Estava endeutat. 
A Madrid, on es volia trobar amb el marquès de Comilas, 
li havien ventat un cop de porta. I el bisbe l’amenaçava 
amb la suspensió a divinis (prohibició de celebrar la Mis-
sa i exercir qualsevol sagrament), el pitjor càstig possible 
per a un sacerdot. Verdaguer ja no tornaria a la Gleva i va 
escriure En defensa pròpia. Els cappares del moment no 
aconsegueixen fer-lo passar per boig. 

A la primavera de 1896 va a viure a les instal·lacions de 
Santa Creu de Vallcarca i hi elabora l’edició definitiva de 
Perles com explica en el pròleg. Les passa en net en un 
cartipàs i se les endú en la seva agonia a la Quinta Juana 
de Vallvidrera. 

La tarda del dia 8 de juny de 1902 els preveres Costa i Valls 
es converteixen en estraperlistes literaris i poden esquivar 
la guàrdia de la porta i salvar els papers que el poeta vo-
lia. Entre els manuscrits –i això ens interessa– els futurs 
volums Al Cel, Perles, Brins d’espígol i altres escrits que 
faria conèixer l’insigne verdaguerista Josep M. Casacuber-
ta. Aquest manuscrit avui dia és el 366/4 de la Biblioteca 
de Catalunya, que ha servit de base d’aquesta edició.

Per primer cop Busquets fa correspondre sempre les Per-
les o glosses de Verdaguer amb els versicles de Llull, dis-
tingeix els espuris que Verdaguer desconeixia i identifica 
i posa al seu lloc el que l’edició de 1908 deixava en sus-
pens. Per aquesta raó es pot afirmar que l’edició actual ha 
pogut superar la primera edició de Perles de la Tipografia 
L’Avenç el 1908, amb pròleg de Miquel dels Sants Oliver i 
les edicions i reedicions posteriors.

Jacint
Verdaguer

PERLES
(1896)



Lluís M. Xirinacs recupera l’obra de Llull 724 anys des- 
prés, quan el necessita per respondre a aquesta pregunta: 
«Es pot distingir entre la màxima virtut –donar la vida per 
amor– i el màxim pecat –suïcidar-se?»

Aquest és el primer nivell de lectura d’un dels dos dieta- 
ris finals que escriu: seixanta Darreres espurnes –deu notes 
diverses, cinquanta «Amanç» i tretze gràfics que són Llull 
pur–, entre el 6 de juliol i el 5 d’agost de 2007, el dia abans 
de la seva mort.

El segon nivell de lectura dóna les claus del sentit de la 
seva aposta radical: «Arribo als meus setanta-cinc anys i 
dono la meva vida sense que ningú me la vulgui prendre, 
ben lliurement, per certificar-me i certificar-vos que, en 
tota la meva lluita anterior, tenia la voluntat inequívoca 
de jugar-m’ho tot.» «Com l’alcalde de Cork a Irlanda, vull 
explicar amb la meva mort als catalans que no obtindrem 
la plenitud dels nostres drets i deures si ho intenta qui no 
estigui disposat a donar la seva vida per aquest propòsit.»

I cal un tercer nivell, intencional, per entendre fins a quin 
punt els versicles de Llull, les seves glosses, l’aplicació del 
Globàlium i els dibuixos que uneixen les seves categories el 
preparen per a la trobada definitiva amb l’Amat.

Xirinacs va tenir sempre molt present Llull. Ja al seminari, 
amb alguns condeixebles, construeix una mena d’Ars o 
Model Global a partir d’un cub per classificar qualitats i 
afeccions dels companys de curs.

Primer escolapi i, després, sacerdot diocesà, el 22 de juny 
de 1966 Xirinacs es nega a signar els rebuts de la paga es-
tatal i denuncia aquesta pràctica com una entesa entre Es-

glésia i Estat. El 1966, Edicions 62 publica Llibre d’amic i 
amat. Xirinacs se’l fa seu, el subratlla i anota, i l’arrossegarà 
tota la vida. El desembre escriurà unes meditacions sobre 
el Llibre d’amic i amat.

Seguint Llull treballarà un model per copsar la realitat i, 
després de fer la carrera de filosofia en edat avançada, el 19 
de desembre de 1997, Xirinacs defensa la seva tesi doctoral 
a la Universitat de Barcelona titulada Un model global de 
la realitat. L’ampliarà amb els seus deixebles i esdevindrà 
Globàlium.

L’1 de gener de 2000 es planta a la plaça de Sant Jaume de 
Barcelona demanant una Assemblea dels Països Catalans, 
fet que genera el moviment «Jo també em planto».

L’1 d’agost de 2002, Xirinacs comença un dietari titulat 
Cinc anys. Sein zum Tode (Ser per a la Mort). Ha decidit 
oferir-se el dia del seu 75è aniversari (6 d’agost de 2007) i 
s’hi vol preparar. 

El dia 6 de juliol del 2007– un mes abans del seu aniversa-
ri– Xirinacs comença Darreres espurnes. Lluís M. Xirinacs 
i Damians acompanyat a ben morir pel Mestre Ramon Llull, 
en una agenda. Es tracta d’un text místic del tot original, 
impossible d’entendre sense familiaritzar-se amb el seu 
model o el Globàlium. En aquest volum Lluís Busquets i 
Grabulosa proposa els esmentats tres nivells de lectura a 
l’hora d’afrontar aquest llibre singular en tota la literatura 
europea i ofereix els estris per interpretar-lo.

Estem trepitjant terreny sagrat. Descalcem els ulls de tota 
mirada tèrbola i preparem-nos per contemplar una relació 
única al món.

Lluís M.
Xirinacs

DARRERES
ESPURNES
(2007)



SERGI BARNILS 

(Bata, Guinea Equatorial, 1954)

Resideix a Barcelona i té l’estudi a Sant 
Cugat del Vallès. Des de 1995 exposa per  
tot Itàlia, Alemanya, Àustria, Suïssa, Ho- 
landa i Bèlgica, entre d’altres. Un itinera- 
ri que el porta de ciutat en ciutat: de Torí a 
Amsterdam, de Zuric a Viena, de Ginebra 
a Carrara, de Bolonya a Madrid. I, encara, 
els museus: a la Galeria Nacional de Praga, 
al Museu de Pintura i Escultura d’Istan-
bul i al Museum Rohnerhaus de Wolfurt 
(Àustria), entre d’altres.

La poètica de Barnils parteix del Cicle dels 
jardins oblidats (monestir de Sant Cugat, 
1996), creix amb L’alfabet de la meva vida 
(Brussel·les, 2000), s’expandeix per La ciu- 
tat cèlica i La mansió immutable (Pala- 
zzo Racani Arroni, d’Spoleto, 2001), fa 
un potent tour de force amb Europa (Ex 
Magazzini del Sale, Cervia, 2002), reposa 
damunt la roca de L’etern invisible (Spi-
ralearte, Milà, 2003) i vibra per Una pàtria 
resplendent (Verona 2004) i les Doxologies 
(Sala Maragall, Barcelona, 2004).

La glòria de Déu il·lumina la ciutat (Clusone 
2005) i tota mena de pedres precioses: Pe-

dra de jaspi (Imbersago 2005), Pedra d’àgata 
(Torí 2007), Pedra de jacint (Borgomanero 
2009). El pintor se submergeix en Els co- 
lors de la vida (Piacenza 2008), De la nova 
Jerusalem (Roma 2006) que ofereix Aigua 
de vida (Palau del Podestà, Castell’Ar-
quato 2007) i un Càntic nou ((Milà 2007). 
És la ciutat ideal (Palau dels Prínceps de 
Correggio, 2009), la De les dotze portalades 
(Ortisei, 2010) i les Visions de la núvia en-
galanada (Clusone, 2010), el camí Vers la 
ciutat esplendent (Terrassa, 2011), que irra-
dia amb Maragda (Milà, 2012) i Safir (Bor-
gomanero, 2013).

L’esclat d’Ocnos i el parat esglai de Salva-
dor Espriu (monestir de Sant Cugat 2013) 
obre un nou camí cap a la Ciutat reial (Or-
tisei 2014) per antonomàsia, amb Arrels 
i ales (Brussel·les 2014), per descobrir el 
Cel nou (Pietrasanta, Lucca 2014), la Ciu-
tat abillada i les Beceroles d’una terra nova 
(Verona, 2014). L’escultura Mapamundi de  
la Telethon o marató italiana (2015), el 
Verger Acolorit (Clusone, 2015), el Mural 
Malaquies 4, per al Nadal 2015 evangèlic 
de Barcelona, i Blanquina (Milà, 2015), 
preparen Maran ata (‘El Senyor ve’, Fun-
dació Vila Casas. 2017).

Imatge de la litografia de Sergi Barnils per a l’edició d’art d’Amic i amat. Tres homes de Déu.



LLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA 

(Olot, 1947)

Escriptor, professor i periodista, començà a la premsa amb 
entrevistes a literats catalans reunides als volums Plomes 
catalanes contemporànies, amb pròleg de Salvador Espriu, 
premi Baldiri Reixach (1980) i Plomes catalanes d’avui 
(1982), amb pròleg de Joan Vinyoli. Com a narrador es des- 
cobreix amb (Qu)eixalades, amb pròleg de Pere Calders 
(1982), Assassinat al Pati dels Tarongers i altres contes 
polítics (1995), amb pròleg de Joan Perucho. I, a més, l’as-
saig Literatura catalana/Textos d’orientació universitària 
(1983; 1986), aportació aleshores absolutament necessària 
en el món de l’ensenyament. I tot seguit les novel·les El 
llimerol/Papers d’un ionqui (1984) –traduïda al castellà– 
i Carn robada al paradís amb pròleg de Xavier Benguerel 
(1988).

Escriu per a infants i novel·les per a joves: Elda i el cavall 
de l’Emperador (1986) i Plantar cara (1996). El 1984 adapta 
Canigó de Jacint Verdaguer i més endavant Canigó. Llegen-
da pirenaica de la reconquesta (2002).

Manté alhora una línia assagística i una altra de narrativa. 
D’una banda, Última notícia de Jesús el Natzarè (2006), Els 
Evangelis secrets de Maria i de la Magdalena (2009), Car-
ta al Papa d’un creient crític (2010), Jesús era un heretge 
(2014) i Heretges, perseguits i excomunicats: La cara oculta 
de la història de l’Església (2015). De l’altra, la novel·la El 
Testament de Moisès (2007), Albada a Lisboa (2011), La 
mirada de l’auriga (2014) i ha de seguir amb Llum de sin-
crotró (2017). 

L’any 2000 es retroba amb Lluís M. Xirinacs que havia 
estat professor seu a 12 anys, i publiquen conjuntament 
Plantem-nos! Temes vius i pendents per al tombant de 
mil·lenni (2000). Des d’aleshores col·laboren en Fòrum de 
consens per a Ona Catalana (2000-2001) i tretze programes 
de TV sota el títol Els secrets de la Bíblia. 

Amb Xirinacs, encara en vida, va preparar El terror, la pau 
i el sagrat (2003, 20092) i, pòstumament, després de la 
seva ofrena, l’edició de Dietari final (2007), l’antologia de 
textos de Xirinacs L’Esperit batega per Catalunya (2008), 
La noviolència (2009) i Xirinacs i l’estafa de la transició: la 
Constitució i l’Estatut (2013), un tast de la seva biografia 
definitiva Xirinacs: el profetisme radical i noviolent (2016).

HELENA SOLER PUIG 

(Barcelona, 1967)

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de 
Barcelona, és professora de Llengua Catalana i literatura 
a Secundària. Premi de narrativa breu Vila de Corbera 
(1990) i finalista dels premis Mercè Rodoreda de narra-
tiva curta (1998) i Garrotxa de narrativa en el marc dels 
Premis Ciutat d’Olot (2002), ha participat en antologies 
de narrativa col·lectives com Cronoficcions (1995) i A tall 
d’antologia (2005). També ha publicat Carlemany a Girona 
(1988), l’edició amb col·laboració d’El llibre de les bèsties 
de Ra mon Llull (2002) i el llibre de relats Àngels i retrats 
(2007). Actualment prepara un poemari titulat Per damunt 
dels estels.

RAMON BALASCH

(Cornellà, 1950)

Escriptor i periodista, llicenciat en Filologia Clàssica per la 
UB. Es dóna a conèixer amb Remor de rems (Premi Ama-
deu Oller 1972), Rovell de mala plata (1973), Aigües d’en- 
lloc (1973), Occit enyor (Premi Carles Riba 1974) i Alicates 
(Premi Nacional de la Crítica 1978). La versió de l’Obra 
poètica I, II i III de Salvador Espriu al castellà, en col·la- 
boració amb Andrés Sánchez-Robayna, obté el Premio 
Nacional de Traducción 1980.

De la mà de Joan Brossa, intervé en Memòria personal 
d’Antoni Tàpies (1973). Va ser llavors que funda Llibres 
del Mall amb M. Mercè Marçal, Xavier Bru de Sala i Gem-
ma d’Armengol i el suport de Joan Brossa, Antoni Tàpies 
i Joan Miró. Durant aquesta aventura de quinze anys, Ba- 
lasch dirigeix l’edició de més de quatre-cents llibres.



Ocnos i el parat esglai 

de Salvador Espriu, 

a cura de Ramon Balasch i Mireia Mur,

amb il·lustracions de Sergi Barnils

Balasch Editor vol 
oferir aportacions 
d’autors de reconegut 
prestigi, continuar la 
vella tradició que uneix 
creadors i artistes al 
voltant d’obres úniques i 
promoure la complicitat 
entre l’art i la societat 
civil.

Pretén triar novetats 
que se singularitzen 
per la seva càrrega de 
proposta i de formulació 
i recuperar un espai 
d’intercanvi i de diàleg 
dins un món globalitzat 
des del complex àmbit 
ibèric.

És una iniciativa que 
té les seves arrels en 
l’experiència de Llibres 
del Mall (1973-1988) 
i vol incidir, molt 
especialment, en la 
línia de la seva «Sèrie 
Ibèrica».

Així posa a l’abast 
l’adquisició de llibres de 
referències i obres d’art 
de complexa circulació.

Balasch Editor
Llibres publicats

La Càbala i Espriu.

Una poètica de la llum, 

de Rosa Delor i Muns,

amb fotografies de Julia Mehls.

Amic i amat. 

Tres homes de Déu en diàleg, 

de Ramon Llull, Jacint Verdaguer 

i Lluís M. Xirinacs.

Edició de Lluís Busquets i Grabulosa

i Helena Soler i Puig,

amb il·lustracions de Sergi Barnils.

Xirinacs. 

El profetisme radical i noviolent,

de Lluís Busquets i Grabulosa,

amb il·lustracions de Gemma Molera

i Jordi Junyent.

info@balascheditor.cat · www.balascheditor.cat


