
Una  tria  del  Llibre  d'amic  i  amat,  de  Ramon  Llull  

2  
Els  camins  pels  quals  l'amic  cerca  el  seu  amat  són  llargs,  perillosos,  poblats  de  neguits,  de  
sospirs  i  de  plors,  i  il·∙luminats  d'amors.  
  
  

8  
Va  demanar  l'amat  a  l'amic:  
—Recordes  alguna  cosa  de  la  qual  t'haja  recompensat,  perquè  em  vols  estimar?  
Va  respondre:  
—Sí,  perquè  entre  els  treballs  i  els  plaers  que  em  dónes  no  hi  trobo  diferència.  
  
  

10  
Va  dir  l'amic  a  l'amat:  
¿Saps,  encara,  què  és  amor?  
Va  respondre:  
—Si  no  sabés  què  és  amor,  ¿sabria  què  és  pena,  tristesa  i  dolor?  
  
  

18  
Va  haver-‐hi  debat  entre  els  ulls  i  la  memòria  de  l'amic,  perquè  els  ulls  deien  que  és  millor  
veure  l'amat  que  no  recordar-‐lo,  i  la  memòria  va  dir  que  pel  record  l'aigua  puja  als  ulls  i  el    
cor  s'inflama  d'amor.  
  
  

20  
Es  van  discutir  l'amic  i  l'amat;  i  ho  va  veure  un  altre  amic,  que  va  plorar  molt  llargament  fins  
que  va  posar  pau  i  concòrdia  entre  l'amat  i  l'amic.  
  
  

25  
Van  dir  a  l'amic:  
—D'on  véns?  
—Vinc  del  meu  amat.  
—On  vas?  
—Vaig  al  meu  amat.  
—Quant  de  temps  estaràs  amb  el  teu  amat?  
—Tant  com  estaran  en  ell  els  meus  pensaments.  
  
  

29  
Es  van  trobar  l'amic  i  l'amat,  i  l'amic  va  dir:  
—No  cal  que  em  parles;  sinó  fes-‐me  només  senyal  amb  els  teus  ulls,  que  són  paraules  per  al  
meu  cor,  perquè  et  done  el  que  em  demanes.  



36  
Capficat  anava  l'amic  pels  camins  del  seu  amat,  i  va  ensopegar  i  va  caure  entre  espines,  les  
quals  li  van  semblar  que  eren  flors,  i  que  el  seu  llit  era  d'amor.  
  
  

39  
Van  preguntar  a  l'amic  per  què  el  seu  amat  era  gloriós.  
Va  respondre:  
—Perquè  és  glòria.  
Li  preguntar  per  què  era  poderós.  
Va  respondre:  
—Perquè  és  poder.  
—I  per  què  és  savi?  
—Perquè  és  saviesa.  
—I  per  què  és  amable?  
—Perquè  és  amor.  
  
  

40  
Es  va  llevar  de  matí  l'amic,  i  anava  cercant  el  seu  amat;  i  va  trobar  gent  que  anava  pel  camí,  i  
va  demanar  si  havien  vist  el  seu  amat.  Li  van  respondre  preguntant  a  quina  hora  el  seu  amat  
es  va  absentar  dels  seus  ulls  mentals.  
Va  respondre  l'amic,  i  va  dir:  
—Mai,  des  que  he  vist  el  meu  amat  en  els  meus  pensaments,  no  ha  estat  absent  dels  meus  
ulls  corporals,  perquè  totes  les  coses  visibles  em  representen  el  meu  amat.  
  
  

45  
Dos  són  els  focs  que  escalfen  l'amor  de  l'amic:  l'un  està  format  de  desitjos,  plaers  i  
pensaments;  l'altre  és  compost  de  temor  i  debilitat,  i  de  llàgrimes  i  de  plors.  
  
  

47  
Estava  l'amic  tot  sol  sota  l'ombra  d'un  bell  arbre.  Van  passar  homes  per  aquell  lloc  i  li  van  
preguntar  per  què  estava  sol;  i  l'amic  va  respondre  que  va  estar  sol  quan  els  va  veure  i  els  va  
sentir;  i  que  abans  estava  en  companyia  del  seu  amat.  
  
  

48  
Amb  senyals  d'amor  es  parlaven  l'amic  i  l'amat;  i  amb  temor,  pensaments,  llàgrimes  i  plors  
contava  l'amic  a  l'amat  les  seues  debilitats.  
  
  

  

  



53  
Va  dir  l'amic  a  l'amat:  
—Mai  no  vaig  fugir  ni  mai  vaig  deixar  d'estimar-‐te,  des  que  t'he  conegut,  i  per  tu,  i  amb  tu,  
vaig  anar  allà  on  fes  falta.  
Va  respondre  l'amat:  
—Ni  jo,  des  que  tu  em  vas  conèixer  i  estimar,  no  t'he  oblidat,  ni  mai  t'he  enganyat  ni  faltat.  
	  
  

59  
Anava  l'amic  desitjant  el  seu  amat  i  es  va  trobar  amb  dos  amics  que  amb  amor  i  amb  plors  
se  saludaren,  i  s'abraçaren  i  es  besaren.  Va  esmortir-‐se  l'amic:  tan  fortament  els  dos  amics  li  
van  recordar  el  seu  amat.  
  
  

62  
Digues,  boig:  si  el  teu  amat  deixava  d'estimar-‐te,  ¿què  faries?  
Va  respondre,  i  va  dir  que  estimaria  per  tal  de  no  morir,  ja  que  desamor  és  mort  i  amor  és  
vida.  
  
  

69  
Els  camins  de  l'amor  són  llargs  i  breus,  perquè  l'amor  és  clar,  pur,  net,  veritable,  subtil,  
simple,  fort,  diligent,  lluminós,  abundant  de  nous  pensaments  i  de  vells  records.  
  
  

73  
Digues,  boig,  ¿què  va  existir  abans,  el  teu  cor  o  l'amor?  
Va  respondre,  i  va  dir  que  alhora  van  existir  el  seu  cor  i  l'amor;  perquè  si  no  fos  així,  el  cor  
no  hauria  estat  creat  per  a  estimar,  ni  l'amor  no  hauria  estat  creat  per  a  meditar.  
  
  

83  
Cercava  l'amic  el  seu  amat  i  va  trobar  un  home  que  moria  sense  amor;  i  va  dir  que  era  un  
gran  mal  per  a  l'home  morir  d'una  mort,  de  qualsevol  mena,  sense  amor.    
I  per  això  va  dir  a  l'home  que  moria:  
—Digues,  ¿per  què  mors  sense  amor?  
Va  respondre:  —Perquè  sense  amor  vivia.  
  
  

85  
Estava  l'amic  cansat  i  trist  per  abundància  excessiva  de  pensaments,  i  va  demanar  al  seu  
amat  que  li  enviés  un  llibre  on  estiguessen  descrites  les  seues  faccions,  a  fi  que  li  donés  
algun  remei.    
L'amat  va  trametre  aquell  llibre  al  seu  amic,  i  es  van  doblar  les  seues  penes  i  el  seu  
cansament.  
  



  

104  
Van  preguntar  a  l'amic  on  hi  ha  honrament.  Va  respondre  que  en  entendre  i  estimar  el  seu  
amat.  I  van  preguntar-‐li  on  hi  ha  deshonor.  Va  respondre  que  en  oblidar  i  no  estimar  el  seu  
amat.  
  
  

119  
Van  demanar  a  l'amic  quines  són  les  tenebres  més  grans.  Va  respondre  que  l'absència  del  
seu  amat.  Li  van  demanar  quina  era  la  resplendor  més  gran;  i  va  dir  que  la  presència  del  seu  
amat.  
  
  

127  
Estava  ajagut  l'amic  en  llit  d'amor.  Els  llençols  eren  de  plaers,  i  el  cobrellit  era  de  tristors,  i  el  
coixí  era  de  plors.  I  la  qüestió  era  si  la  roba  del  coixí  era  de  la  roba  dels  llençols  o  del  
cobrellit.  
  
  

129  (fragment)  
Pregava  l'amic  al  seu  amat  que  no  l'oblidés.  Deia  l'amic  que  no  el  podia  oblidar,  perquè  no  
el  podia  ignorar.  
  
  

132  
Van  preguntar  a  l'amic  de  què  naixia  l'amor,  i  de  què  vivia,  i  per  què  moria.  Va  respondre  
l'amic  que  l'amor  naixia  del  record,  i  vivia  de  la  intel·∙ligència,  i  moria  per  oblit.  
  
  

166  
Deia  l'amic:  —Si  vosaltres,  amadors,  voleu  foc,  veniu  al  meu  cor  i  enceneu  les  vostres  
llànties;  i  si  voleu  aigua,  veniu  als  meus  ulls  que  es  desfan  en  llàgrimes;  i  si  voleu  
pensaments  d'amor,  veniu  a  prendre'ls  de  les  meues  reflexions.  
  
  

170  
—Digues,  boig,  ¿tens  diners?  
Va  respondre:  
—Tinc  amat.  
—¿Tens  viles  i  castells  i  ciutats,  comtats  i  ducats?  
Va  respondre:  
—Tinc  amors,  pensaments,  plors,  desitjos,  treballs  i  fatigues,  que  són  millors  que  imperis  i  
regnes.  
  
  



172  
Digues  boig,  ¿qui  sap  més  d'amor:  aquell  que  en  té  plaer  o  aquell  que  en  té  treballs  i  
fatigues?  
Va  respondre  que  l'un  sense  l'altre  no  en  pot  tenir  coneixença.  
  
  

174  
Digues,  boig,  ¿per  què  defenses  l'amor,  si  treballa  i  turmenta  el  teu  cos  i  el  teu  cor?  
Va  respondre:  
—Perquè  multiplica  els  meus  mèrits  i  la  meua  felicitat.  
  
  

183  
Digues,  boig,  ¿de  què  es  fa  la  major  comparació  i  semblança?  
Va  respondre:  
—D'amic  i  d'amat.  
Li  van  preguntar  per  quina  raó.  Va  respondre  que  per  l'amor  que  hi  havia  entre  els  dos.  
  
  

193  
L'amic  va  oblidar  un  dia  el  seu  amat,  i  recordà  un  altre  dia  que  l'havia  oblidat.  I  aquell  dia  
que  l'amic  recordava  que  havia  oblidat  el  seu  amat,  va  estar  en  tristesa  i  en  dolor,  i  en  glòria  
i  en  benestar,  per  l'oblit  i  pel  record.  
  
  

190  
L'amic  va  voler  oblidar  i  ignorar  el  seu  amat  una  hora  solament,  per  tal  de  tindre  un  
descans.  Però,  com  que  li  seria  patiment  l'oblit  i  la  ignorància,  va  tindre  paciència  i  va  
enlairar  el  seu  enteniment  i  la  seua  memòria  a  contemplar  el  seu  amat.  
  
  

217  
Va  sorgir  la  qüestió  de  si  l'amor  era  més  a  prop  del  pensament  o  de  la  paciència.  Va  resoldre  
l'amic  la  qüestió  i  va  dir  que  l'amor  és  engendrat  en  els  pensaments  i  és  sostingut  en  la  
paciència.  
  
  
228  
L'amor  és  una  mar  trasbalsada  d'ones  i  de  vents,  que  no  té  ni  port  ni  riba.  Mor  l'amic  en  la  
mar,  i  en  el  seu  naufragi  desapareixen  els  seus  turments  i  naixen  els  seus  compliments.  
  
  

230  
Van  demanar  a  l'amic  qui  era  el  seu  amat.  Va  respondre  que  allò  que  el  feia  estimar,  
desitjar,  cansar-‐se,  sospirar,  plorar,  ser  insultat  i  morir.  
  



  

252  (fragment)  
A  la  part  dreta  de  l'amor  està  l'amat,  i  l'amic  està  a  l'esquerra;  i  per  això,  sense  que  l'amic  
no  passe  per  l'amor,  no  pot  aconseguir  el  seu  amat.  
  
  

269  
L'amat  i  l'amor  van  anar  a  veure  l'amic,  que  dormia.  L'amat  va  cridar  el  seu  amic  i  l'amor  el  
va  despertar;  i  l'amic  va  obeir  l'amor  i  va  respondre  al  seu  amat.  
  
  

271  
Preguntava  l'amat  a  la  gent  si  havien  vist  el  seu  amic,  i  ells  li  van  demanar  sobre  les  
qualitats  del  seu  amic;  i  l'amat  va  dir  que  el  seu  amic  era  atrevit,  temerós,  ric  i  pobre,  alegre  
i  trist,  malenconiós,  i  es  consumia  cada  dia  pel  seu  amor.  
  
  

272  
I  van  demanar  a  l'amic  si  volia  vendre  el  seu  desig;  i  ell  va  respondre  que  l'havia  venut  al  seu  
amat  per  un  preu  tan  gran,  que  tot  el  món  podria  ser  comprat.  
  
  

274  
Edificava  i  construïa  l'amic  una  bella  ciutat  on  estigués  el  seu  amat.  Amb  amor,  pensaments,  
planys,  plors  i  fatigues,  la  construïa;  i  amb  plaers,  esperança  i  devoció,  l'adornava;  i  amb  fe,  
justícia,  prudència,  fortalesa  i  moderació,  la  guarnia.  
  
  

287  
Boig,  digues,  ¿què  és  l'amor?  
Va  respondre  que  l'amor  és  aquella  cosa  que  els  lliures  posa  en  servitud,  i  als  serfs  dóna  
llibertat.    
I  sorgeix  la  qüestió  de  saber  de  qui  està  més  a  prop  l'amor:  de  llibertat  o  de  servitud.  
  
  

288  
Cridava  l'amat  el  seu  amic,  i  ell  li  responia  dient:  
—¿Què  et  plau,  amat,  que  ets  ulls  dels  meus  ulls,  i  pensaments  dels  meus  pensaments,  i  
compliment  dels  meus  compliments,  i  amor  dels  meus  amors,  i  encara  principi  dels  meus  
principis.  
  
  

  



321  
Surten  amors  d'amors,  i  pensaments  de  fatigues,  i  plors  de  fatigues;  i  entren  amors  en  
amors,  i  pensaments  en  plors,  i  fatigues  en  sospirs.    
I  l'amat  es  mira  el  seu  amic,  que  té  pel  seu  amor  totes  aquestes  tribulacions.  
  
  

352  
Van  preguntar  a  l'amic,  en  qui  era  major  l'amor:  en  l'amic  que  vivia  o  en  l'amic  que  moria.  
Va  respondre  que  en  l'amic  que  moria.  
—Per  què?    
—Perquè  no  pot  ser  major  en  l'amic  que  mor  per  amor,  i  pot  ser-‐ho  en  l'amic  que  viu  per  
amor.  
  
  

	  

*	  Aquesta	  versió	  està	  basada	  en	  les	  versions	  modernes	  de	  Miquel	  Peix	  i	  Ramon	  Aramon.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
La	  numeració	  dels	  versicles	  és	  la	  de	  l'edició	  d'Albert	  Soler.	  
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