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Al jardinet que hi ha entrant a Cura a mà dreta, ens rep una estàtua 
de Ramon Llull. El reconeixem pels seus atributs característics: 
una barba llarga, un hàbit senzill, una ploma i un pergamí. 

Ramon Llull (Palma, 1232-1315) fou un gran místic i savi vinculat 
al franciscanisme. És considerat el mallorquí més universal de tots 
els temps. Viatjà per tota la Mediterrània i s’entrevistà amb reis i 
papes amb l’objectiu de fomentar la predicació per convertir els 
«infidels» per mitjà del raonament lògic. Fou també el creador del 
català literari i un promotor de la relació entre cultures. Amb poc 
més de trenta anys d’edat, es retirà a una muntanya de Mallorca, 
on féu vida d’ermità; segons la tradició es tracta del puig de 
Randa. Aquí li hauria esdevingut la Il·luminació divina que el dugué 
a escriure l’Ars Magna, la seva obra filosòfica més ambiciosa.

SANTUARI DE CURA (ALGAIDA)

El santuari de Cura és un dels llocs sants més populars de 
Mallorca i a la vegada un dels miradors més espectaculars de 
l’illa. Està situat al cim del puig de Randa, a 548 metres d’altura 
sobre el nivell del mar. En aquesta veritable «muntanya sagrada» 
de Mallorca, hi ha dos santuaris més: el de Sant Honorat i el de 
Gràcia, que tenen l’origen en antigues ermites que s’hi erigiren 
poc després de la Conquesta del rei Jaume I, al segle XIII. El gran 
savi i místic mallorquí Ramon Llull n’hauria estat el primer ermità, 
el 1274. 

Avui, el puig de Randa està reconegut com a ANEI (Àrea Natural 
d’Especial Interès). El clima hi és sec i saludable i, en dies clars, es 
poden divisar des d’aquí fins a trenta-sis pobles de Mallorca, a més 
de l’illa de Cabrera o, fins i tot, Eivissa. Es tracta d’un indret molt 
bell i acollidor, amb un valor patrimonial excepcional, administrat 
avui pels franciscans de la TOR (tercer orde regular). 
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Aquest petit jardí evoca el «Cant de les criatures» de sant Francesc 
d’Assís, considerat per molts el primer ecologista de la història. 

Però qui fou sant Francesc? Va néixer el 1182 a la ciutat italiana d’Assís. 
Era fill d’un ric mercader de teixits però decidí iniciar una vida senzilla, 
basada en l’austeritat, l’oració i l’entrega als altres. Tingué molts de 
seguidors i fou canonitzat tan sols dos anys després de la seva mort, 
ocorreguda el 1226. És el fundador de l’orde dels franciscans, que es 
caracteritza per la reivindicació de l’austeritat, l’amor a Déu i a tota la 
Creació.
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Aquest portal de pedra, rematat per una creu, ens dóna la 
benvinguda quan arribam al santuari de Cura. És de l’any 1682 i 
fou restaurat el 1916. Hi podem observar l’escut de l’orde franciscà 
de Penitència (amb les inicials OPC), la mitja lluna de Ramon Llull 
i les inicials JHS (‘Jesús salvador dels homes’). Damunt la llinda, 
destaca una frase del Llibre d’Evast e Blaquerna, escrit en català 
per Ramon Llull el 1282: «Amable fill, saluda Nostra Dona qui és 
salut e benedicció nostra».
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A principis del segle XX, la poetessa de Llucmajor Maria Antònia 
Salvà (1869-1958), en un sentit poema, lamentava que el santuari 
de Cura es trobàs en ruïnes. Finalment, l’any 1913 els franciscans 
del tercer orde regular (TOR) es feren càrrec del santuari, fins a 
l’actualitat, i en promogueren la restauració. La iniciativa havia 
sorgit del bisbe Campins que, el 1906, havia visitat les ruïnes 
amb els arquitectes Antoni Gaudí i Joan Rubió. El convent que 
avui contemplam fou aixecat a la dècada del 1950, segons la 
planificació realitzada per l’arquitecte mallorquí Josep Ferragut. 
Una vegada l’edifici rehabilitat, s’hi va instal·lar el noviciat franciscà 
de Mallorca, que funcionà entre el 1956 i el 1987. Avui hi fa vida 
la comunitat franciscana de Cura. Damunt el portal d’entrada 
veim una imatge del gran savi mallorquí Ramon Llull, vinculat al 
franciscanisme i a aquesta muntanya.
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Aquest encantador museu ocupa l’antiga Aula de Gramàtica. Està 
dedicat a Ramon Llull i a la història de Cura. Dins les vitrines i 
prestatges, s’hi conserven llibres i documents antics; també s’hi 
poden veure obres d’art i objectes relacionats amb el culte, la 
religiositat popular i el passat agrari del puig de Randa i el seu 
entorn. Avui, a més, s’hi fan conferències i concerts.
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Amb el nom d’«Aula de gramàtica» coneixem l’escola de llatí que, 
en règim d’internat, funcionava antigament al santuari de Cura. 
Però per què una escola dalt d’una muntanya? Probablement se 
cercava un entorn d’aïllament i d’immersió dels alumnes en la 
difícil llengua llatina, que era necessària si es volien cursar estudis 
universitaris. Els orígens d’aquesta escola singular es remunten al 
segle XV, quan el lul·lista Pere Joan Llobet impartia lliçons de l’Art 
de Ramon Llull en aquest lloc. Fou a principis del XVI quan es fundà 
l’Aula de Gramàtica com a tal, seguint l’aura mística i filosòfica de 
Ramon Llull. El 1558, hi havia cent cinquanta estudiants que hi 
cursaven estudis de llatí, retòrica i grec. 

Però l’any 1826, després de tres segles de prestigi, el col·legi 
de Cura hagué de tancar portes. La càtedra lul·lista havia estat 
traslladada a Palma, un indret més avinent i confortable per als 
alumnes. L’Aula pròpiament dita era l’espai destinat a la docència; 
al fons, hi havia un altar dedicat a santa Catalina, patrona dels 
estudiants, substituït avui per una llibreria amb una pintura que 
representa Ramon Llull. 
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L’església de Cura és el cor del santuari, ja que acull la imatge 
de la Mare de Déu de Cura, d’estil gòtic, treballada en pedra de 
Santanyí i que hem de datar a principis del segle XVI. Aquest temple 
és l’edifici més antic del santuari i ocupa el lloc d’altres capelles 
anteriors. La data més remota la trobam gravada a la capella del 
Sant Crist (1662). La façana presenta una bella espadanya, amb la 
campana. Just entrant a mà dreta trobam un betlem, que hi és tot 
l’any, d’acord amb la tradició franciscana del betlem de Greccio 
(Itàlia). El Sant Crist és una talla de fusta del segle XVII. A la dreta 
del presbiteri hi ha la porta que dóna accés al cambril de la Mare 
de Déu de Cura, que tenia “cura” dels estudiants i és una de les 
marededéus més venerades de Mallorca.
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Davant el portal de l’església, hi ha un roser de bardissa. Està 
acompanyat d’unes rajoles de ceràmica que reprodueixen uns 
versets de la gran poetessa llucmajorera Maria Antònia Salvà, 
dedicats a aquest formós arbust. Ens recorda aquell esbarzer al 
qual sant Francesc es va llançar per superar una temptació i que 
es va convertir per miracle en un magnífic roser sense punxes.
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S’hi ven el famós licor «Randa», 
elaborat segons una fórmula 
pròpia franciscana.
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