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Llull x Llull

Una antologia de textos de Ramon Llull

L’antologia Llull x Llull evidencia l’ambició i la
qualitat literà ries de les obres de Ramon Llull.
Ho fa proposant una selecció à gil i directa
d’alguns dels seus llibres mé s significatius, en
els quals sovint afloren les seves esperances,
neguits i preocupacions.

EL LLIBRE
Amb motiu del setè centenari de la mort de Ramon Llull, Llull x Llull ens descobreix la dimensió sobretot
literària, però inevitablement polièdrica, de l’escriptor mallorquí. En els seus llibres, d’una extraordinària
qualitat literària, ben desconcertant si tenim en compte que Llull parteix gairebé del no‐res, pel que fa a
l’existència d’una tradició prèvia en llengua catalana, hi afloren el seu pensament, les seves inquietuds i els
seus projectes. L’objectiu de l’antologia, a cura de Joan Santanach, professor de literatura de la UB i
comissari de l’Any Llull, és oferir un tast dels títols més representatius d’un autor bàsic, per bé que al
mateix temps encara molt desconegut, de la literatura catalana. Llull x Llull, així, ofereix aproximacions al
Llibre de contemplació, al Llibre de l’orde de cavalleria, al Llibre del gentil e dels tres savis, al Romanç d’Evast
e Blaquerna, amb el conegut Llibre d’amic e amat, al Llibre de meravelles o Fèlix, a l’Arbre de ciència, que
inclou l’extraordinari Arbre exemplifical, o al Cant de Ramon. Els passatges escollits van acompanyats
d’il·lustracions en color i de breus explicacions que els contextualitzen i ajuden a interpretar‐los.
L’antologia Llull x Llull és una coedició de la Institució de les Lletres Catalanes i L’Avenç amb motiu de
l’Any Llull.
L’AUTOR
Ramon Llull (c. 1232‐1316) va néixer a Mallorca tres anys després de la conquesta cristiana de l’illa. Aquest
fet va marcar‐lo profundament. Vinculat a la cort de l’infant Jaume, casat i amb fills, a l’edat de trenta anys la
seva vida va patir un canvi radical. Es va consagrar a la causa de la fe i a treballar per la conversió dels no
cristians. Va escriure més de dos centenars de llibres, entre els quals hi ha ben bé mitja dotzena de títols
bàsics per a la naixent literatura catalana. En l’àmbit del pensament va concebre l’Art, un sistema
d’argumentació lògica que li havia de servir per trobar i demostrar la veritat divina, humana i referida a
qualsevol aspecte de la creació. Els seus viatges el van dur per bona part d’Europa, la Mediterrània oriental i,
en tres ocasions, al nord d’Àfrica. Les seves obres han estat llegides i comentades per nombrosos pensadors
posteriors, cosa que el converteix en l’autor català més influent de tots els temps.
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