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Llull, el gentil i els tres savis
11.05.2016 Teresa Costa-Gramunt. Vilanova i la Geltrú.

La Secció literària de l’Agrícol i Òmnium Cultural Alt Penedès han organitzat

“Llull a l’abast: un salt de 700 anys”, una taula rodona en què participaran sis

dels adaptadors d’obres de Llull, M. Carme Bernal (Llibre de les bèsties), Laura

Borràs (Llibre de les bèsties), Muntsa Farré (Llibre de les bèsties), Ignasi

Moreta (Llibre del gentil i dels tres savis), Carme Rubio (Llibre de les bèsties)

i Pere Martí i Bertran (Llibre de les bèsties), que coordinarà la taula. L’acte

tindrà lloc el 13 de maig a les 13h a la Biblioteca Torras i Bages de

Vilafranca en el marc de l’Any Llull. Per anar fent boca, Teresa Costa-

Gramunt ens explica l’adaptació Llibre del gentil i dels tres savis, que ha fet

Ignasi Moreta.

Amb la voluntat d’acostar Ramon Llull als infants, Ignasi Moreta, que,

com diu ell mateix, va estudiar la carrera d’Humanitats perquè volia atansar-

se a la llengua, la literatura, la història, la filosofia i l’art, ha fet una versió

exquisida, i d’altura literària, del Llibre del gentil i els tres savis, de Ramon

Llull. Publicat a la col·lecció Petit Fragmenta, el volum es presenta

acompanyat d’unes il·lustracions d’Àfrica Fanlo, que posen al dia amb molta

imaginació i modernitat conceptual els bells llibres miniats.

Ramon Llull, que va fer la seva conversió a l’edat de trenta anys, no era capellà

ni monjo, sinó senescal de la taula del rei de Mallorca i componia cançons i

poemes d’amor. De manera que, en escriure la seva obra immensa ―els

erudits parlen de dues-centes seixanta obres, escrites en català, llatí i àrab―,

no podia fer com Mestre Eckhart (coetani seu i amb qui s’ha d’emparentar des

del punt de vista espiritual), que va expressar el seu pensament a través dels

seus famosos Sermons. Ramon Llull, que cal considerar un home de clara

visió del diàleg entre el sensible i l’intel·ligible o espiritual de la vida, va

esdevenir un creador literari de primer ordre a l’hora de vehicular un

pensament de base religiosa que va tenir un gran impacte a tot Europa, i fins

avui.

En el seu afany per predicar la bona nova entre gentils i infidels de tota mena

per mirar de convertir-los a la fe cristiana a través de la paraula enraonada (la

visió de Déu s’havia de poder explicar i demostrar), Ramon Llull va esdevenir

el creador d’un llenguatge simbòlic que aniria eclosionant en l’ars

Il·lustració d’Àfrica Fanlo del ‘Llibre del gentil i els tres sav is’ (Fragm enta), adaptat per Ignasi

Moreta

—

/
http://www.nuvol.com/punt-de-llibre/
http://twitter.com/nuvol_com
https://www.facebook.com/elnuvol
https://www.youtube.com/channel/UC1W7gMVWgAQHNW4vjFJWXDA
https://www.instagram.com/nuvol_com/
https://www.pinterest.com/nuvolcom/
http://www.nuvol.com/feed/
http://www.vilaweb.cat/
/ebooks
/punt-de-llibre/noticies/
/punt-de-llibre/critica/
/punt-de-llibre/entrevistes/
/punt-de-llibre/opinio/
/elwebnegre/
http://www.nuvol.com/autor/teresa-costa-gramunt
http://www.nuvol.com/autor/teresa-costa-gramunt
http://elveldharmonia.blogspot.com.es/
http://www.nuvol.com/critica/el-carreter-de-selma-lagerlof/
http://www.nuvol.com/noticies/set-dones-contra-corrent/
http://www.nuvol.com/opinio/flors-de-carnaval/
http://www.nuvol.com/noticies/lobra-poetica-de-teresa-darenys/
http://www.nuvol.com/critica/el-primer-paisatge-disidre-grau/
http://www.verkami.com/projects/17082-fem-creixer-nuvol-el-digital-de-cultura
http://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=944__zoneid=19__cb=20ea163420__oadest=http%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fmuseudeldisseny%2Fca%2Fexposicio%2Ftapas-spanish-design-food
http://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=935__zoneid=20__cb=0f350a79d5__oadest=https%3A%2F%2Fwww.auditori.cat%2Fca%2Fnestor-gimenez-orchestra+%3Futm_campaign%3Dnestorgimenez%26utm_medium%3Dbanner%26utm_source%3Drutadeljazz%26utm_content%3Dbanner
http://www.nuvol.com/autor/teresa-costa-gramunt
http://www.nuvol.com/lloc/vilanova-i-la-geltru
https://twitter.com/intent/tweet?text=Llull, el gentil i els tres savis %7C http://www.nuvol.com/critica/llull-el-gentil-i-els-tres-savis/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.nuvol.com/critica/llull-el-gentil-i-els-tres-savis/&p[images][0]=http%3A%2F%2Fwww.nuvol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2Filustracio-llibre-gentil-tres-savis-680x472.jpg&p[title]=Llull%2C+el+gentil+i+els+tres+savis&p[summary]=Aquest+relat+pot+ser+llegit%2C+i+no+nom%C3%A9s+per+part+dels+infants%2C+com+una+par%C3%A0bola+de+l%E2%80%99ecumenisme.
http://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2016/05/ilustracio-llibre-gentil-tres-savis.jpg


+ LLEGITS

1 La dreta, l’independentisme i els
intel·lectuals

2 Incerta Glòria. “Una guerra només pot
acabar bé si es perd”

3 El carreter de Selma Lagerlöf

4 Els deu errors més freqüents en català

5 Performers búlgars, ànecs salvatges i
trinxeres

6 Humor gràfic per analitzar la història

7 Imma Colomer, un premi merescudíssim

8 “Patufet en guerra”: humor innocent
contra les bombes

9 Roba Estesa i la presència femenina als
escenaris

10 Els grans amants no poden ser grans amics

 Comparteix a Twitter  Comparteix a Facebook

Subscriu-te a Núvol correu electrònic

ENVIAR

Etiquetes:

Puja a Núvol Albert Sánchez Piñol. Quan

érem genocides

combinatoria, que tant ha fascinat filòsofs i escriptors de tots els temps. En

els seus escrits, Ramon Llull sovint es va valdre dels relats de ficció per

expressar el seu pensament original.

És el cas del Llibre del gentil i els tres savis. En aquesta versió didàctica duta a

terme amb sensibilitat poètica per part d’Ignasi Moreta, trobem explicada a

manera de rondalla ―hi havia una vegada―, la història d’un gentil (és a dir:

un home que no practicava cap religió i al qual l’entristia el final de vida amb la

mort, i que no tenia cap coneixement de Déu), i la seva trobada, a la sortida de

la ciutat i en un bosc ple d’arbres, animals i fonts, amb els tres savis: un jueu,

un cristià i un musulmà. Veient-lo tan afligit, i a petició seva, cadascun dels

savis li explica la seva idea de Déu i els articles més sobresortints de la seva

religió. Una lliçó sobre les tres fes que tenen llaços comuns per als joves

lectors d’avui, i que encara té una segona part: el respecte amb què es tracten

els tres savis, i el desig de continuar el diàleg entre les fes per arribar a un punt

d’entesa, que prefigura el diàleg interreligiós.

Tot i que la seva obra és una apologia abrandada de la fe cristiana, en aquesta

bella paràbola Ramon Llull atrapa el lector amb un final tan sorprenent com

que els tres savis no volen saber quina de les tres religions serà l’escollida per

part del gentil, sinó que aquests savis, deixant el proselitisme interessat, volen

preservar per damunt de tot un diàleg fecund que els condueixi pels camins

d’una més profunda coneixença de Déu. Es tracta d’una altra prefiguració, per

part de Ramon Llull, el nostre savi il·luminat, de l’alteritat o trobada amb

l’altre, font de coneixement de la diversitat de la condició humana i les

manifestacions de la seva espiritualitat. Aquest relat, doncs, pot ser llegit, i no

només per part dels infants, com una paràbola de l’ecumenisme. Però també

pot ser llegida com una obra literària que expressa la voluntat d’una veritable

fraternitat envers el pròxim, però, sobretot, envers el diferent, el qual, és obvi

dir-ho, però en aquell temps no era tan fàcil que fos vist així, és digne de tanta

consideració i d’estima com un mateix.

À fr ica  Fa n lo Ig n a si Mor eta Llibr e del g en t il i els t r es sa v is Pet it  Fr a g m en t

Ra m on  Llu ll
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Anna Ruiz Mestres el 16 maig 2016 a les 18:46 ha dit:

Molt bé Teresa,

crec que ara per ara és el llibre amb més vigència de Llull i que caldria una

edició crítica del text original de Llull. No cal dir que aquesta adaptació era

totalment necessària i que els nostres clàssics, en vents en contra en aquest

nostrat panorama polític, se’ns fan sempre imprescindibles.

Respon

Ignasi Moreta
el 1 juny 2016 a les 22:51 ha dit:

Existeix sortosament una modèlica edició crítica del “Llibre del

gentil e dels tres savis” a cura d’Antoni Bonner publicada pel

Patronat Ramon Llull i per Publicacions de l’Abadia de Montserrat

(la tercera edició és del 2015):

http://www.patronatramonllull.org/?La_NEORL:Volums_publicats

Respon
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