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En el marc de la celebració de l’Any Llull, la Secció literària de l’Agrícol i Òmnium Cultural Alt
Penedès han organitzat “Llull a l’abast: un salt de 700 anys”, que consistirà en una taula rodona
amb sis dels adaptadors d’obres de Ramon Llull. L’acte es farà el proper 13 de maig, a les 19h, a
la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca.

La taula rodona serà ben nodrida i comptarà amb la participació de 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). Pere Martí i Bertran, que també ha fet
una adaptació del Llibre de les bèsties, coordinarà la taula.
L’any 2016 és l’Any Llull, coincidint amb el setè centenari de la mort de l’escriptor mallorquí. Llull
és considerat el gran escriptor, filòsof, erudit i home de lletres medieval, un dels màxims
exponents de la cultura i el pensament a Europa. La seva obra, escrita principalment en català i
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llatí, i probablement també en àrab, ha tingut una gran influència entre grans pensadors, des del
mateix segle XIV fins als nostres dies. Els seus llibres han estat editats i traduïts a desenes de
llengües als centres de cultura i estudi més prestigiosos d’arreu del món. Els seus amplis
interessos van afavorir que fes aportacions remarcables en tots els àmbits del saber de la seva
època, que van des de la filosofia i la teologia, fins al dret, la medicina, l’astronomia, la retòrica o
la lògica. Alhora, va produir una sòlida obra literària, que se situa just als inicis de la tradició
literària catalana, i que inclou títols emblemàtics com el Blaquerna —amb el Llibre d’amic e amat—,
el Llibre de meravelles —amb el Llibre de les bèsties— o el Llibre del gentil i dels tres savis.

La Comissió de l’Any Llull té previst de programar conferències, exposicions, concerts, projectes
editorials, acadèmics i educatius per a la divulgació de la vida i l’obra de Ramon Llull en tots els
seus vessants i arreu del territori.
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