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Estarà bé aprofitar la celebració de l’”any Ramon Llull” per fer que els nois i noies coneguin més de prop
aquest autor mallorquí del segle XIII. Filòsof, místic, viatger i predicador, Ramon LLull és una de les
figures més conegudes de tota l’Europa medieval. La seva obra va adoptar el llatí habitual a les obres de
filosofia i teologia del seu temps, però també el català del seu país per tal de divulgar les seves idees,
així com l’àrab per tal d’arribar als musulmans que desitjava convertir. La seva obra com a tal queda
lluny de les possibilitats de lectura dels infants, però ara mateix tenim a les llibreries alguns dels títols
accessibles, com ara les Faules del “Llibre de les bèsties” de l’editorial Barcanova o diverses versions
del Llibre de les bèsties (narració que prové de l’obra Llibre de meravelles), com la de Baula o Proa, o
aquest Llibre del gentil i dels tres savis que recomanem aquí.
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La narració explica la trobada d’un gentil -a qui la seva manca de religiositat provoca una gran angoixa
per la perspectiva de la mort- i tres savis, que representen les tres religions del llibre: un jueu, un cristià i
un musulmà. Tots tres intentaran convèncer el gentil, en primer lloc, de l’existència de Déu, tal com ells
el conceben en comú, i, en segon lloc de les bondats dels trets propis de la seva religió. La gràcia de la
narració, a banda de l’acostament a la figura de Llull, rau en el respecte entre religions que respira, en la
defensa d’un afany de coneixement que porta al diàleg -fins a cert punt racional- entre elles, en el dibuix
d’un horitzó de creences compartides entre tota la humanitat i, sobretot, en la manera com el seu
desenllaç obert dóna força a aquests valors, ja que Llull no es pronuncia sobre la religió finalment triada
pel gentil convertit, com si qüestionés el concepte d’una creença “veritable”. El llibre inclou un apartat
final de “Guia de lectura”, realment útil per la selecció ajustada d’informació, la indicació dels punts clau
del relat i els suggeriments de preguntes interessants per debatre amb els lectors a les aules.
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