Marató lul·liana

Obres seleccionades

La millor forma de celebrar l'Any Llull
és llegir-lo. La seva obra no ha perdut
interès sinó que cada any n'ha guanyat.
En aquest sentit les biblioteques de
Menorca han organitzat una marató
lul·liana, una lectura continuada durant
el matí de dia 23 d'abril, dia del llibre,
de fragments de diverses obres
seleccionades de Ramon Llull fetes per
lectors ben diversos en reconeixement
a la seva importància.

Vida coetània
Llibre d'amic i d'amat
Llibre de les bèsties
Desconhort
Cant de Ramon
Blaquerna
Llibre de contemplació
Llibre de meravelles

Any Llull
Aquest 2016 fa 700 anys de la mort de
Ramon Llull, una de les personalitats
més excepcionals de la cultura
catalana. Llull representa un inici
espectacular de l'alta literatura en la
nostra llengua. L'originalitat del seu
pensament i la qualitat de la seva obra
han fet de Llull la figura més destacada
de tots els segles. Els seus llibres han
tingut una influència decisiva en la
cultura europea i és estudiada en els
més prestigiosos centres d'estudis
d'arreu del món.

Projecció moral
«Tot el que va sortir de les mans de
Ramon, per molt que sembli una
novel·la o un poema, en el fons és una
trampa per caçar l'incaut lector i
embolicar-lo dins de les xarxes de
l'ensenyança doctrinal o metafísica.
Una ensenyança que és a la base de
l'Art i que cal que es projecti
moralment sobre la consciència de qui
el llegeix».
Anthony Bonner i Lola Badia

Artista del verb
«Però Llull té també una dimensió
estètica. La bellesa de les idees trobarà
un natural contrapunt en la bellesa
literària. Batllori defineix el Beat com
un artista del verb, en el seu doble
sentit de logos ideal i de la seva
plasmació expressiva i poètica,
comparable al Dant en la seva funció
de creador de la llengua i de la
literatura catalanes»
Albert G. Hauf

Llull a Internet
Www.orbita.bib.ub.edu/llull/
www.quisestlullus.narpan.net
Video: www.edu3.cat
Lletra: lletra.uoc.edu/llull/
Educació: www.enllullat.cat

