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BARCELONA

Editorial Barcino publica el ´Llibre de
contemplació´ de Ramon Llull
Editorial Barcino acaba de publicar una de les obres més rellevants i al mateix temps
desconegudes de Ramon Llull, el 'Llibre de contemplació', a cura del professor de la Universitat
de València Josep Enric Rubio.
ACN En aquesta obra, Llull pretén orientar el lector en la contemplació de la divinitat i fa un
ampli comentari de tot el món creat a fi que, partint d'allò sensual, el lector pugui arribar a allò
intellectual i allò diví. En paraules del curador de l'obra, Josep E. Rubio, 'es tracta del llibre de
contemplació en Déu i no de Déu, en què Llull ho contempla tot: la creació, la natura, les
persones...' El nou volum de la Biblioteca Barcino s'ha presentat aquest migdia al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), on fins al 17 de maig es pot visitar la mostra
'Illuminacions. Catalunya visionària', una exposició que parteix de Ramon Llull per fer un
itinerari pel pensament i la creació a Catalunya a través dels artistes, homes de lletres i
científics més visionaris i arrauxats.
Escrit durant els primers anys de la seva producció, abans de la illuminació de Randa, el beat
mallorquí hi recull tot el pensament que desenvoluparà en obres posteriors, incloent-hi fins i tot
algunes formulacions que prefiguren la famosa 'Art'.
L'estructura de l'obra, comparable a una catedral gòtica, l'equipara a grans obres de la cultura
medieval com 'La Ciutat de Déu' de Sant Agustí, la 'Divina comèdia' de Dant, o la 'Summa
teològica' de Sant Tomàs.
'L'obra neix sense una tradició al darrere per desig explícit de l'autor. Parteix del no-res i es
construeix damunt de la mateixa obra. És una paradoxa que el primer gran escriptor català
sigui el més trencador de tots els temps', explica el coordinador de l'Editorial Barcino, Joan
Santanach.
Aquesta mateixa tarda, el nou volum es presentarà en societat a l'Espai Mallorca, amb la
participació de Montserrat Carulla, Joan Santanach i Josep E. Rubio. La presentació es tancarà
amb la lectura de fragments del 'Llibre de contemplació' a càrrec de l'actor mallorquí Pep Tosar.

