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Tota una lliçó
de màrqueting

FEMINITATS ADA CASTELLS

n el món del llibre hi ha dues tempo-
rades fonamentals per sobreviure, la
més important és Sant Jordi, però la

segona ja és Nadal, més serena, en el sentit
que no es cremen les naus en un sol dia, però
més emocionant (per dir-ho amb un verb
positiu) perquè és l’última oportunitat per
salvar l’any. Els editors que estan en aquest
món del llibre per fer negoci ho saben i apro-
fiten per publicar els títols més cridaners a
l’estil cuiners que surten per la tele, gurus de
l’economia que surten per la tele i xerraires
que surten per la tele. Ja es veu que el tret co-
mú és molt literari. Les grans cadenes de lli-
breries els secunden amb aparadors bestse-

E
llerians on regna el fantasy i prestatges exclu-
sius amb autoajuda coelhiana.

En aquest context, l’altre dia em va anar a
parar a les mans l’exemplar gratuït (només
faltaria) del catàleg que ha preparat La Casa
del Libro per a les seves 33 botigues. Val a dir
que els títols que destaquen són força ben

triats i, curiós, hi ha molts autors que mai no
han sortit a la tele. El lema publicitari, però,
és una bufetada d’aquelles que fan mal als
ulls: “Estas Fiestas, mucho más que libros. E-
readers, e-books, juegos.” Sospito que qui va
idear la frase no estima els llibres, ja que el re-
clam fa la ferum d’un subtext com aquest: no
cregueu que en aquesta llibreria som tan mi-
serables per tenir només llibres d’aquells en
paper, caducs i sobretot avorrits, nosaltres
també tenim maquinetes que us entretin-
dran d’allò més, que sou tots una colla de
burros tossuts, ionquis de l’olor de paper, di-
nosaures impenitents. A comprar, el que si-
gui, però compreu, punyeta. ❋

a Sala Marès de la Biblioteca de Catalu-
nya va ser l’escenari, dijous 27 de no-
vembre passat al migdia, de la presenta-

ció d’un projecte magne: Ramon Llull. Vida i
obres, de Pere Villalba i Varneda. Presidia l’ac-
te una pintura de Ramon Llull, no del segle
XIV com se sabia fins ara, sinó del segle XVI,
segons va explicar Eugènia Serra, directora de
la Biblioteca. La taula formava part del retaule
de l’església de Sant Francesc, de Palma, on
Llull és enterrat, i es va perdre durant la des-
amortització. A principis del segle XX, Frede-
ric Marès la va comprar per 500 pessetes i la va
donar a la Biblioteca de Catalunya, amb tots
els seus llibres, perquè constituís un homenat-
ge permanent a la figura de Llull.

El projecte preveu la publicació de tres vo-
lums de més de mil pàgines cadascun, gràcies
a la col·laboració entre l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC) i la Fundació Elsa Peretti. Es trac-
ta d’una obra de síntesi d’alta divulgació, que
facilitarà l’accés al coneixement global sobre
la persona, el pensament i la producció in-
tel·lectual de Ramon Llull (1232-1316), en la
pròxima commemoració del setè aniversari
de la seva mort. El primer volum, que es va po-
der veure en forma de maqueta, conté 37 de les
més de 250 obres del gran intel·lectual del se-
gle XIII. Per sobre de tot, destaquen el Llibre de
contemplació en Déu, que és el punt d’arrenca-
da de tot el pensament lul·lià, i també l’Ars
maior, que ensenya per mitjà de les famoses
rodes concèntriques les 16 “virtuts essencials”,
també anomenades posteriorment dignitats,
raons, qualitats, propietats, principis, obres di-
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Any Llull.
Preàmbul
vines i noms divins. Aquest primer volum es
publicarà el 2015.

A més de la directora de la Biblioteca, a
l’acte també hi van intervenir alguns erudits
lul·lians. El primer va ser Jaume de Puig, vice-
president de l’IEC, que va afirmar que el pro-
jecte de Pere Villalba és “extraordinari o desco-
minal, per dir-ho amb la forma antiga”.
“L’Institut, des de la seva fundació, s’ha afegit
a la corrua dels estudis lul·lians empresos so-
bretot des d’Europa.”

Freiburg, capital del món lul·lià
Fernando Domínguez Reboiras, del Raimun-
dus Lullus Institut de Freiburg, va enaltir la fi-
gura de Llull citant unes paraules de Pere
Gimferrer: “Llull va ser un geni. És ell qui va
donar cartes de noblesa universal a la llengua
catalana.” Domínguez Reboiras va ser crític
en alguns punts: “Llull és un referent descone-
gut. Se’n parla però no se’l llegeix. En cap lli-
breria de Catalunya no es pot comprar el Lli-
bre de contemplació en Déu: és com si, en cap
lloc d’Itàlia, no poguessis comprar la Divina
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comèdia.” L’estudiós va afegir que aquest pro-
jecte “és una obra personal que aporta, doncs,
visions personals” i va recordar que Antoni M.
Badia i Margarit, recentment traspassat, deia
que Freiburg era la capital del món lul·lià.

En representació de la Fundació Elsa Peret-
ti, l’estudiós Alessandro Tessari va subratllar
que “la maqueta que es presenta és, de fet, una
joia” i que Llull, nascut en el segle de les croa-
des, es pot considerar “un home del nostre
temps”. Tessari va revelar, a més a més, una
conversa recent amb la consellera Irene Rigau
i el conseller Ferran Mascarell en què els dos
polítics manifestaven el desig de promoure
l’obra de Llull.

L’autor, absent
El mateix Alessandro Tessari va llegir un breu
comunicat de Pere Villalba, l’autor de l’obra,
absent en aquest acte a causa d’una ineludible
coincidència: la discussió definitiva amb alts
càrrecs de l’Església, que va tenir lloc a Palma,
sobre la més que probable canonització de Ra-
mon Llull, prevista durant el centenari de la
seva mort. Tots dos actes van coincidir en dia i
hora. Tessari va remarcar que el més impor-
tant no és la canonització, “que se’n fan mol-
tes, gairebé de manera automàtica, sinó el fet
que Ramon Llull serà considerat un doctor de
l’Església”.

Es farà una tirada de 500 exemplars del pri-
mer volum, el primer dels quals s’ha afirmat
que el rebrà el papa Francesc. La resta es distri-
buirà per tots els centres de recerca, les univer-
sitats, els ateneus i les biblioteques. ❋




