"Ramon Llull", un llibre il·lustrat que explica la grandesa del personatge als més menuts
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Publicacions de l'Abadia de Montserrat ha presentat el llibre per a nens petits Ramon Llull, una història senzilla i emocionant
sobre la grandesa d'aquest personatge. Per celebrar i commemorar el setè centenari de la seva mort, el lul·lista i professor de
la Universitat de Barcelona, Albert Soler, explica per què Llull era un home tan extraordinari en el seu temps.

L'obra és un text curt i entenedor, pensat per a nens i nenes a partir de 6 anys, il·lustrat amb dibuixos i fotografies de color de
Sebastià Serra. Els dibuixos interactuen amb les fotografies dels indrets reals de cada història. El llibre, de 24 pàgines, és de
lectura amena i de molt bon compartir amb els adults. El preu és d'11,50 euros i podeu comprar-ne un exemplar a la
pàgina web de Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ramon Llull forma part de la col·lecció Sabies, que posa a l'abast dels més petits grans personatges com Pere Casaldàliga,
Teresa de Calcuta, Benet de Núrsia, Roger de Taizé o Francesc d'Assís.
L'autor
Albert Soler és professor titular de Filologia Catalana de la UB. Ha tingut cura de l'edició crítica de diverses obres de Ramon
Llull i ha publicat articles especialitzats, principalment sobre Ramon Llull i la seva tradició manuscrita. Des del 2008, és director
de la sèrie Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. És membre del Centre de Documentació Ramon Llull i coordina,
juntament amb na Lola Badia, la Base de Dades Ramon Llull de la UB.
El dibuixant
Sebastià Serra ha il·lustrat més d'una cinquantena de llibres infantils a Catalunya, Espanya, França i els Estats Units . Ha
guanyat diversos premis i ha estat seleccionat tres vegades a la Mostra d'il·lustradors de la Fira de Bolonya i The Original Art
de la Society of Illustrators de Nova York.
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