O brador E dèndum és una empresa d’estructura artesanal que publica textos i estudis de referència de cultura humanística i científica. L’àmbit d’edició és l’assaig
filosòfic i teològic, el pensament científic i la literatura d’idees.
La intenció és, doncs, que els llibres publicats puguin pertànyer al que hom
anomena «alta divulgació», és a dir, llibres pensats per a un públic cultivat, exigent
però no especialista. Els editors volen que els textos publicats siguin filològicament correctes i literàriament atractius. Les edicions han d’ésser, doncs, tipogràficament acurades: claredat, economia de mitjans i un cert classicisme les han de
caracteritzar. Les introduccions i les notes, quan escaigui de posar-ne, han d’oferir
la informació necessària per a la comprensió de l’obra editada.
En associar-se amb P ublicacions URV, Obrador Edèndum ha volgut fer un
pas endavant en la consolidació del seu projecte editorial. La Universitat Rovira i
Virgili, a més a més d’oferir suport institucional i tècnic, possibilita la difusió dels
títols en l’àmbit universitari, ja que les nostres edicions tenen un perfil de lector
clar: el personal docent i l’alumnat de les universitats dels Països Catalans.
En aquesta línia d’afermament s’ha creat un consell editorial format per membres de la URV, representants de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt —que
generosament dóna suport al projecte— i de la Fundació Quer Alt —propietària
de l’editorial—, que vetlla perquè els llibres publicats s’ajustin al nivell d’exigència
propis de les publicacions universitàries.

Thomas S. Kuhn ha estat
el físic, l’historiador i el
filòsof de la segona
meitat del segle XX que més
ha influït en l’anàlisi crítica
del desenvolupament
científic. Del seu llibre L’est
ructura de les revolucions
científiques s’han
venut un milió d’exemp
lars en dues dotzenes de
llengües. Amb aquest
assaig, brillant i polèmic,
aconseguí una fita a l’aba
st
de
pocs llibres: ferse llegir pels especialistes
i alhora interessar un públ
ic molt ampli.
Un del atractius del llibre
es troba en la capacitat del
seu autor per a unir,
en un estil persuasiu que arrib
a a captivar el lector, tres elem
ents aparentment
dispars: el suggeridor concepte
de «paradigma» (l’entrellat
d’idees i pràctiques
que el científic no qüestiona
en períodes de «ciència norm
al»), una dialèctica
encisadorament simple
de canvi científic (llargs
períodes de calma
interromputs per curtes «revo
lucions») i l’aparent auto
ritat
de l’exemple
històric (el passat de la ciènc
ia ens ajuda a comprendre
el seu present).
Kuhn pretén que reconegu
em que els grans canvis
en les ciències de la
natura no es basen solament
en arguments lògics i en dade
s incontrovertibles,
sinó també en la visió del
món, la religió, les creences
metafísiques, o les
nocions de simplicitat i d’ord
re.

Ramon Llull
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Introducció, traducció i notes
a cura de Lola Badia
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Edició bilingüe

JOHN L. HEILBRON

Traducció de l ’O bra L latina
288 pàgines
PVP: 30 €
ISBN: 978-84-934434-8-1
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Matèria: filosofia, teologia, història de la cultura

El Llibre de la disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic i el Llibre de la ciutat del món són
dos diàlegs llatins en què Ramon Llull pren la paraula com a personatge de ficció. Quan els va
redactar portava una cinquantena d’anys dedicat a l’empresa d’escriure llibres de tots els formats
i d’obtenir mitjans per a la missió amb el fi de promoure l’amor i el servei del Déu veritable.
Les dues peces pertanyen a la «nova» literatura lul·liana: l’autobiografia, la disputa, la per
sonificació i l’al·legoria són instruments de la veritat, tan «serventes» de l’Art com la filosofia ho
podia ser de la teologia per a Ramon i per a molts pensadors dels segles xiii i xiv.
La forma dialògica produeix un discurs tens i incisiu i el fil dels raonaments busca la vivacitat,
però un lector del nostre segle apreciarà sobretot que Ramon parli d’ell mateix, a mig camí entre
l’apologia i l’autopropaganda. També tindrà ocasió d’admirar com Llull gestiona, amb les eines
de combat dialèctic de l’Art i amb una austera saviesa retòrica, algunes al·lusions a motius de la
tradició literària i de l’actualitat política i social.

Lola Badia (Barcelona, 1951), directora Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, ha
publicat diversos articles lul·lians, alguns dels quals recollits a Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull. És
autora de treballs de conjunt sobre la ciència en l’obra del beat i de l’edició crítica de dues obres de Ramon Llull:
Començaments de medicina i del Tractat d’astronomia.
•••••••••••••••••••••
Volum publicat en aquesta col·lecció:
Retòrica Nova
Edició a cura de J. Batalla, Ll. Cabré i M. Ortín

El L
fant
llatin
de fic
dedic
d’obt
i el se

Lola Ba
Docume
ha public
a Teor ia
autora de
i de l’edi
Tractat d

enigmàtic
pensar de
r a assolir
sten més
demostra
lar, com

acurades
sics, que
nvigorir

····

Avui dia ningú no en pot

dubtar: la matemàtica —la
ciènc

ia ideal que tant
ava Hardy— és present en
gairebé tots els àmbits de la
GodfreydesestimdeH.
vida quotidiana,
la inforHardy
màtica fins a la gestió econ
òmica.
Von Neumann fou un dels
matemàtics que més col·l
aborà a aplicar-la-hi.
Però ¿una aplicació tan utilit
ària desvirtua la puresa de
la matemàtica? Hardy
creia que sí. Von Neuman
n pensava que no. Confront
ar l’opinió d’aquests
dos grans matemàtics resul
ta d’allò més instructiu
perquè, malgrat les
diferències que els separen,
tots dos coincideixen, sorpr
enen
tment, a dir-nos
que la bellesa és el motor
de la matemàtica.
L’Apologia d’un matemàti
c fou escrita per Hardy quan
tenia seixanta anys
i s’adonava, apesarat, que
perdia irremissiblement
la capacitat per a la
matemàtica pura. Per això,
llegida amb atenció, la seva
apologia esdevé un
escrit nostàlgic, d’una triste
sa aclaparadora. És clar que
és divertit i agut, i
té una gran vivesa intel·lectu
al; és clar que conté encara
la
claredat cristal·lina
i la sinceritat desarmant del
seu autor; és clar que és el
testament d’un artista
creatiu, però és també un
plany apassionat, estoicam
ent suportat, per
l’ensulsiada d’un ideal que
fins llavors havia donat senti
t a tota una vida de
recerca matemàtica, exige
nt i honesta. Pocs escriptor
s han descrit tan
lúcidament el seu capvespre
intel·lectual.

APOLOGIA D’UN MATEMÀTIC
John von Neumann

EL PAPER DE LA MATEMÀTICA
EN LES CIÈNCIES I LA SOCIETAT
Punt Nodal, 1
143 pàgines
PVP: 19,00 €
ISBN: 978-84-936609-1-8
978-84-8424-117-1
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L’aplicació utilitària desvirtua la puresa de la matemàtica? Hardy creia que sí. Von Neumann
pensava que no. Confrontar l’opinió d’aquests dos grans matemàtics resulta d’allò més instructiu
perquè, malgrat les diferències que els separen, tots dos coincideixen, sorprenentment, a dir-nos
que la bellesa és el motor de la matemàtica. L’Apologia d’un matemàtic fou escrita per Hardy
quan tenia seixanta anys i s’adonava, apesarat, que perdia irremissiblement la capacitat per a
la matemàtica pura. Per això, llegida amb atenció, la seva apologia esdevé un escrit nostàlgic,
d’una tristesa aclaparadora. És clar que és divertit i agut, i té una gran vivesa intel·lectual; és
clar que conté encara la claredat cristal·lina i la sinceritat desarmant del seu autor; és clar que és
el testament d’un artista creatiu, però és també un plany apassionat, estoicament suportat, per
l’ensulsiada d’un ideal que fins llavors havia donat sentit a tota una vida de recerca matemàtica,
exigent i honesta. Pocs escriptors han descrit tan lúcidament el seu capvespre intel·lectual.
G. H. Hardy (1877–1942) fou professor de matemàtica a Cambridge i a Oxford. Féu recerques en la teoria del nom
bres i en la de les funcions. La seva obra es caracteritza per la seva claredat i la seva elegància.
J. von Neumann (1903–1957) estudià física i matemàtiques a diverses universitats europees però fou en els Estats
Units on treballà intensament en l’aplicació de la matemàtica a l’economia, la psicologia cognitiva i al disseny de
computadores electròniques.

Una biografia intel·lectual
i un assaig incisiu exposen dues
visions contraposades de la
ciència matemàtica.

·····

rdi Sales,

En l’extens període comprès
entre finals del segle XVI i
començaments del
segle XX, l’èpica no va deix
ar de ser conreada pels poet
es catalans, encara
que fos en altres llengües;
i, a més, la seva influència
es
va estendre fins a
modalitats literàries difer
ents, com ara la tragèdia,
i a altres arts, com ara
l’òpera. Fora de les obres
de Verdaguer, però, el gène
re encara compta amb
escassa tradició d’estudi a
casa nostra. Amb el volum
Formes modernes de
l’èpica (del segle XVI al segle
XX), format per sis
ponè
ncies a càrrec d’especialistes
de diversos àmbits de la histò
ria cultural i literària catal
ana, l’A ULA CARLES
RIBA ha volgut impulsar la
recerca sobre el conreu litera
ri del gènere i també
sobre les seves irradiacio
ns al teatre i la música. Els
treba
lls permeten al
lector d’acostar-se a la prod
ucció d’autors com Joan Pujo
l, Bartomeu Tormo,
Ramon Muns, Francesc Pelag
i Briz, Àngel Guimerà, Joaq
uim Rubió i Ors,
Víctor Balaguer, i composi
tors com Felip Pedrell i
Enric Morera, entre
altres, que il·lustren amb
claredat la pervivència i
l’evolució de l’èpica al
llarg dels segles.

Xosé Aviñoa, Eusebi Ayensa,
Rosa Cabré, Mireia Campabadal,
Carles Garriga i Eulàlia Miralles
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Xosé Aviñoa, Eusebi Aye
nsa,
Rosa Cabré, Mireia Cam
Carles Garriga, Eulàlia pabadal,
Miralles

FORMES MODERNES
DE L’ÈPICA

FORMES MODERNES DE L’ÈPICA
(DEL SEGLE XVI AL SEGLE XX)

atalana

Aula Carles Riba, 2
166 pàgines
PVP: 15 €
aula carles riba ·
2
ISBN: 978-84-934434-9-8
Matèria: literatura catalana, història de la cultura

En l’extens període comprès entre finals del segle xvi i començaments del segle xx, l’èpica no va
deixar de ser conreada pels poetes catalans, encara que fos en altres llengües; i, a més, la seva
influència es va estendre fins a modalitats literàries diferents, com ara la tragèdia, i a altres arts,
com ara l’òpera. Fora de les obres de Verdaguer, però, el gènere encara compta amb escassa
tradició d’estudi a casa nostra.
Amb el volum Formes modernes de l’èpica (del segle xvi al segle xx), format per sis ponències
a càrrec d’especialistes de diversos àmbits de la història cultural i literària catalana, l’Aula Carles
Riba ha volgut impulsar la recerca sobre el conreu literari del gènere i també sobre les seves irradiacions al teatre i la música. Els treballs permeten al lector d’acostar-se a la producció d’autors
com Joan Pujol, Bartomeu Tormo, Ramon Muns, Francesc Pelagi Briz, Àngel Guimerà, Joaquim
Rubió i Ors, Víctor Balaguer, i compositors com Felip Pedrell i Enric Morera, entre altres, que
il·lustren amb claredat la pervivència i l’evolució de l’èpica al llarg dels segles.
L’Aula Carles Riba, reconeguda com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya, és un àmbit obert
de debat entre els estudiosos de la cultura clàssica i la catalana, i es proposa, com a objectiu principal, de dilucidar
el paper dels autors clàssics i de l’humanisme en la nostra història literària i ideològica. Formada per professors de
la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya,
des de 1999 celebra anualment un simposi o una jornada d’estudis.
•••••••••••••••••••••
Volum publicat en aquesta col·lecció:
Del Mite als mites
Lluís Duch, Ezio Pellizer, Jaume Radigales, Rosa Rius, Rosa Sala, Jordi Sales
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L’estudi pretén ésser un assai
g divulgatiu adreçat a un
públic culte, que no
és especialista en filosofia
antiga però que està interessat
a descobrir les arrels
intel·lectuals d’un dels mov
iments doctrinals que, des
del rerefons, més han
influït en la cultura euro
pea: el naturalisme lúcid
i el goig moderat que
neixen de la consciència de
saber-nos finits.
Bandejat pels autors cristians,
antics i medievals, redescobe
rt pels humanistes
del Renaixement, enaltit pels
pensadors ateus i pels marx
istes, l’epicureisme
és a la base de molts corrents
del pensament modern. Abst
enin
t-se d’afavorirne o de refusar-ne cap, aque
st assaig vol oferir una nova
manera de llegir
Epicur, alliberada de qual
sevol posició presa, favorable
o contrària.
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John M. Rist
DOMINIQUE

EPICUR

PESTRE és un historiado
r de la ciència francès, form
at
inicialment com a físic,
que ha dedicat la seva recer
ca a la
ciència contemporània i les
seves implicacions socials.
Els seus primers estudis
versaren sobre la física i
els físics
francesos del segle passat:
Physique et physiciens en Fran
ce, 19181940 (1984); Louis Néel,
le magnétisme et Grenoble.
Récit de la
création d’un empire physi
cien dans la province franç
aise: 19401965 (1989). Posteriormen
t s’interessà per la formació
de les
grans instal·lacions científiqu
es de la ciència actual i form
à part
de l’equip d’historiadors que
estudiaren els orígens del
Centre
Europeu de Recerca Nuc
lear, amb seu a Ginebra:
History of
CERN, vol.1: Launching the
European Organization for
Nucl
ear
Research (1987); vol. 2: Build
ing and Running the Labo
ratory
(1990). Darrerament el seu
interès s’ha desplaçat cap
a l’anàlisi
de la pràctica científica i
les relacions entre ciència,
política i
societat: Introduction aux
Science Studies (2006); Hist
orical
Perspectives on Sciences, Socie
ty and the Political (2007).
Actualment és director del
Centre Alexandre Koyré
(París),
associat al Centre de Rech
erche en Histoire des Scien
ces et des
Techniques, una prestigios
a institució acadèmica que
col·labora
amb el CNRS i el Muséum
National d’Histoire Natu
relle.
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Gui tton e d’A rezz o ·
SON ETS D’A MO R

Joan Curbet

Al llarg del segle XIII, la
plàcida Toscana dels mun
icipis medievals restà
trasbalsada per la confront
ació de dos grans corrents
literaris: el llegat de
la lírica trobadoresca prov
ençal i la nova experiènc
ia poètica de l’escola
siciliana. La poesia de Guit
tone d’Arezzo recollida en
l’antologia bilingüe
que intitulem Sonets d’am
or reflecteix de manera puny
ent aquest trasbals.
Deixa traslluir les desavinen
ces estètiques, les tensions
ètiques i els conflictes
socials d’un món cultural
en ple procés de canvi, entre
una
lírica tradicional
que es resisteix a desaparèix
er i una literatura nova que
pugna per imposar-se.
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· ELS TROBADORS
I LA CROADA DE RICA
RD COR DE LLEÓ

Properament a les llibreries

Guittone d’Arezzo

SONETS D’AMOR

JOAN CURBE T és Master of
Arts (University of Leeds
1991) i
doctor en Filologia Angloger
mànica (UAB 1996). Actu
alment
és professor titular de Liter
atura i Cultura Angleses
en el
depa rtam ent de Filo logia
Ang lesa i Germ anís tica
de la
Universitat Autònoma de
Barcelona. La seva recerca
se
centr
a
en les cròniques, els docu
ments de viatges i els besti
aris de
l’època medieval, com tamb
é en la poesia renaixentista,
èpica
i lírica. Ha publicat traduccion
s de John Milton i Lord Byro
n,
i estudis sobre Thomas Mor
e i John Donne.
ANTON I ROSSE LL és llicenciat
en Filologia Clàssica i doct
or en
Filologia Romànica. Actu
alment és professor titul
ar a la
Universitat Autònoma de
Barcelona. És també direc
tor
de
l’Arxiu Occità d’aquesta
universitat i membre de
l’Institut
Català d’Estudis Occitans
. La seva recerca, musicolò
gica i
literària, se centra en l’estu
di de la poesia i les melo
dies
trobadoresques, i en la tradu
cció de novel·les medieval
s.
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AULA CARLES RIBA
Clàssics i moderns
L’Aula Carles Riba, reconeguda com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de
Catalunya, és un àmbit obert de debat entre els estudiosos de la cultura clàssica i la catalana, i es proposa, com a objectiu principal, de dilucidar els paper dels autors clàssics i de
l’humanisme en la nostra història literària i ideològica. Compta amb diversos llibres publicats
sobre el seu àmbit d’investigació.
Consell editor
Rosa Cabré (UB), Vittorio Citti (Università degli Studi di Trento), Carles Garriga (UB), Montser
rat Jufresa (UB), Jordi Malé (UdL) i Alan Yates (University of Sheffield)
Volums publicats
Lluís Duch, Ezio Pellizer, Jaume Radigales, Rosa Rius, Rosa Sala, Jordi Sales, Del mite als mites.
Xosé Aviñoa, Eusebi Ayensa, Rosa Cabré, Mireia Campabadal, Carles Garriga, Eulàlia Miralles,
Formes modernes de l’èpica.

ESCRINY
Tradició i crítica
Col·lecció dirigida per Carles Llinàs (Universitat Ramon Llull)
Tradicionalment les grans visions del món han sorgit de les múltiples opcions vitals i de
les diverses concepcions religioses que intel·lectualment han anat nodrint la vida humana
al llarg dels segles. La col·lecció Escriny pretén oferir reflexions que ajudin a apreciar-les
racionalment. Tant dels textos de l’antiguitat clàssica com dels de la modernitat il·lustrada,
n’ha de resultar un cop d’ull crític sobre el present. Defugint el tòpic, però resoludament
vinculada a la tradició, la col·lecció vol situar-se dins l’ampli corrent que podríem anomenar
philosophia critica perennis.
Volum en impressió
John M. Rist, Epicur.

ENRAONAMENTS
Literatura d’idees
La col·lecció vol donar cabuda als escriptors moderns que han sabut veure-hi clar i han
aconseguit d’expressar amb exactitud i força les seves idees. Els autors seleccionats seran,
doncs, escriptors que hagin pensat bé i pensadors que hagin escrit sobre qüestions que no
han deixat d’interessar-nos: l’art i la bellesa, el valor de la cultura, el sentit de la vida i de la
condició humana. En un temps de paraules gastades, l’exemple d’aquests clàssics moderns
—mestres de l’assaig a mig camí entre la literatura i la filosofia— pot servir d’estímul per
acreditar de nou el poder de l’eloqüència posada al servei de la reflexió.
Consell editor
Rossend Arqués (UAB), Joan Curbet (UAB), Carme Font (UAB), Otared Haidar (University of
Oxford) i Dídac Pujol (UPF)
Volum publicat
John Milton, Areopagítica.

punt nodal
Estudis de ciències cognitives
Consell editor
Josep Domingo Ferrer (URV), David Jou (UAB), Josep Pla i Carrera (UB) i Vicenç Torra (CSIC)
Col·lecció dirigida per la Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades (URV)
Les Ciències Cognitives configuren un camp de recerca nou, imprecisament delimitat pels
fenòmens relacionats amb la comprensió del llenguatge natural, l’elaboració de formes abstractes de pensament i la regulació de la conducta a partir del que sabem. Què és la ment?
Què és la intel·ligència? Què percebem i com ho fem? Aquestes preguntes, que tradicionalment han inquietat els filòsofs i els psicòlegs, són objecte avui dia d’una àmplia recerca
interdisciplinar anomenada de vegades «enginyeria del coneixement».
Les Ciències Cognitives volen esbrinar en què consisteix l’enigmàtic procés de conèixer el
món. Quines idees permeten pensar de manera efectiva? Quins pressupòsits són irrecusables per a assolir els objectius programats? Quines reflexions es manifesten més operatives
a l’hora de portar a la pràctica allò que la teoria demostra que és possible? Ras i curt, com
pensem? I també, és clar, com hauríem de pensar?
Els volums d’aquesta col·lecció voldrien oferir, en acurades traduccions, els grans assaigs
científics, esdevinguts clàssics, que qualsevol enginyer del coneixement hauria de llegir per
a envigorir el seu pensament.
Volum publicat
Godfrey H. Hardy, Apologia d’un matemàtic. John
en les ciències i en la societat.

von

Neumann, El paper de la matemàtica

CIÈNCIA I ACCIÓ
Una col·lecció per pensar la ciència en societat a través de la història
Consell editor
Àlvar Martínez Vidal, Jorge Molero, Agustí Nieto-Galan i Xavier Roqué
Col·lecció dirigida pel Centre d’Història de les Ciències (UAB)
La ciència no és simplement un sistema teòric o un conjunt d’aforismes, a quin més enginyós: la ciència interactua de moltes maneres, materials i tangibles, amb el nostre cos, la
nostra societat i el nostre entorn. La ciència és contemplació, però també acció: adquirir una
cultura científica ha de permetre al ciutadà d’entendre la ciència, però també d’actuar sobre
la ciència en qüestions que l’afecten directament.
La col·lecció entén la ciència en un sentit ampli que inclou la tecnologia i la medicina, i es
mostra sensible al mapa històricament canviant de les disciplines científiques. D’altra banda,
els editors entenen que la participació ciutadana transcendeix en democràcia l’exercici del vot
lligat a la política de partits i parlamentària, i inclou moltes i variades formes d’activisme social
i d’intervenció en el debat tecnocientífic, mèdic o mediambiental. Els volums editats intentaran
aportar arguments que estimulin la reflexió i la intervenció col·lectives en aquests debats.
La col·lecció alternarà els clàssics moderns —llibres que al llarg del darrer segle han transformat la nostra manera de concebre la ciència i les seves relacions socials— amb l’assaig que
s’adreça al present amb perspectiva històrica. En tots dos casos l’objectiu és el mateix: promoure el coneixement i la participació ciutadanes en qüestions que ens impliquen a tots.
Volums publicats
Thomas S. Kuhn, L’estructura de les revolucions científiques.
Dominique Pestre, Ciència, diners i política: assaig d’interpretació.
Volum publicat fora de la col·lecció
Albert Einstein, Física i realitat, i altres escrits filosòfics.

LA FLOR INVERSA
Literatura medieval
La col·lecció La Flor Inversa —que en la seva primera etapa, de tres anys de durada, arribà a
publicar sis volums ben acollits pel públic i per la crítica— reapareix amb la voluntat d’oferir
en català textos de literatura medieval de l’àmbit romànic (català, occità, italià i gallegoportuguès, principalment). En aquesta nova etapa la col·lecció vol restar fidel al seu propòsit
inicial de combinar el respecte al text literari original i el rigor científic amb una perspectiva
de divulgació àmplia.
Consell editor
Jordi Cerdà (UAB), Jordi Puntí (escriptor) i Eduard Vilella (UAB)
Volum en impressió
Guittone d’Arezzo, Sonets d’amor.

EXEMPLARIA SCHOLASTICA
Textos i estudis medievals
La col·lecció vol ésser una miscel·lània que aplegui obres significatives del món intel·lectual
medieval juntament amb estudis rellevants sobre la cultura de l’edat mitjana. Tots els gèneres
hi seran acollits: poemes, tractats filosòfics, textos polítics, estudis de ciències naturals.
La col·lecció voldria reflectir la varietat d’interessos que tenien els medievals i la diversitat
d’apreciacions que en fan els estudiosos actuals.
Consell editor
Òscar de la Cruz (UAB), Joan Curbet (UAB), Montserrat Noguera (UB), Rosa Rius (UB) i José
Enrique Ruiz-Domènec (UAB)
Volums publicats
Ramon Llull, Lo desconhort. Cant de Ramon.
Abelard i Heloïsa, Lletres d’amor i de consolació.
Kurt Flasch, El pensament filosòftc a l’edat mitjana.
Joan Curbet, Els trobadors i la croada de Ricard Cor de Lleó.

ESTUDI GENERAL
Filosofia i ciències socials
La col·lecció vol fer accessible al públic català assaigs de crítica cultural que siguin al centre
de debats actuals o que hagin influït decisivament en l’evolució de les idees.
La tria dels títols serà feta pensant en el lector preocupat per les gran preguntes que sempre han inquietat la humanitat: Quina realitat hem d’atribuir als valors amb què regulem
el nostre comportament ètic i justifiquem les nostres apreciacions estètiques? Què és una
societat justa? Podem viure enraonadament sense discutir sobre política? Quin sentit tenen
les creences religioses? Què vol dir pensar i què cal entendre per consciència? Què és la
naturalesa en què vivim? Quins límits té la nostra capacitat de conèixer-la?
Sense defugir els escrits filosòfics, d’una certa dificultat i que exigeixin una lectura atenta,
els volums publicats en la col·lecció intentaran oferir al lector culte textos àgils i atractius
que invitin a pensar rigorosament.
La col·lecció albergarà una sèries complementària, Antologies de l’Estudi General, que
recolliran aplecs de textos breus, d’un mateix autor o de diversos autors sobre un tema que
hagi estat objecte de debat o que sigui encara motiu de controvèrsia.
Consell editor
Norbert Bilbeny (UB), Jordi Casassas (UB) i Mercè Vidal (UB)
Volum en preparació
Alexandre Cirici, Art i societat.

TRADUCCIÓ DE L’OBRA LLATINA DE RAMON LLULL
L’obra intel·lectualment més ambiciosa de Ramon Llull, la del lògic que era alhora filòsof i
teòleg, ens ha arribat sobretot en llatí. Avui dia en tenim prestigioses edicions crítiques que
malauradament queden fora de l’abast de qui no ha rebut una formació específica en filosofia medieval. Tanmateix, el pensament lul·lià expressat en llatí, pel seu rigor i per la seva originalitat, pot interessar tant als lectors que s’acosten per primera vegada a l’obra de Ramon
Llull com a aquells que només la coneixen pels seus textos literaris catalans.
La col·lecció Traducció de l’Obra Llatina de Ramon Llull vol ser un instrument de treball
útil per a aquests lectors. Cada volum consta d’una traducció al català modern i una edició
del text llatí, pres de les Raimundi Lulli Opera Latina i revisat, si escau. La introducció i
l’anotació, generoses, expliquen el text històricament, l’emplacen dins del sistema de l’Art
lul·liana, i el relacionen amb les fonts que possiblement hi van influir.
Consell editor
Josep Batalla (director), Alexander Fidora (secretari), Lluís Cabré (UAB), Marcel Ortín (UPF),
i Albert Soler (UB)
Consell assessor
Lola Badia (UB), Anthony Bonner (Maioricensis Schola Lullistica), Harvey J. Hames (Ben-Gurion University of the Negev), Mark D. Johnston (DePaul University, Chicago), Michela Pereira
(Università di Siena), Josep M. Ruiz Simon (UdG) i Viola Tenge-Wolf (Raimundus-Lullus-Institut,
Freiburg im Breisgau)
Volums publicats
Retòrica nova.
El fantàstic. La ciutat del món.

BIBLIOTHECA PHILOSOPHORUM MEDII AEVI CATALONIAE
L’edat mitjana no solament ens ha llegat els monestirs i les catedrals, els rellotges de torre i
les arades de pala, sinó també les universitats i els estudis generals on hi hagué un riquíssim
discurs filosòfic. Moltes de les idees que configuraren allò que avui anomenem «modernitat»
tenen orígens medievals.
Aquesta activitat filosòfica medieval fou molt fructífera en els Països Catalans. És clar que
no tots els mestres que ensenyaven en els estudis generals establerts en els territoris de la
Corona d’Aragó tingueren la genialitat dels pensadors laics, com és ara Arnau de Vilanova
o Ramon Llull, però molts d’ells foren escolàstics ben preparats, capaços d’intervenir amb
competència doctrinal en els grans debats de l’època.
La col·lecció voldria oferir, en acurades edicions bilingües, els textos més importants dels
filòsofs que estudiaren, residiren o ensenyaren en els territoris de parla catalana. Els editors
no exclouen pas editar també textos importants que només s’hagin conservat en biblioteques de l’antiga Corona d’Aragó o de l’antic Regne de València.
Consell editor
Maria Bonet (URV), Alexander Fidora (ICREA – UAB), José Martínez Gázquez (UAB), Jaume de
Puig (IEC) i Josep Batalla (secretari)
Consell assessor
Angel d’Ors (Universidad Complutense de Madrid), Jaume Mensa (UAB), Josep E. Rubio (UV) i
Josep-Ignasi Saranyana (Universidad de Navarra)
Volum en preparació
Vicent Ferrer, De la unitat de l’universal.
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