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Presentació.

DIJOUS 26 DE MAIG a les 20:30 h.

.

Activitats.

“L'originalitat de Ramon Llull"
GABRIEL ENSENYAT, professor de la UIB.
Si algun personatge de l'època medieval sobresurt per la seva
originalitat, aquest és, sens dubte, Ramon Llull. El fet de crear un
sistema de pensament basat en arguments racionals, la seva obra
prolífica en diverses llengües i el fet de ser el precursor en l'ús
d'una llengua romanç per tractar temes científics, mèdics,
filosòfics, etc ho posen ben de manifest.
.

.
DISSABTE 11 DE JUNY (dematí)

DIJOUS 28 D'ABRIL a les 20:30 h.

Conferència.

.

Conferència.

La figura de Ramon Llull - teòleg, escriptor, místic,
pensador, missioner, professor, filòsof- és trascendent
en tots els àmbits del coneixement i del pensament,
un cas gairebé excepcional dins tota la història de la
humanitat. La seva obra, redactada en català, occità,
àrab i llatí, és la més extensa que hagi produït mai un
autor de la seva època. Tot i ser un personatge del
segle XIII, la seva obra es projecta molt més enllà i
adquireix transcendència en espai i temps; en
definitiva, Ramon Llull ha esdevingut un mallorquí
universal.
.

.

“Ramon Llull, viatger universal”
ANTONI GINARD , professor de la UIB.
Més enllà dels “viatges interiors” de la seva vida, el periple
viatger de Ramon Llull és d'allò més notable. No de bades, per
difondre el seu missatge, posar en marxa els projectes missionals,
convèncer reis i papes i contrastar la validesa del seu Art, Llull
es marca itineraris i destins diversos per tots els llocs que es
.
consideraven, en el seu temps, com “el món conegut”.

DILLUNS 18 DE JULIOL a les 21:00 h

Visita guiada al centre de Palma.
Palma i Ramon Llull.
Visita a la ubicació de la casa natal, al sepulcre
i al Museu Diocesà.
TOMÀS VIBOT, historiador.
Inscripcions prèvies a l'Ajuntament de Vilafranca.
Programa apart.

DISSABTE 17 DE SETEMBRE (dematí)

Conferència.

.

“Ramon Llull, l’artífex de la
llengua literària”

.
.

MARIBEL RIPOLL, professora de la UIB.

.

La literatura i, en definitiva, la llengua, és, per a Ramon Llull, un
mitjà per conèixer i estimar Déu perquè és, també, el mitjà òptim
per arribar l'Art a tothom. Amb el propòsit de ser el màxim
d'eficaç des del punt de vista comunicatiu, Llull farà servir totes
les estratègies a nivell lingüístic i estilístic, d'aquí que, en aquest
.
sentit, és considerat el pare de la llengua catalana literària.

Visita guiada al Monestir de la Real (Palma).
Visita al claustre, biblioteca i església.
Inclou la xerrada :

“Ramon Llull, pensador i pedagog”
GABRIEL SEGUÍ, rector del Monestir de la Real i
director de la Biblioteca Diocesana.
Inscripcions prèvies a l'Ajuntament de Vilafranca.
Programa apart.

DIJOUS 27 D'OCTUBRE a les 20:00 h.

DIMARTS 26 DE JULIOL a les 22:00h

Conferència.

Espectacle de fusió poètica, teatral i musical.

“Ramon Llull o una nova ciència
accessible a tots”
.

“Les barbes de Llull”

.

NOU ROMANCER i TONI GOMILA .

.

ANTONI BORDOY, professor de la UIB.
Un espectacle en què l'actor Toni Gomila i el grup de música
tradicional Nou Romancer posen damunt l'escenari tota la força
de Ramon Llull a partir de fragments de la seva obra i de
.
diferents aspectes de la seva complexa biografia.

Programa apart.

.

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE a les 20:00 h.

Projecció de documental i breu recital
poètico-musical.

"Phantasticus. El cant de Ramon"
De La

Perifèrica produccions.

Amb la presència de CESC MULET,
director del documental.

“Entenem-nos per amor”
Del Llibre d'Amic e Amat.
A càrrec de VERS ENDINS.
Glòria Julià, Joan Carles Vaquer i Víctor Leiva.
ALTRES ACTIVITATS
CONTACONTES a càrrec de FUNDACIÓ KAIRÓS
a partir de “ El llibre de les bèsties”.
TALLER DE MANUALITATS. Figures de fang
inspirades en “El llibre de les bèsties”.
Escola de fang Damiana Huguet
GIMCANA CONCURS :
Ramon Llull, de cap a cap.

.

En una època en la qual l'alfabetització i l'educació es redueixen
a una petita part de la societat, Ramon Llull plantejà una nova
manera de fer ciència, amb la qual tota persona pogués accedir
al coneixement. Des de la teologia a la medicina, passant per la
filosofia, el dret o les matemàtiques, entre d'altres, totes aquestes
ciències assoliren amb ell una estructura que les feia
.
comprensibles a tothom.

FRAGMENT
Del Llibre d'Amic e Amat. Inclòs dins el Llibre
d'Evast e d'Aloma e de Blaquerna son fill (1283)
Demanaren a l'amic de qui era. Respòs:
- D'amor.
- De què est?
- D'amor.
- Qui t'ha engenrat?
- Amor.
- On nasquist?
- En amor.
- Qui t'ha nodrit?
- Amor.
- De què vius?
- D'amor.
- Com has nom?
- Amor.
- D'on véns?
- D'amor.
- On vas?
- A amor.
- On estàs?
- En amor.
- Has altra cosa mas amor?
Respòs:
- Hoc, colpes e torts contra mon amat.
- Ha en ton amat perdó ?
Dix l'amic que en son amat era misericòrdia e justícia,
e per açò era son hostal enfre temor e esperança.

