2 de novembre al Temple Romà, i 10, 17 i 23 de
novembre i 1 de desembre al Museu Episcopal de Vic,
de les 19.30 a les 21 hores. 2016.
Temple Romà
Carrer del Pare Xifré, 2. 08500 Vic
Museu Episcopal de Vic
Plaça del Bisbe Oliba, 3. 08500 Vic

Cicle de conferències
sobre literatura catalana medieval

PRIMERES
ESCRIPTURES
2016 Any Llull / 125 Anys del Museu Episcopal de Vic

Disseny: Eumodc

Organitza

Col·labora

La literatura és un element essencial del nostre
patrimoni col·lectiu, com ho són la música, l’arquitectura
i les arts visuals i plàstiques. El cicle Primeres
Escriptures, organitzat amb motiu de l’Any Llull, vol
fer de nou present i viva la paraula d’alguns dels grans
autors medievals que van inaugurar la tradició literària
de la llengua catalana, tot posant la seva obra en relació
amb altres valuoses expressions artístiques del seu
temps que formen part del patrimoni cultural de la
ciutat i del Museu Episcopal de Vic, que enguany celebra
el 125è aniversari de la seva fundació.

Dimecres 2 de novembre, Temple Romà de Vic

Guillem de Berguedà, cavaller i trobador
Per Francesc Ribera, Titot, escriptor i cantant, que ha musicat
la poesia del trobador i ha escrit la novel·la L’assassinat de Guillem
de Berguedà. David Cao (Patronat d’Estudis Osonencs) obre l’acte,
Francesc Codina (revista Reduccions) presenta el cicle i
Montse Caralt (revista Reduccions), el conferenciant.
Recital a càrrec de Titot.
Visita comentada del Temple Romà, antic castell dels Montcada,
i del campanar de la catedral de Vic a càrrec de Montserrat
Rocafiguera (Patronat d’Estudis Osonencs).

Dijous 17 de novembre, Museu Episcopal de Vic

La novel·la cavalleresca:
ficció i realitat al segle XV
Per Pere Quer. Professor de la Universitat de Vic-UCC,
autor de diversos estudis i edicions crítiques de textos literaris.
Presenta Pere Tió (Patronat d’Estudis Osonencs).
Lectura de textos a càrrec de Dolors Rusiñol
(Aula de Teatre de la UVic-UCC).
Visita comentada: Guerra i cavalleria a la pintura gòtica.
Per Marc Sureda, conservador del MEV.

Dimecres 23 de novembre, Museu Episcopal de Vic

Ramon Llull: fe, raó i passió
Per Joan Santanach. Professor de la UB i comissari de l’Any Llull,
curador de diverses edicions crítiques de Llull i autor d’estudis sobre
la seva obra.
Presenta M. Àngels Verdaguer (Càtedra Verdaguer d’Estudis
Literaris de la UVic-UCC).
Lectura de textos a càrrec de Dolors Rusiñol
(Aula de Teatre de la UVic-UCC).
Visita comentada: Imatges de les Bèsties a l’art medieval.
Per Judit Verdaguer, conservadora del MEV.

Dijous 10 de novembre, Museu Episcopal de Vic

Dijous 1 de desembre, Museu Episcopal de Vic

Andreu Febrer, trobador, poeta i gramàtic

Ausiàs March, l’amador més extrem

Per Lluís Cabré. Professor de la UAB, curador de diverses edicions
crítiques de textos medievals i de nombrosos estudis, entre els quals
un de publicat recentment en què es revalora la poesia del poeta
vigatà, traductor de la Divina Comèdia.
Presenta Francesc Codina (revista Reduccions).

Per Josep Pujol. Professor de la UAB, curador de diverses
antologies de March i autor de diversos estudis sobre el poeta
i altres autors medievals.
Presenta Josep M. Riba (Museu Episcopal de Vic).

Lectura de textos a càrrec de Dolors Rusiñol
(Aula de Teatre de la UVic-UCC).

Lectura de textos a càrrec de Dolors Rusiñol
(Aula de Teatre de la UVic-UCC).

Visita comentada: Visions del cel i de l’infern.
Per Marc Sureda, conservador del MEV.

Visita comentada: La moda cortesana al segle XV.
Per Judit Verdaguer, conservadora del MEV.

