45a edició dels Premis Octubre

A

rriba la 45a edició
dels Premis Octubre i ho fa de la
millor manera possible:
recuperant els congressos
que se celebraven fa anys,
en una setmana plena
d’activitats culturals i de
reflexió. Un any més, la
ciutat de València esdevindrà, la darrera setmana
d’octubre, el motor de la
cultura catalana, el punt
de trobada entre el món
literari, polític i social
d’arreu del nostre país.
Així, els dies 26, 27, 28 i
29 d’octubre tindran lloc
diversos congressos: «Els
maquis: la resistència armada contra el franquisme
(1936-1965)», «Congrés
commemoratiu del seté
centenari de la mort de
Ramon Llull» i «Escriptors
refugiats. La literatura en

l’exili», que, a més, rebrà
un guardó especial en
la nit del lliurament dels
premis. A més, durant la
setmana també hi haurà
altres actes culturals, com
l’actuació de Miquel Gil
en homenatge a Llull, la
presentació del llibre Història del protestantisme als
Països Catalans, de Carod
Rovira, o l’actuació poètica
d’Irakli Kakabadze a Ca
Revolta.
Finalment, dissabte 29
a la nit els Premis Octubre esdevindran el colofó
d’una setmana intensa
i atapeïda d’activitats,
atorgant, com cada any,
el premi d’assaig Joan
Fuster, el Premi Vicent
Andrés i Estellés de poesia
i el Premi Andròmina de
narrativa.

«Congrés commemoratiu del seté centenari de la mort de Ramon Llull»
Aquest any 2016 es
commemora el setè
centenari de la mort d’un
dels escriptors catalans
més reconeguts arreu
del món: Ramon Llull.
És per això que ens
hem volgut afegir als
actes commemoratius
de l’any Llull. Així, amb
les conferències de

diversos especialistes en
diferents àmbits lul·lians
tenim l’oportunitat de
fer un viatge al passat
medieval per entendre
alguns aspectes de l’obra
del savi mallorquí, un
dels personatges més
fascinants de l’Edat
Mitjana i de la literatura
catalana.

Divendres 28 d’octubre

17.30h: «Les dones en l’obra de Ramon Llull»,
Maribel Ripoll.
19.00 h: «Ramon Llull i la ciència del segle XIII»,
Lola Badia.
20.30 h: Inauguració de l’exposició
«L’art de l’Art de Ramon Llull»
Artistes participants: Joan Aguiló, Cati Cànoves,
Fèlix Coll, Tomeu Coll, Pau Garriga, Damià Matas,
Antoni Marí, David Martín, Jaume Orejuela,
Gabriela Seguí, Doralice Souza.
Exposició produïda per la Universitat de les Illes
Balears. Amb la col·laboració de la Fundació Baleària
i de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
del Govern de les Illes Balears.
22.30 h: «Llull, vetllada literària»
Jordi Oriol, Miquel Gil i Kaissa Ould Braham
Una producció del teatre Akadèmia amb l’Associació
Cultural La Trilateral.

Dissabte 29 d’octubre

11.30 h: Taula rodona:
«Ramon Llull i les tres religions del llibre».
Modera: Josep E. Rubio
Hi participen: Òscar de la Cruz i Víctor Pallejà.

Els congressos tindran lloc a l’Octubre CCC
Per assistir-hi, cal inscriure’s al correu
premisoctubre@gmail.com. La inscripció és gratuïta.

Organitzen:
Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, 3i4 i IFACC

Col·laboren:
Institucions cíviques: ACPV, AELC,
Associació Arxiu de la Memòria «Joan B. Basset»,
Ca Revolta, Fundació Francesc Eiximenis, PEN català.
Universitats: Universitat d’Alacant, Universitat de les Illes
Balears, Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de
València, Universitat Miguel Hernández,
Universitat de València.
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de València, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona,
Diputació de Lleida, Generalitat Valenciana.

