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Dissabte 2 de juliol
Espectacle poètic i musical “El verger de
l’amat. Selecció de fragments del Llibre
d’Amic e Amat”, a càrrec de l’actriu Montse
German i el músic Ferran Pisà. Ho organitza
el setmanari El Iris i la Biblioteca Pública de
Maó. Convent de Santa Clara, Ciutadella, a
les 20.00 hores.
Dissabte 9 de juliol
Presentació del llibre - disc Llum de Llull de
Cap de Turc i Max (Disset Produccions), a
càrrec de Pere Fullana i els mateixos autors.
Tast musical i dibuixos en directe d’en
Max al ritme de la música. Ho organitza
l’Ajuntament d’Algaida. Casal Pere Capellà,
Algaida, a les 21.00 hores.

Dimarts 12 de juliol
Comunicació “Dos golafres i un asceta.
Villon, Rabelais i Ramon Llull”, a càrrec
de Rosa Planas, dins el seminari Literatura
i gola. V seminari internacional literatura i
pecat. Es Baluard, Palma, a les 20.20 hores.
Dijous 14 de juliol
Comunicació “Glotonia es vici per
superfluïtat de menjar i beure. De la definició
a la pràctica en la literatura de Ramon Llull”,
a càrrec de Maribel Ripoll, dins el seminari
Literatura i gola. V seminari internacional
literatura i pecat. Es Baluard, Palma, a les
18.30 hores.

Dilluns 18 de juliol
Conferència “Ramon Llull, l’artífex de la
llengua literària”, a càrrec de Maribel Ripoll.
Sa Rectoria Vella, Biblioteca Municipal,
Vilafranca, a les 21.00 hores.

Concert (just després d’acabar la conferència).
Primera part: “La conversió de Ramon Llull”,
a càrrec de Col·lectiu d’Artistes Lírics, amb
música del mestre Andreu Bennàssar; segona
part: “Himne del beat Ramon Llull”, del mestre
Antoni Torrandell, amb lletra de Llorenç Riber,
Dimarts 19 de juliol
a càrrec de l’Orfeó de l’Arpa d’Inca. Església
Recorregut guiat “La Palma medieval. El de Sant Francesc, Inca.
bressol de Ramon Llull”, a càrrec de Maria
Barceló, Paz Alomar i Maribel Ripoll. Visita Dimarts 26 de juliol
pels carrers del centre de Palma i a l’Arxiu Espectacle de fusió poètica, teatral i musical
del Regne de Mallorca. Organitzat pel Servei “Les barbes de Llull”, a càrrec de Nou
d’Activitats Culturals (UIB) en el marc dels Romancer i Toni Gomila. Teatre Municipal de
Cursos d’Estiu. Punt de trobada: angle nord Vilafranca de Bonany, a les 22.00 hores.
de la plaça Major (sota la placa que indica
la casa natal de Ramon Llull), de les 10 a les Divendres 29 de juliol
13 hores. Places limitades. Més informació i Concert “Llibre de contemplació de Déu”, a
inscripcions: sac@uib.cat
càrrec de Joan Manel. Presentació del disc
homònim sobre l’obra de Ramon Llull. Ho
Dimecres 20 de juliol
organitza l’àrea de Cultura de l’Ajuntament
Espectacle poètic i musical “El verger de d’Inca dins el marc del lliurament dels Premis
l’amat. Selecció de fragments del Llibre Literaris Pare Colom. Claustre de Sant
d’Amic e Amat”, a càrrec de l’actriu Montse Domingo, Inca, a les 21.00 hores.
German i el músic Ferran Pisà. Pati de la
Rectoria Vella, carrer Sant Martí, 25 b, Fins al 3 de juliol
Vilafranca, a les 22.00 hores.
Exposició “Ramon Llull, escriptor rodamón”.
Ho organitza la parròquia de Porreres. A la
Dissabte 23 de juliol
capella del Roser de l’església parroquial,
Conferència “El VII centenari a Mallorca”, a plaça de l’Església, 1, Porreres.
càrrec de Damià Pons, professor de la UIB. Ho
organitza l’àrea de Cultura de l’Ajuntament Fins al 12 de juliol
d’Inca. Església de Sant Francesc, Inca, a les Exposició en petit format “La desmesurada
21.00 hores.
vida de Ramon Llull”. Ajuntament de
Llucmajor, plaça d’Espanya, 12, Llucmajor.
Fins al 15 de juliol
Exposició “Els manuscrits lul·lians de la
Biblioteca March”. Biblioteca March, Palma.
Més informació: www.fundacionbmarch.es

A partir de la segona quinzena de
juliol (en el marc de les festes de Sant
Jaume)
Exposició de fotografies sobre Ramon Llull, a
càrrec de l’Agrupació Fotogràfica d’Algaida.
Ho organitza l’Agrupació Fotogràfica
d’Algaida amb el suport de l’Ajuntament
d’Algaida. Casal Pere Capellà, carrer dels
Cavallers, 22, Algaida.
Divendres 5 i dissabte 6 d’agost
Recital de poesia “Illanvers”. Es recitaran
fragments de textos lul·lians. Hi col·labora el
Consell Insular de Menorca. Divendres 5, a
La Mola. Dissabte 6, al castell de Sant Antoni
de Fornells. Hora a concretar.

Divendres 19 d’agost
Acte institucional “Vigència de Ramon Llull.
Als 700 anys de la seva mort”. Hi intervindran
els professors Joan Santanach (UB), Lola
Badia (UB) i Maribel Ripoll (UIB). Dins el marc
de la XLVIII Universitat Catalana d’Estiu. Sala
del Liceu Renouvier. Prada de Conflent, a les
12.00 hores. Més informació: www.uce.cat
Del 13 de juliol al 31 d’agost
Exposició en petit format “La desmesurada
vida de Ramon Llull”. Can Llobera, plaça
Vella, 7, Pollença.

Fins al 31 d’agost
“Els més antics de Ramon Llull”, exposició
bibliogràfica en què trobareu una selecció
Dissabte 6 d’agost
d’obres de l’autor que pertanyen al fons
Concert “Mediterraneum. Ramon Llull”, antic (s. XVI-XVIII) de la Biblioteca. Biblioteca
a càrrec de la Capella de Ministrers. de Cort.
Ho organitza l’Ajuntament de Palma i hi
col·labora la Direcció General de Cultura. Fins a l’11 de novembre de 2016
Accés amb entrada. Pati d’armes del castell Concurs de treball de recerca sobre els
de Bellver, a les 21.30 hores.
llocs significatius de Ramon Llull. Adreçat
a alumnes de 4t d’ESO i batxillerat. Més
Del 17 al 20 d’agost
informació: http://ramonllull.uib.cat
Curs Vida i obres de Ramon Llull, coordinat
per Joan Santanach. Conferències a càrrec
dels professors Joan Santanach (UB), Josep
Enric Rubió (UV), Albert Soler (UB), Lola Badia
(UB), Francesc Tous (UB) i Anna Fernàndez
(UB). Dins el marc de la XLVIII Universitat
Catalana d’Estiu. Prada de Conflent. Més
informació i inscripcions: www.uce.cat
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