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L'espectacle del Llibre del gentil i dels tres savis, de Ramon Llull s'estrenarà a
Toluges (Rosselló)
L'adaptació teatral i musical en català lliurement inspirada en el Llibre del gentil i dels tres savis,
de Ramon Llull, en la versió d'Ignasi Moreta il·lustrada per Àfrica Fanlo al llibre publicat per
Fragmenta l'any 2016,

tindrà la seva estrena mundial el dissabte dia 2 de juny
Serà a la Festa del Llibre Vivent que se celebra cada any a Toluges (Rosselló), al Centre Aéré
(ludoteca) del Parc Clairfont d'aquesta localitat de l'àrea de Perpinyà.
L'espectacle, produït pel Théâtre de la Corneille de Sant Feliu d'Avall i pensat per a infants de 9 a
12 anys, serà representat quatre vegades, a les 10:15h, les 13:45h, les 15:45h, i les 17:45h. Els
intèrprets són Monique Bellsolà i Xavier Montserrat, que seran acompanyats dels músics Michel
Maldonado i Gérard Méloux.
Alhora, l'espectacle també serà representat en dues biblioteques del departament dels Pirineus
Orientals, adreçat als nens i nenes de les escoles públiques bilingües.
Serà el divendres 25 de maig, a les 14:30h, a la mediateca J.S. Pons a Illa de Tet (5, rue de
l'Égalité),
i el dijous 7 de juny, a les 14:30h a la biblioteca del Soler (Espace Martin Vivès, Rue de la
Libération, El Soler).
http://www.catnord.cat/llengua/ensenyament/500-llibre-del-gentil-i-dels-tres-savis
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El Llibre del gentil i dels tres savis
explica la història del gentil que, desesperat perquè té por de la

mort i del no-res, deixa el seu país i en el camí es troba amb tres savis, jueu, cristià i musulmà,
que fan camí plegats, i cadascú parla de la seva fe i de la seva llei. Les religions proposen
respostes, els filòsofs reflexions. Ramon Llull projecta un món on les creences no serien un factor
de divisió, sinó més aviat d’una possible descoberta d’un llenguatge comú.
Aquesta versió il·lustrada per al públic infantil compta també amb una versió en francès, en
castellà, en italià i en portuguès. La col·lecció Petit Fragmenta, on es va publicar en català, té
continuïtat a través d'Akiara Books des de febrer d'enguany.
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BREUS
CADENA HUMANA PELS PRESOS

La imaginació per a denunciar la vulneració de drets és sorprenent.
Llegeix més... (/llengua/ensenyament/30-breus/473-cadena-humana-pels-presos)

EL GOVERN ESPANYOL DESTITUEIX COMANDANTS DELS MOSSOS
L'estat espanyol destitueix els caps de la policia catalana. destitueixaquests que han
desmantellat el grup de terroristes de l'atemptat del 17 d'agost.
Llegeix més... (/llengua/ensenyament/30-breus/470-el-govern-espanyol-destitueix-comandantsdels-mossos)

LLENGÜES MINORITZADES A EUROPA

«Cal recordar que es compleixen 25 anys d'un fet molt remarcable: l'adopció
per part del Consell d'Europa de la Carta Europea de Llengües Regionals o
Minoritàries»
Llegeix més... (/llengua/ensenyament/30-breus/250-llenguees-minoritzades-a-europa)

EL NORD DES DEL SUD
«La inconsciència nacional en la terminologia i la concepció del país és de dimensions
notables. És normal sentir a les nostres ràdios i televisions parlar de la Cerdanya
“francesa”, cosa que n’implica una d’espanyola»
Llegeix més... (/llengua/ensenyament/30-breus/239-el-nord-des-del-sud)

NOU INTENT D'HOMENATGE A PERPINYÀ ALS PARAMILITARS QUE VAN ACTUAR
CONTRA LA INDEPENDÈNCIA D'ALGÈRIA
Una associació nostàlgica de l'Algèria francesa ret tribut des de l'any 2006 als alts
comandaments de l'Organització de l'Armada Secreta (OAS) amb l'oposició d'associacions,
sindicats i organitzacions polítiques perpinyaneses
http://www.catnord.cat/llengua/ensenyament/500-llibre-del-gentil-i-dels-tres-savis
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Llegeix més... (/llengua/ensenyament/30-breus/236-nou-intent-d-homenatge-a-perpinya-als-

paramilitars-que-van-actuar-contra-la-independencia-d-algeria)

(/catalunya-

nord/122-stop-a-la-destruccio-del-centre-historic-de-perpinya)
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ELS MÉS LLEGITS
Polítics enllaçats a la democràcia (/comite-de-solidaritat/472-politics-enllacats-a-la-democracia)
Carme Forcadell, premi Joan Blanca, és a la presó (/opinions/475-carme-forcadell-premi-joanblanca-es-a-la-preso)
Puigdemont lliure (/paisos-catalans/proces-catala/454-puigdemont-lliure)
El col·legi de Pià refusa l'ensenyament en català (/llengua/ensenyament/246-el-col-legi-de-piarefusa-d-obrir-el-catala-malgrat-la-demanda-de-les-families)
Yves CALVI / L’info du vrai contre les Catalans (/opinions/375-yves-calvi-l-info-du-vrai-contre-lescatalans)

COL·LABORADORS
Elsa Taurinyà-Chiari (/llengua/ensenyament/24-col-laboradors/103-elsa-taurinya-chiari)
GiL Rius (/llengua/ensenyament/24-col-laboradors/104-gil-rius)
Joan Clua (/llengua/ensenyament/24-col-laboradors/114-joan-clua)
Joan Villanove (/llengua/ensenyament/24-col-laboradors/118-joan-villanove)
Jordi Sales (/llengua/ensenyament/24-col-laboradors/90-jordi-sales)
Pere Manzanares (/llengua/ensenyament/24-col-laboradors/109-pere-manzanares)
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(http://www.catnord.cat)llengua@catalunyanord.cat
a iniciativa del Col·lectiu 2
participant amb la

(mailto:llengua@catalunyanord.cat)
d'abril.

redacció d'articles,

Facebook

d'entrevistes

Neix de la necessecitat de
(https://www.facebook.com/Collectiu2Dabril/)
crear un lloc de trobada a
Twitter
Catalunya Nord per a tots
(https://twitter.com/Col_2A)
els actors de la llengua
catalana.
Reagrupa persones i

fent propostes, fent
passar informacions
adherint al Col·lectiu 2
d'abril
fent conèixer el Portal

entitats al voltant d'un
projecte, el de fer viure la
llengua catalana, la
llengua pròpia, la llengua
del país.
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