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Les editorials publicaran 50 llibres
sobre Ramon Llull en el marc del
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Raquel Riba reivindica el
feminisme amb humor en la
novel·la gràfica 'Lola Vendetta'
La il·lustradora Raquel Riba
reivindica el feminisme des de la
responsabilitat amb un mateix en la
novel·la gràfica 'Lola Vendetta'
(Lumen). En una entrevista d'Europa
Press ha defensat que la clau per
entendre el feminisme és
comprendre que "una ha de ser
responsable de si mateixa, del seu
passat", i alliberar-se del victimisme,
responsabilitzant-se del present.

EUROPA PRESS

Publicat 17/05/2016 14:37:50 CET

BARCELONA, 17 Maig (EUROPA PRESS) El món editorial publicarà 50 llibres sobre el pensador i filòsof Ramon Llull des de
final del 2015 fins a final del 2016, que es desplega l'Any Llull per commemorar el
700è aniversari de la mort de la figura catalana més universal, ha explicat el
comissari de l'Any Llull, Joan Santanach.
Entre les publicacions, hi ha edicions crítiques, facsímils, edicions adaptades,
anotades i algun tipus de volum més particular com el llibre-disc que ha fet Jordi
Savall i estudis sobre la figura de Llull, ha concretat el comissari després de
presentar nou adaptacions de quatre obres del pensador.

La Filmoteca de Catalunya i el
Govern signen un conveni per
fomentar la cultura catalana
El Consorci per a la Normalització
Linguística (Cpnl) i l'Institut Català
de les Empreses Culturals (Icec) de
la conselleria de cultura, organisme
de qui depèn la Filmoteca de
Catalunya, han signat un conveni de
col·laboració mitjançant el qual la
filmoteca facilitarà entrades a preu
reduït als participants del programa
"Voluntariat per la llengua", segons
ha informat el Govern.
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Ha remarcat que es tracta d'una "quantitat important", en comparació de les
publicacions commemoratives promogudes amb motiu de la celebració de l'Any
Espriu durant 2013, que van veure la llum una quinzena de llibres.
La directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Laura Borràs, ha presentat
aquest dimarts les publicacions portades a terme per set editorials catalanes
(Barcanova, Barcino, Bromera, Fragmenta, Proa, Santillana i Sembra Llibres) amb
motiu de l'any dedicat al pensador.

Les publicacions són versions "més accessibles" d''El llibre de les bèsties', 'Accidents
d'amor', 'Blanquerna' i 'Llibre del gentil i dels tres savis', tenint en compte que l'obra
de Llull encara no gaudeix de moltes adaptacions al català modern, ha constatat
Borràs.
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Viernes, 17 de Marzo

EDICIONS INFANTILS
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Del total d'adaptacions, set es dirigeixen al públic infantil i juvenil, i destaquen la de
'Llibre de les bèsties' de Muntsa Farré amb il·lustracions de Gisela Bombilà i el de
Laura Borràs i Pilarín Bayés amb el mateix títol, així com l'adaptació de Moreta i la
il·lustradora Àfrica Fanlo de 'Llibre del gentil i dels tres savis'.

Philips presenta un nou dispositiu que
controla la il·luminació per dormir
millor

L'objectiu era fer aquestes obres "més accessibles en termes lingüístics i salvar
l'obstacle que suposava per a la població general i l'escolar" arribar a l'obra de Llull,
un dels clàssics de la literatura catalana, ha dit Borràs, que en el seu text ha volgut
col·locar al filòsof en el seu context de narrativa medieval.
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La Cinemateca Portuguesa dedica un
cicle al cineasta Pere Portabella

ZOOLpOGIC MOLT HUMÀ
Ha qualificat d'"error" considerar infantil el 'Llibre de les bèsties', que ha assenyalat
com un llibre de consells i pautes per tot bon governant a través d'un zoològic molt
humà, ha fet broma.
El director literari de Fragmenta, Ignasi Moreta, ha subratllat que Llull és el "primer
clàssic de la literatura i de la filosofia catalana", i ha remarcat que correspon als
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Mor el Premi Nobel de Literatura
Derek Walcott

16:37

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

editors la responsabilitat de mantenir viva la flama dels clàssics, sense oblidar el
públic infantil i juvenil.
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Spotify podria restringir les cançons
més escoltades només als usuaris
'premium'

Noticia anterior

França.- Macron promet instaurar
un servei militar obligatori i
universal d'un mes
Noticia siguiente

Iglesias veu "estabilitat" en el
Govern central i descarta eleccions
si no "canvien coses" en el PSOE


Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)

Segueix-nos a: @AlDiaCat

Mazoni llançarà el 21 d'abril nou disc 'Carn, os i tot inclòs'
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Cesk Freixas desplega una "contundent"
música de protesta en el disc 'Proposta'
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Txarango llança el seu "quadern de viatge"
amb el disc 'El cor de la terra'
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Villaronga aprofundeix en la
joventut truncada per la
guerra a 'Incerta glòria'
Sotheby's exposarà 'La
Tauromàquia' de Goya el 21 i 22
de març a Madrid
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Iñaki Gabilondo: "El
periodisme i la
Colau crida a construir una
política
hani no
comès
confluència estable
una coalició
"tàctica"
el mateix error
d'allunyar-se de la
gent"
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Zoido diu que el Govern central
"pensa de manera diferent a Otegi" i
insisteix en la "dissolució total"
d'ETA
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Colau crida a construir una confluència
estable i no una coalició "tàctica"

Vueling té tres avions immobilitzats a
l'aeroport de París Orly pel tiroteig

El Consell Constitucional valida la llista
dels 11 candidats que disputaran la
Presidència de França
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Susana Díaz: "Espero que, al costat del
desarmament d'ETA, arribi la dissolució"

Els habitatges d'ús turístic a Catalunya
van créixer un 17,6% en 2016
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Sáenz de Santamaría assegura que a
ETA "l'ha derrotat la democràcia i
l'unitat d'un país"

Un total de 1.387 comerços catalans
van baixar la persiana en 2016
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França.- Macron promet instaurar un
servei militar obligatori i universal d'un
mes
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França.- Hollande felicita a les forces de
seguretat en la seva actuació contra "un
individu particularment perillós"
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Federer es classifica per a semifinals
per una malaltia de Kyrgios

Raquel Riba reivindica el feminisme
amb humor en la novel·la gràfica 'Lola
Vendetta'
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Ricky Martin anuncia segon concert a
València després d'esgotar entrades
Lunes, 13 de Marzo

Mor Israel Planas, entrenador de
snowboard cross de la RFEDI

La Filmoteca de Catalunya i el Govern
signen un conveni per fomentar la
cultura catalana
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Sánchez Flores: "Competim contra
nosaltres mateixos"
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Julián Muñoz diu que menys la seva
pròpia pena de mort, amb Jesús Gil, ho
signava tot
17:00
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La Cinemateca Portuguesa dedica un
cicle al cineasta Pere Portabella

El jutge deixa en llibertat Diego
Matamoros, al qual imputa lesions
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