CICLE D’ACTIVITATS
“MIQUEL FERRÀ, EL POETA COMPROMÈS”

Organitza:

Jornades d’estudi amb motiu del 125è aniversari del naixement de l’autor

“Com la seva literatura, Ferrà produïa també la impressió d’un
home fibrós i sec. Era eixut de paraules. Havia tingut vel·leitats
esportives distingides. Es veia a simple vista que havia viscut
sempre en pensions decents, honestes, netes i discretes. Es
mantingué solter durant molts anys, tot i que probablement
estigué enamorat sempre. “És un enamorat que no remata”,
solia dir Nicolau amb la seva fina veueta, lleugerament esquerdada i primeta. Tot el que sabia ho sabia perfectament. Les
seves traduccions són admirables. Entre aquest bé de Déu de
folls que poblem la terra, Ferrà era capaç de produir adhesions.
De passions, crec que en provocà menys. Sempre es mantingué
una mica allunyat i marginal a les coses d’aquest món -excepte
quan es tractà de les coses de Mallorca, que veié sempre amb
un lúcid i raonable apassionament. En tot cas, les persones que
tingueren la sort de tenir-lo com a amic en quedaren molt satisfetes. Fou una gran persona, socialment tímida, d’una ironia
imperceptible, d’un tracte higienitzat i salubre. Els seus amics
l’estimaven sempre i no pas com se solen estimar els solters,
sinó com els amics autèntics”.
Josep Pla, “El poeta Miquel Ferrà, bibliotecari”
Dins Retrats de passaport (Barcelona, Destino)

Col.laboren:

PROGRAMACIÓ
DEL CICLE
27/01 RECITAL POÈTIC
“Miquel Ferrà i les muses amigues”
Recita: Narcís Comadira, poeta i traductor. Poesia de Ferrà, Leopardi, Carducci,
Goethe, Verlaine, Mistral… A partir de textos originals i traduccions de Miquel Ferrà.
Amb acompanyament musical de Josep Francesc Palou (flauta).
Lloc: Can Alcover. C/ Sant Alonso, 1. 07001 Palma
Horari: de 20 a 21.30h
28/01 JORNADES D’ESTUDI
“MIQUEL FERRÀ, EL POETA COMPROMÈS”
16h Recepció i acreditacions
16.30h Benvinguda a les jornades, a càrrec de Maties Garcias
16.45h Ponència de Francesc Lladó. “Miquel Ferrà, el poeta compromès”
18h Pausa-cafè
18.30h Ponència de Narcís Comadira. “Miquel Ferrà, arquitectura i urbanisme.
Una moderna concepció de la ciutat”
19.45h Fi de la sessió
29/01 JORNADES D’ESTUDI
“MIQUEL FERRÀ, EL POETA COMPROMÈS”
9.30h Recepció
10h Ponència de Isabel Granya. “Miquel Ferrà, poeta”
11.15h Pausa-cafè
11.45h Ponència de Damià Pons. “Miquel dels Sants Oliver i Miquel Ferrà:
Paral·lelismes i diferències”
13h Ponència de Miquel Jaume. “El projecte educatiu de Miquel Ferrà”
14.15h Pausa–dinar lliure
16.30h Ponència de Pere Fullana. “El catolicisme social de Miquel Ferrà”
18.15h Pausa-cafè
18.45h Debat i conclusions
20h Fi de les jornades

4/02 ITINERARI LITERARI
“MIQUEL FERRÀ I LA VISIÓ DE LA CIUTAT”
17h Itinerari urbà pels carrers de Palma, per fer una ullada a la Ciutat en clau ferrariana: els
seus moderns plantejaments urbanístics, les seves idees sobre la ciutat que havia de ser...
Itinerari guiat: Gaspar Valero.
Assessorament i textos: Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears i Francesc Lladó
Durada de l’itinerari: 2,5 hores

BUTLLETA
D’INSCRIPCIÓ
CICLE D’ACTIVITATS

“MIQUEL FERRÀ, EL POETA COMPROMÈS”
5/02 ITINERARI LITERARI
“MIQUEL FERRÀ I L’ECOLOGIA”		
10h Itinerari paisatgístic per espais naturals de Mallorca en clau ferrariana. El recorregut ens permetrà descobrir el modern pensament que l’autor projectava sobre el
medi ambient, les seves avançades idees sobre la protecció del territori i la valorització dels espais naturals.
Itinerari guiat: Gaspar Valero.
Assessorament i textos: Francesc Lladó
Durada de l’itinerari: 4 hores

CICLE
D’ACTIVITATS
“MIQUEL FERRÀ, EL POETA COMPROMÈS”
Jornades d’estudi amb motiu del 125è aniversari del naixement de l’autor
Inscripció: Gratuïta.
Termini: del 14 de desembre de 2010 al 14 de gener de 2011
Informació: Casa Museu Llorenç Villalonga. C/ Bonaire, 25. Binissalem,
Tel.: 971 886 014, info@cmvillalonga.cat
Formalització: Presentar el full d’inscripció i una fotocòpia del DNI
a la Casa Museu Llorenç Villalonga, via e-mail a info@cmvillalonga.cat
Nombre de places: 45
Durada: 20 hores
Certificació d’assistència amb l’acreditació de la presència en el 80% de les activitats.
Sol·licitats 2 crèdits de lliure configuració de la UIB.
Sol·licitada l’homologació de l’activitat com a formació permanent del professorat.

Jornades d’estudi amb motiu del 125è aniversari del naixement de l’autor
Nom i llinatges:
NIF:
Situació professional:
Adreça postal:
CP:			
Telèfon/s de contacte:
Adreça electrònica:

Localitat:

				
		
				

Binissalem,
Signatura:
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