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EDEBATAELS GOVERNS D’ANDORRA, CATALUNYA I BALEARS HI DONEN SUPORT

Andorra acollirà, entre el 14 i el
16 de maig de l’any vinent, el
Congrés internacional sobre in-
terculturalitat que organitza l’Ins-
titut Brasiler de Filosoia i Ciència
Ramon Llull, que aplegarà pen-
sadors, científics i responsables
polítics i religiosos d’arreu, per
escoltar a la trentena d’experts en
el pensament lul·lià que intervin-
dran com a ponents. Les jornades
compten amb el suport del Go-
vern, així com de la Generalitat
catalana i el govern balear, així
com de diversos centres especia-
litzats en l’estudi de l’obra del fi-
lòsof mallorquí. 

Al Principat es desenvoluparà
el primer bloc d’aquesta trobada,
que tindrà posteriorment conti-
nuïtat en altres dues seus: Sao
Paulo i Palma de Mallorca, en da-
tes encara per concretar defini -
tivament. En l’ànim dels promo-
tors, no obstant, hi ha que
l’esdeveniment obri les portes a
un fòrum permanent de debat
sobre les controvèrsies culturals i
religioses de l’actualitat. 

PROGRAMA DEFINITIU
L’institut brasiler que promou el
debat, presidit per Esteve Jaulent,
acaba de fer públic el programa
definitiu de les tres jornades que
es desenvoluparan a Andorra.
L’esdeveniment serà obert pel co-
príncep episcopal, Joan Enric Vi-
ves, i la ponència de Jordi Gayà,
autor d’una obra extensa al vol-
tant del filòsof mallorquí, que ex-
posarà la vigència del pensament
lul·lià. Durant aquesta primera
jornada el debat se centrarà en
les teories del coneixement i els
conferenciants analitzaran les
postures de pensadors com Leib-
niz, Frege, Sanders Peirce i la vi-
sió que aporten les noves tecno-
logies informàtiques.

Durant el segon dia es desen-
voluparan les dues taules temàti-
ques restants. La primera, sota
l’epígraf general de Cultura i so-
cietat, s’obrirà amb l’exposició de
l’historiador i teòleg Fernando
Domínguez Reboiras (L’home,
creador de cultura. Valors i estruc-
tures). Després prendran la pa-
raula el nord-americà Jim Morris,
que abordarà el tema Convic-
cions i veritat al món modern; Jo-
an Maria Pujals (que va ser res-

ponsable de l’Institut Ramon
Llull), amb una xerrada centrada
també en les conviccions. La visió
intercultural la completaran el
marroquí Ja’far Kansoussi i el turc
Fethul·là Gulen. 

La segona de les taules temàti-
cas s’ha organitzat al voltant del
binomi diàleg i religió. El teòleg
Josep Ignasi Saranyana, de la
Universitat de Navarra, iniciarà el
torn d’intervencions, parlant so-
bre Fe religiosa i realisme a la
perspectiva lul·liana. Seguiran l’a-
rabista Víctor Pallejà de Bustinza,
amb una ponència sobre Tole-
rància i relativisme, i el francès
Paul Fenton, que se centrarà en el
diàleg i la secularització. També
intervindran en el debat Anna
Akasoy, experta en estudis orien-
tals de la Universitat d’Oxford, i
l’israelià Harvey Hames. 

La cloenda, el tercer dia, in-
clourà una taula rodona per treu-
re les conclusions i la lectura del
text del teòleg Ramon Sugranyes
de Franch.

A. DORAL
Andorra la Vella

El congrés al voltant de Llull, al maig
Una trentena d’experts en pensament lul·lià de tot el món participaran com a ponents en unes trobades
sobre interculturalitatSL’esdeveniment científic tindrà continuació a Sao Paulo i Palma de Mallorca

CONCERT16 Bebo i Chucho
Valdés, una
cloenda de luxe
per al Festival
Narciso Yepes

Una il·lustració medieval que representa la imatge del filòsof mallorquí Ramon Llull.

El congrés, darrere el qual hi ha en-
titats com l’Institut d’Estudis Bale-
àrics i el Ramon Llull, així com uni-
versitats del Brasil i Alemanya,
analitzarà conceptes com la identi-
tat i la interculturalitat, dos debats
del món modern que ja eren molt
presents a l’obra del pensador me-
dieval. Com recordava el president
del comitè organitzador, Esteve
Jaulent, “va ser, al seu temps, l’ú-
nic escriptor d’occident que va diri-
gir més de la meitat de la seva
obra a un públic àrab i musulmà,
de la mateixa manera que va intro-
duir en el pensament europeu
comportaments i arguments que ja
eren comuns al món àrab, com per
exemple, escriure en llengües ver-
nacles sobre temes teològics”.

Jaulent va visitar el Principat el
mes d’octubre de l’any passat per

buscar el suport del Govern andor -
rà en l’organització de l’esdeveni-
ment. I va avançar en aquell mo-
ment que una de les raons que els
van atreure per escollir Andorra 

com una de les seus de l’esdeveni-
ment és que l’Arxiu Nacional custo-
dia un interessant document, una
còpia manuscrita de la Doctrina
pueril, una obra que Llull va dictar
entre els anys 1274 i 1276 i que
va dedicar al seu fill, per explicar la
doctrina als laics amb senzillesa.
L’institut que presideix es va fer
càrrec de la traducció al portuguès
d’aquest text, que Jaulent va consi-
derar “una obra molt seriosa dins
de la literatura pedagògica mundial
que s’ha de difondre al màxim”. 

El centre d’estudis que presi-
deix, fundat l’any 1998 amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer l’obra
lul·liana i tota la cultura catalana a
l’Amèrica Llatina, ha posat al mer-
cat 150.000 exemplars de textos
del filòsof traduïts al portuguès a
preus populars.

Un pensador medieval al centre de l’actualitat

Esteve Jaulent (al centre).


