Durant les jornades es podran visitar a la seu
de l’Institut Menorquí d’Estudis les exposicions

JORNADES ÀNGEL RUIZ I PABLO (1865-1927)

Àngel Ruiz i Pablo (1865-1917), representant de les
lletres menorquines entre els segles XIX i XX
Amb la col·laboració de:

(Consell Insular de Menorca)
Mostra bibliogràfica i documental d’Àngel Ruiz i Pablo
(Secció de Llengua i Literatura de l’IME)

Per a més informació:
www.ime.cat
adm.ime@cime.es
Ajuntament des Castell

tel. 971351500, fax 971351642

SOCIETAT, RELACIONS I OBRA
entre la Menorca del Vuit-cents i la Barcelona del Nou-cents

Segueix-nos!

Del 4 al 7 de desembre de 2015

Presentació

Programa

Les Jornades Àngel Ruiz i Pablo (1865-1927), amb què es
tanca la commemoració del 150è aniversari del seu naixement,
volen ser l’obertura acadèmica que posi les bases perquè un
dels escriptors menorquins més reconeguts acabi essent també
conegut amb la complexitat i el rigor necessaris pel que fa tant
a la seva trajectòria personal com al dinàmic context
historicocultural entre la Menorca del Vuit-cents i la Barcelona
del Nou-cents, que ell va viure.

Divendres 4, INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS

Diumenge 6, AJUNTAMENT DES CASTELL

20.00 h: Enric Cassany, conferència inaugural «Àngel Ruiz i
Pablo dins la literatura costumista catalana»

11.15-12.00 h: Recepció a l’Ajuntament i presentació del llibre
Episodios ribereños d’Àngel Ruiz i Pablo

20.45 h: Recital de poemes d’Àngel Ruiz i Pablo, amb
composicions musicals d’Antònia Mus, a cura de
Josep Mercadal, actor; Maria Camps, soprano, i
Ulyana Popovich, pianista

12.00-13.30 h: Ruta literària «Àngel Ruiz i Pablo i es Castell» a
càrrec de Xavier Martín

Dissabte 5, INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS

Dilluns 7, CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA

10.00-10.40 h: Miquel Àngel Casasnovas, «La Menorca que va
viure Àngel Ruiz i Pablo»

10.00-10.40 h: Josefina Salord, «Àngel Ruiz i Pablo dins el mapa
literari menorquí entre el Vuit-cents i el Noucents»

És per açò que aquestes jornades tenen tres grans eixos. El
primer, el de la societat, pretén tot just establir les grans
coordenades
històriques,
econòmiques,
ideològiques,
lingüístiques i literàries en relació amb les quals Àngel Ruiz i
Pablo es va situar i es va definir. El segon, el de les relacions,
evident en el riquíssim epistolari poc abordat, és només una
mostra petita però significativa de l’atapeïda xarxa d’amistats
culturals, de dins i de fora de Menorca, gràcies a la qual es
revelen l’ambició i les actuacions de l’escriptor vocacional:
Francesc Camps i Mercadal o Francesc d’Albranca, Antoni
Maria Alcover i els escriptors mallorquins encapçalats per Joan
Alcover i Miquel dels Sants Oliver.

10.40-11.20 h: Xavier Martín, «Àngel Ruiz i Pablo i el catolicisme
conservador entre els segles XIX i XX»
11.20-12.00 h: Pausa
12.00-12.40 h: Antoni-Joan Pons, «Francesc Camps i Àngel
Ruiz i Pablo: Història d’una relació»

El tercer, el de l’obra, s’obre amb la conferència inaugural sobre
l’obra costumista d’Àngel Ruiz i Pablo, la més popular gràcies
sobretot al fet que Francesc de B. Moll la posà a l’abast del
gran públic d’ençà dels anys trenta del segle passat.
Posteriorment, s’incorporen tots els vessants de la seva obra: la
periodística, la poètica, la teatral, la narrativa i fins la traductora
a través de la lloada traducció al castellà de La bogeria de
Narcís Oller.

12.40-13.30 h: Debat

Les jornades, obertes al públic interessat, es complementen, a
més, amb diferents actes culturals sobre l’obra d’Àngel Ruiz i
Pablo i la presentació de noves edicions. En suma, volen no
només contribuir a potenciar el coneixement de la seva obra i
del món que va viure sinó també a fer-los presents des de la
celebració cultural.

18.45-19.25 h: Miquel Àngel Limón «L’obra periodística d’Àngel
Ruiz i Pablo»

17.00-17.40 h: Joan López Casasnovas, «La llengua catalana en
el trànsit del segle XIX al XX»
17.40-18.20 h: M. Pilar Perea, «La contribució d’Àngel Ruiz i
Pablo a l’Obra del Diccionari»

14.00 h: Dinar as Castell

10.40-11.20 h: Diego Prado «Notes de lectura per una
comprensió plural de l’obra castellana de Ruiz i
Pablo»
11.20-11.45 h: Pausa
11.45-12.25 h: Damià Pons «Àngel Ruiz i Pablo i els escriptors
mallorquins»
12.25-13.05 h: Gabriel Julià «El teatre d’Àngel Ruiz i Pablo»
13.05-13.45 h: Itinerari «Àngel Ruiz i Pablo i Ciutadella» a
càrrec de Margarita Florit
17.00-17.45 h: Pere Gomila: «La poesia d’Àngel Ruiz i Pablo»

18.20-18.45 h: Pausa
17.45-18.15 h: Betty Sintes «De La bogeria de Narcís Oller a La
locura: un rampell de sensatesa»
18.15-18.30 h: Pausa
19.25-20.00 h: Debat
18.30-19.00 h: Debat
19.15-19.45 h: Presentació d’El pare de J. M. Ruiz Manent al
Saló gòtic de l’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

