Escriptor de l’Any 2019

ACTUACIONS
PREVISTES

SANT VICENT
FERRER

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha declarat Sant Vicent Ferrer (València, 1350 - Vannes, 1419)
Escriptor de l’Any 2019, coincidint amb el sis-cents aniversari de la seua mort, amb els lemes «Sant Vicent
Ferrer, valencià universal» i «Projecció europea d’un sant valencià». L’Any de Sant Vicent Ferrer vol ser
una celebració acadèmica i cívica per a lloar i recordar la trajectòria humana, intel·lectual i religiosa d’este
valencià universal.

Cicle de conferències. Centre Cultural La Nau
Dijous de Sant Vicent Ferrer (vegeu el programa)
Exposició itinerant (*)
«Sant Vicent Ferrer, un valencià universal»
Documental sobre Sant Vicent Ferrer
Congrés Internacional
«Vicent Ferrer: projecció europea d’un sant valencià»
Del 16 al 19 d’octubre
Publicacions biogràfiques
Sant Vicent Ferrer: vida i llegenda d’un predicador (J. F. Mira)
Saint Vincent (Philip Daileader)
Publicacions diverses
Sermonaris
Diplomatari
Antologia de miracles i poesies vicentines
Sant Vicent Ferrer en l’imaginari popular valencià
La llengua dels sermons de sant Vicent Ferrer
Terres i camins de sant Vicent Ferrer
Context històric i biografia del sant
Sermons de la festa de Sant Vicent Ferrer. Segles xvi i xviii

Vicent Ferrer, membre de l’Orde dels Predicadors, va adquirir una gran formació en lògica, filosofia i
teologia a Barcelona, Lleida i Tolosa. El jove religiós fou prior del convent de Sant Doménec a València
entre 1378 i 1392, etapa en què va viure el començament del cisma d’Occident i va escriure el Tractat del
cisma modern (1380); ocupà, a més, la càtedra de Teologia de la catedral de València i va rebre el títol de
Mestre en Teologia.

Actuacions en àmbits educatius
Còmic
Unitat didàctica
Tallers de teatre

COMISSIÓ
DE L’ESCRIPTOR
DE L’ANY 2019

Una part de la vida de Vicent Ferrer va transcórrer entre la cort de la Corona d’Aragó (1392-1394) i la cúria
d’Avinyó (1394-1399). A Barcelona va ser assessor preferent del rei Joan I i confessor de la reina Violant,
i a Avinyó, capellà i penitenciari apostòlic del papa Benet XIII, on escriu el Tractat de la vida espiritual. En
l’anomenada visió d’Avinyó se sentí cridat a centrar-se en la predicació, i va abandonar el palau papal.
A partir de 1399, Vicent Ferrer té com a dedicació preferent la predicació per terres valencianes, i també
en els regnes hispànics i arreu d’Europa. Sempre atent als esdeveniments eclesiàstics i polítics del seu
temps, intervé decisivament en la resolució de la via successòria en la Corona d’Aragó (1410- 1412) i en les
diferents fases del cisma d’Occident, que no va veure definitivament resolt.
L’etapa final de la vida de Vicent Ferrer va transcórrer per la Bretanya, on va continuar predicant fins a la
seua mort. L’any 1455, el papa Calix III el canonitzà i sant Vicent es convertia en el primer sant valencià
de la història.

Entre les actuacions que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua té previst
dur a terme destaquen les següents:

(*) Nota: Els interessats podreu sol·licitar l’exposició itinerant a partir del mes
d’abril, a través del correu electrònic avl@gva.es o del telèfon 96 387 40 93.

Totes estes actuacions han sigut promogudes per la Comissió de l’Escriptor
de l’Any 2019 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la qual formen
part els acadèmics Honorat Ros Pardo (president), Emili Casanova Herrero
(secretari) i Ramon Ferrer Navarro, Albert Hauf i Valls, Joan Francesc Mira
Casterà i Alfons Vila Moreno (vocals), i que compta amb la col·laboració
del professor Francisco Gimeno Blay (UV), coordinador del Congrés
Internacional «Vicent Ferrer: projecció europea d’un sant valencià».

