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Jornada internacional d’estudi
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua va declarar el 2018 Any dels Misteris
Assumpcionistes d’Elx, València i Castelló. Entre les activitats programades, es
va pensar en una jornada internacional d’estudi a Castelló de la Plana, una de les
tres grans ciutats valencianes amb llarga tradició assumpcionista.
Amb el nom de Veni coronaberis (‘veniu, sereu coronada’), la jornada presenta un conjunt de ponències sobre el tema de l’Assumpció, amb l’objectiu de
difondre esta tradició litúrgica connectada amb els anys fundacionals del Regne
de València.
S’hi tractaran aspectes com els orígens i la devoció a la festa de l’Assumpció, la recreació de moments àlgids de la vida de Maria, les fonts de què beu la
tradició assumpcionista i alguns dels aspectes més singulars en la representació
del misteri de la dormició, assumpció i coronació de Maria en el cel.
Es vol contribuir així al coneixement i a la contextualització de les representacions assumpcionistes medievals dins del nostre imaginari popular i cultural.

Programa
10.00 h

Inauguració de la jornada amb els parlaments del president de l’AVL,
de l’alcaldessa de Castelló i del prior de la basílica de la Mare de Déu del Lledó.

10.30 h

Antoni Ferrando (Universitat de València - AVL)
«La tradició litúrgica assumpcionista. Projecció valenciana».

11.30 h

Carme Arronis (Universitat d’Alacant)
«El culte a Maria en la tardor medieval: entre els misteris i les vides exemplars».

12.30 h

Visita a la basílica de la Mare de Déu del Lledó guiada
per Josep Miquel Francés i Camús, prior de la basílica.

14.00 h
Dinar

16.00 h

Sophie Albert (Universitat de París - Sorbona)
«La palma de la Mare de Déu des de les fonts del Misteri fins a les consuetes
dels segles xvii i xviii».

17.00 h

Hèctor Càmara (Universitat d’Alacant)
«Les fonts assumpcionistes: dels evangelis apòcrifs a la Legenda aurea.
Literatura, teatre i art».

18.00 h
Pausa

18.15 h

Avel·lí Flors
«Dades per a una mariologia de Ramon Llull».

19.15 h

Marinela Garcia (Universitat d’Alacant)
«Fets extraordinaris en els relats hagiogràfics: l’evidència de la santedat».
Projecte d’investigació: (FFI2017-83950-P)
«La literatura hagiogràfica catalana: fonts, edicions i estudis».

23 de novembre del 2018
Menador Espai Cultural
Plaça de l’Hort dels Corders, núm. 4, Castelló de la Plana

