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N OTA DE P R E M SA

Presentat el nou vitrall en honor al Beat Ramon Llull de la
parròquia d’Algaida
El vitrall, de Nils Burwitz, reprodueix una de les il·lustracions del
Brevículum, obra precursora de l’actual format de còmic, que es
conserva a la biblioteca de Kalsruhe (Alemanya)
El Bisbat i el Consell de Mallorca han presentat el nou vitrall en honor al Beat
Ramon Llull de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau d’Algaida, avui a les 12h.
L’elaboració d’aquest vitrall s’emmarca dins els actes organitzats el curs
2015-2016 per celebrar els 700 anys de la mort del Beat, i el Consell i el Bisbat
signaren l’acord per a la instal·lació d’aquest vitrall. L’autor és Nils Burwitz,
artista resident a Valldemossa i que ja compta amb altres dos vitralls i la rosassa en el mateix temple.
L’autor ha explicat la simbologia amagada dins el vitrall i ha entregat alguns
fragments de les proves i esbossos preparatoris als col·laboradors i institucions que ho han fet possible. El vitrall reprodueix una de les il·lustracions del
Brevículum, obra precursora de l’actual format de còmic, que es conserva a la
biblioteca de Kalsruhe (Alemanya) i que fou elaborat pels monjos cartoixans de
París al segle XV. Aquesta escena presenta l’escala de Coneixement típica de
Llull, i la seva figura amb un fragment de l’obra mística Amic e amat referent a
la llum, obra clau en la literatura catalana.
Han assistit a la presentació la consellera de Patrimoni, Cultura i Política
Lingüística, Bel Busquets; la directora insular de Patrimoni, Kika Coll; la batlessa d’Algaida, Maria Antònia Mulet; el vicari episcopal de Patrimoni, Mn. Francesc Vicens; el rector de la parròquia, Mn. Antoni Riutort; l’artista, Nils Burwitz,
així com a altres col·laboradors i fidels de la parròquia.
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