
permanente. La práctica cotidiana será reemplazada por otras formas. Sus lecciones seguirán. Lo
esperamos. Mejor, lo necesitamos. Hoy más que nunca.»6 Que així sigui. Per molts anys. [J. Go.]

El llegat Anthony Bonner, a la Universitat de Barcelona (8 de març de 2001). Anthony
Boner, erudit lul.lista nord-americà de formació autodidacta (i membre del Consell Científic
dels ER), s’establí fa mig segle a Mallorca, on s’ha consagrat, amb abnegació i generositat, a
l’estudi de la vida i les obres de Ramon Llull i del lul.lisme. Ha aplegat un ric arxiu, que con-
té una biblioteca selecta, microfilms dels manuscrits lul.lians i un munt de papers, corres-
pondència i fitxes de redacció personal. El seu projecte d’elaborar una ingent base de dades,
que ell mateix començà de dur a terme fa un decenni llarg, ja havia estat transferit cinc anys
enrere a la Universitat de Barcelona, que amb tota justícia el nomenà doctor Honoris Causa el
1995. Fa cinc anys que hom treballa sistemàticament amb aquests materials (cfr. la nota se-
güent). La munió d’especialistes i de coneixedors de Ramon Llull (filòlegs, filòsofs, teòlegs,
matemàtics, historiadors de la ciència, etc.), que es troben escampats pertot arreu del món, te-
nen accés als materials del llegat. La responsabilitat de la tasca recau en Albert Soler i Joan
Santanach. La cessió d’aquest fons fou l’objecte d’un acte íntim, que tingué lloc el dia 8 de
març de 2001 a la sala de juntes del Rectorat de la Universitat de Barcelona, en el decurs del
qual el Rector Antoni Caparrós i el donant Anthony Bonner signaren el conveni corresponent
i tots els assistents fruïren de l’alenada de simpatia i de senzillesa que irradia l’il.lustre segui-
dor i estudiós del beat Ramon. [A. M. B. i M]

Continguts científics del Llegat Anthony Bonner. —El 8 de març del 2001, i en presèn-
cia de les més altes autoritats acadèmiques, el professor Anthony Bonner va oficialitzar la do-
nació dels seus arxius sobre Ramon Llull i el lul.lisme a la Universitat de Barcelona. Era la
culminació d’una llarga col.laboració del professor Bonner amb la UB, que el 1995 l’havia in-
vestit doctor honoris causa. Els materials lul.lians que el professor Bonner ha reunit i llegat a
la UB (cfr. la nota anterior), representen un esforç ingent, desplegat al llarg de més de vint-i-
cinc anys de treball, per controlar tota la informació relativa a obres, manuscrits, bibliografia,
temes, catàlegs i autoreferències lul.lians. Al Departament de Filologia Catalana de la UB, en
el marc de successius projectes de recerca, un equip dirigit pel prof. Bonner ha treballat en el
desenvolupament d’una eina electrònica de consulta de tots aquests materials, anomenada Bi-
blio-Llull , que permet el control exhaustiu de la bibliografia lul.liana. És previst que propera-
ment la Biblio-Llull serà consultable a través de la xarxa.

El llegat Bonner és bàsicament una eina de treball i està compost d’un arxiu (1), d’una
col.lecció bibliogràfica (2) i d’un fons de microfilms (3).

(1). L’arxiu es compon de diverses col.leccions de fitxes i de documents als quals s’han afe-
git, per donació personal al mateix Bonner, alguns materials molt rellevants que provenen de
cessions dels professors J. N. Hillgarth i R. D. F. Pring-Mill. En l’apartat que es refereix a ma-
nuscrits lul.lians, l’arxiu és compost per un fitxer que conté més de 1000 fitxes que inclouen
descripcions i referències bibliogràfiques de còdexs. Aquest fitxer és completat per un altre que
prové del prof. Hillgarth amb 300 fitxes més, producte de consultes directes del seu autor sobre
manuscrits. La bibliografia específica de fons manuscrits es compon de 5 cartipassos que con-
tenen informació de tot tipus: notes personals, cartes trameses per especialistes i corresponsals
(J. N. Hillgarth, L. Pérez, G. Navarro, J. Santanach, A. Soler, J. A. Ysern, L. Badia, etc.), ex-
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trets de catàlegs i d’estudis codicològics, que reuneixen amb exhaustivitat la informació preci-
sa sobre les diverses col.leccions lul.lianes. Pel que fa a materials de catàlegs, l’arxiu Bonner és
compost per 2 arxivadors que contenen còpies dels catàlegs d’obres lul.lianes transmesos en
manuscrits o edicions d’ençà del segle XIV ; 2 carpetes amb tota mena de materials de treball que
permeten el control del contingut dels catàlegs; i un fitxer amb unes 1100 fitxes amb referèn-
cies a obres lul.lianes i les referències als corresponents catàlegs on són registrades. (2). Aquest
valuós material d’arxiu és acompanyat d’un fons bibliogràfic especialitzat en Ramon Llull, l’E-
dat Mitjana, la codicologia i la crítica textual que n’és un complement perfecte. (3). Finalment,
el llegat Bonner es completa amb un fons de 100 microfilms, especialment centrat en Llull. I de
4 transcripcions d’obres lul.lianes que van ser donades a Bonner pel prof. Pring-Mill. Els fons
del Llegat Bonner estan a disposició d’aquells investigadors que vulguin consultar-los. Per ac-
cedir-hi, els interessats han de posar-se en contacte amb la prof. Lola Badia o el prof. Albert So-
ler, a les adreces electròniques badia@fil.ub.es, asoler@fil.ub.es. [A. S.]

Reconeixement de mèrits de l’Escola Municipal de Mallorquí (2 de febrer de 2001).
—L’escola Municipal de Mallorquí de l’Ajuntament de Manacor, el poble natal de Antoni Maria
Alcover, va dur a terme el dia 2 de febrer de 2001 el seu ja tradicional Reconeixement de Mè-
rits a persones o entitats que han destacat per la defensa de la llengua i cultura catalanes en l’àm-
bit de les illes Balears. Aquest any, els actes s’emmarcaven en la commemoració del centenari
de la redacció de la Lletra de Convit, inici de l’elaboració del Diccionari-català-valencià-bale-
ar, i tenien una rellevància especial perquè el mateix acte de Reconeixement de Mèrits arribava
a la seva vint-i-cinquena edició. L’honor va recaure en Marià Villangómez i Llobet, Josep Mas-
sot i Muntaner i en la dansa processional manacorina dels Moretons. La sessió, en bona part, va
servir per remarcar els valors que representaven els tres premiats. Marià Villangómez i Llobet,
membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans (dins la seva SF), nascut el 1913, és, sens
dubte, un poeta d’una sensibilitat extraordinària, autor d’un corpus relativament reduït de poesia
original, però especialment representatiu de la poesia catalana escrita entre el final de la Guerra
Civil i els anys 60 del segle XX. També ha dut a terme una prolífica activitat de traductor i ens ha
anostrat poetes tan emblemàtics com Keats, Yeats, Hardy, entre els anglesos, o Baudelaire, La-
forgue i Apollinaire entre els francesos. Tant la seva poesia original com les seves versions poè-
tiques es troben reunides en sis volums d’Obres completes, alguns dels quals haurien de reedi-
tar-se perquè el lector hi tingués accés, i que haurien de tenir la continuïtat dels reculls de l’obra
no poètica. De fet, Villangómez també ha escrit assaigs força interessants, reunits en obres com
Llibre d’Eivissa(1957), Alguns escrits sobre les Pitiüses(1981), D’adés i d’ahir(1988), Par-
lar i escriure (1994) i proses literàries com les de L’any en estampes(1989). Encara ha estat
una de les persones més actives en la promoció cultural a Eivissa, sobretot a través de l’Insti-
tut d’Estudis Eivissencs i dels seus cursos de llengua, que també produïren un llibre, el Curs
d’iniciació a la llengua(1972), que ha estat objecte de diverses edicions. A l’acte glossà la
seva figura Marià Serra Planells, l’actual president de l’Institut d’Estudis Eivissencs, que, a
més de destacar aquest paper indiscutible de Villangómez en la configuració cultural d’Eivis-
sa, insistí especialment en les seves relacions amb poetes mallorquins com Josep Maria Llom-
part o Miquel Àngel Riera, els dos ja traspassats. Marià Villangómez, atesa la seva edat
avançada, no va poder assistir a l’acte però el representà Pilar Costa Serra, actual presidenta
del Consell d’Eivissa Formentera.

Josep Massot i Muntaner, membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ha destacat especial-
ment en el camp de l’erudició històrica i cultural i, com Marià Villangómez, tenia mèrits so-
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