
ANUARI DE L ' INSTITUT 1) ' IiSTUI)tS CATALAÑS : 1ICMXV- Xx

En igitl l'Hscola Industrial de Barcelona va dedicar igualment dues conferències a la nlemi ►ria
(1 'EI1 Lull : I'ida de Ramon Lull, per Mn . Llorenç

	

i Bi'bliogra/a luliarta, per 1). Jordi Rubi6

1 Baiagiler . Esmeutern, (1c111(S, Cntre altres conferències donades dllrallt aquest t('Illps pel I)r . Serra

( Martill('z, la cilt' va dallar en el «l'oyer Francais sobre franca i Ramon Lull el pruner de

maig de 1918 (publicada en I_e Fover Fran ( . ais, mai 19r8).

En la 1 niversitat d 1' Barcelona s'hi donaren també conferències : El 3o de gener del 1916, el Cap
de la Biblioteca Provincial Universitària, Sr . Manuel Rubio i Borràs, va dis; rtar sobre el concepte,
importància i finalitat pràctica de l'Exposició Bibliogràfica Luliana que aleshores s'inaugurava.

El (I de febrer, 1) . 'l' . Carreras i Artall parlà de Ranton L ull : 1'horrte i la doctrina, i Mn . J . Casadesús

de 1'Escola Lltliana . En l'Anteneu Enciclopèdic Popular de Barcelona el mateix Sr . Rubio i Borràs

donà una conferència il . lustrada sota el tema Rairnitndo Lulio, pecador, asceta v sabio, cons també
rn donà una altra semblant al Col .legi dels Jesuïtes de Sarrià 1'11 de febrer.

EXPOSICIONS . —A1 Ines de junv du 1915 va tenir lluc a la ciutat (le Mallorca, i al Col . legi
de la Sapii•ncia, una E.rposicit . d'Iconografia i Bibliografia del beat Ranton Lull, organitzada per

la Societat Arqucológica Luliana . Un catàleg detalladíssim de 1'Exposiciá l'ha publicat el P . Andren

de Palma de Mallorca, caputxí, en la revista Es/n(1/os Franciscartos (vegi's la secciú de Revistes).
Una altra exposició, ben inlpoltant, va tenir lluc al Paraninf de la Universitat de Barcelona des
del 3o cic gener al 15 de febrer de 1916, organitzada per la Biblioteca Provincial de la nostra ciutat.
(1 'egeu-ne la ressenya ell Bu.t . Bibl. Cal., III . pp . 168-1 73).

ALTRES ACTES E\ COM1IEMORACIÓ I)EL VI CENTENARI . — Ressenvat tot co que hem

degut més important i nlés en consonància amb el caràcter de l ' ANUARI, qui vulgui haver altres
dades, sobre tct referents a festes populars i religioses a Mallorca, p'- t consultar : ANTONI 13T . ß " AI.-

cOVER, Crònica del rl Centenari de la _hort del Beat Ramon Lull en Butlletí de la Societat Arqueo-
lògica Luliana, XV, pp . 378-388.

Hem d'esmentar, finalment, encara que ja ho fem també en altre lloc, l'article d'A . DE P.,
1:1 lulisrrtn en Catalttita (1916-1919), que, a l'igual que l'anterior, completarà aquesta re'ss('nya en
la Libliografil referent a articles de diaris i altra premsa local . Publicat en Estudios Frartciscanos,
19r0, 1_XIII, pp . 20-25 .

	

R . u'A.

Centenari Milà i Fontanals

Manuel _p illà i Fontanals, notes biogrààftqu es i crítiques per ANTONI RUBIÓ I I_LUCir. Edició ele 1'As-

sociació Protectora de l'Ensenyança Catalana, 1918 . — 11il(à v Fontanals v Rubió y Ors, dis-
cursos escritos pura la solemne sesión conrrtcmorativa del Centenario del nacimienlo de dichos
ilustres profesores, celebrada por la Universidad de Barcelona el día 29 de junio de 1919, pOY los
doctores D. ANTONIo RUBIÓ Y LLUCH v 1) . CosJIE PARPAL Y MARQUÉS, Barcelona, 1919.-
I)avatit la tomba del mestre, per el DR. 1) . ANToxI RUBIÓ I LLUCA, extret del Setmanari Acció.

I3trcelona, 1918. Encara, a propòsit d'aquest Centenari, en la publicació d'aquesta ciutat La
Revista (IN'2217-222) eS publicaren els següents treballs : L . NICOLAU D'OLVER : .1 l'entorn
del Centenari 1Iila~tià ; RAMON D'ALÓs : En Hllihi i Fontanals, historiador ; AIAxI EL DE MONT, -

La inlegralitat d'En Milà ; (lees cartes inèdites : 1)e 37i11 i Fontotals a Dlenértdez i Pelava.
1)e Xavier Llorenç a .11ir i Fonfanals.

El 4 (1 .' maig de 1818 va néixer a Vilafranca I) . Manuel Milà i Fontanals, el savi eminent que va

saber donar una nora fcconda direcció als estudis d'erudició i de crítica en la nostra terra i formar
amb el s~ 11 docte magisteri una generació gloriosa d'investigadors i d'estudiosos . Coral ha elit molt

justament el seu successor en la càtedra de Barcelona, el Dr . Rubió i Lluch, I). Manuel Milà va ésser

en la seva època més admirat que comprès. En gran part es clou a l'afecte filial d'alguns dels seus
deixeble s el que l'obra del mestre hagi estat degudament estimada : Menénd( z i Pelayo i cl Dr . Rubió

han treballat especialment en aquest sentit amb un amor i una eficàcia extraordinaris . El

T)r. Rubió visità amb els seus deixebles la tomba que guarda Ics despulles de] que per tants anys
( adoctrinà amb els seus escrits i la seva paraula la joventut estudiosa de Catalunya.

Digna commemoració del Centenari fou encara l'acord pres pel Consell Pernlan( ut de la Man-

eonllulitat de Catalunya de publicar els pallers inèdits del mestre .


	page 1

