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 La secció dedicada a la frontera entre la literatura i les arts, tot i algunes incursions a la lite-
ratura medieval i moderna, es va ocupar principalment dels períodes del Modernisme, les avant-
guardes històriques i les relacions actuals entre la literatura i el cinema i la literatura i les noves 
tecnologies. Les adaptacions cinematogràfiques de novel·les de la literatura catalana com el Tirant 
lo Blanc de Vicente Aranda o la filmografia de Ventura Pons, les relacions entre literatura, pintura, 
música i/o escultura i la creació de nous gèneres literaris (videopoesia, ciberliteratura, etc.) gràci-
es a l’adveniment i la popularització de les noves tecnologies, van ser objecte d’estudi i de discus-
sió científics entre els diferents especialistes en la matèria.
 La tercera de les seccions (la llengua dels escriptors), situada a la frontera entre llengua i lite-
ratura, es va centrar tant en l’estudi monogràfic de la construcció estilística d’un autor determinat 
com en els debats, problemàtiques, reserves i avantatges que ha suscitat, des del redreçament 
cultural iniciat al segle xix per la Renaixença, la creació i la restitució d’una llengua literària ca-
talana. D’aquesta manera, van ser considerades les aportacions personals i particulars d’Antoni 
M. Alcover, Joan Puig i Ferreter, Joan Fuster, Josep Palau i Fabre, Vicent Andrés Estellés, Antoni 
Mus, Josep Vallverdú, Jesús Moncada, Josep Piera, entre d’altres, en la recerca i la construcció 
d’una llengua literària comuna, però també en com cadascun d’ells hi ha sabut trobar una forma 
d’expressió pròpia i singularitzada. Així mateix, altres estudis es van dedicar a l’anàlisi dels de-
bats entre intel·lectuals que sorgiren, sobretot, entorn de la reforma fabriana, durant les primeres 
dècades del segle xx, i de la necessitat o no de crear una literatura de consum en català, encara que 
això suposés la degradació de la llengua literària, entre els anys 1960-1980.
 Al marge de totes aquestes sessions pròpiament plenàries –s’ha de dir que ben a l’alçada de 
les circumstàncies i de les exigències que demana un esdeveniment d’aquesta mena–, de la pre-
sentació de sis projectes realitzats o en fase d’elaboració i de les dues taules rodones, els organit-
zadors van preveure tota una sèrie d’activitats extraacadèmiques que van permetre arrodonir el 
bon ambient i el caliu humà entre els assistents. Des del tast de vins del primer dia a l’hotel AC 
fins a l’excursió a Guimerà, Vallbona de les Monges i el Castell del Remei de l’últim, passant per 
la inauguració de l’exposició Jesús Moncada: pinzell i ploma, la recepció oficial a La Paeria del 
dilluns al vespre, la visita nocturna guiada a la Seu Vella i la posterior vetllada de Garrotins de Lo 
Beethoven al bar La Sibil·la del dimarts, la preestrena de l’obra teatral basada en els contes de 
Jesús Moncada del dimecres al vespre i el sopar de comiat celebrat a Cal Molí la nit del dijous al 
ritme del ball de bastons de Los Totxets de Camporrells.
 Una setmana intensa de treball acadèmic i científic, però també de descoberta o redescoberta, 
segons el cas, dels atractius que ens ofereix el patrimoni cultural, musical, literari, artístic, paisat-
gístic i humà tant de la pròpia ciutat de Lleida com dels pobles i de les comarques veïns. Uns dies 
per recordar, que de ben segur quedaran en la memòria de tots els assistents, gràcies a l’eficàcia 
assolida pel comitè organitzador, sinònim d’un bon treball en equip, i que representen una fita més 
per a la filologia catalana.

Andratx Badia Escolà
Universitat de Lleida

 Exposició «Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l’encontre entre cultures». – 
Coincidint amb els 700 anys de l’estada de Ramon Llull a la ciutat algeriana de Bugia (Béjaïa) el 
1307, l’Institut Europeu de la Mediterrània (Barcelona), amb l’assessorament científic del Centre 
de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, que en va assumir la comissaria, ha 
organitzat una exposició sobre la vida, l’obra i el pensament de Llull, amb especial èmfasi en la 
seva relació amb el món musulmà i l’islam.
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 L’exposició «Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l’encontre entre cultures» va 
ser inaugurada el 13 de març de 2007 per la reina Sofia a la Biblioteca Nacional d’Alger, coinci-
dint amb la visita dels reis d’Espanya a Algèria. Posteriorment, la mostra es traslladà a Barcelona, 
on fou inaugurada pel president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, el 16 d’abril a la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Finalment, el 9 de maig, Jaume Matas, president 
del govern balear, va inaugurar-la a la Llotja de Palma de Mallorca.
 L’exposició permetia fer un recorregut per la vida i l’obra del beat Ramon, situant-les en un 
doble context europeu i mediterrani, en quatre llengües: català, àrab, francès i espanyol. Oferia una 
mostra representativa dels fons manuscrits lul·lians conservats a Mallorca i a Catalunya. Reunia per 
primer cop una col·lecció de quinze manuscrits lul·lians dels segles xiii-xv (provinents de la Biblio-
teca de Catalunya, de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, de la Biblioteca Pública de Ma-
llorca, de la Biblioteca de la Fundació March i de la Biblioteca Diocesana de Mallorca) i sis manus-
crits dels fons antics de la Biblioteca Nacional d’Algèria corresponents a aquest mateix pe río de, 
entre els quals destaquen un Alcorà i tractats sobre retòrica, medicina i astronomia coetanis de Llull; 
completaven la mostra diversos documents provinents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i de l’Arxiu 
del Regne de Mallorca que il·lustraven la intensitat i la freqüència de les relacions catalanomagrebi-
nes medievals, i quatre impresos lul·lians antics (des d’un incunable fins al segle xviii).
 Aquesta és la primera vegada que s’ha fet una exposició sobre Ramon Llull amb una reunió 
de fons documentals tan notable, provinents de tantes biblioteques i amb una projecció internaci-
onal i nacional tan rellevant. A cadascuna de les tres seus que la van acollir, l’afluència de públic 
visitant ha estat considerable malgrat que la permanència de la mostra només va ser de dues o tres 
setmanes, segons el cas.
 Amb motiu de l’exposició s’ha editat el catàleg (en les mateixes quatre llengües de l’exposi-
ció): Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l’encontre entre cultures (Barcelona: Insti-
tut Europeu de la Mediterrània, 2007), 173 + 87 p., amb textos d’Albert Soler (comissari de l’ex-
posició), Annemarie Mayer (Universitat de Tübingen) i Djamil Aïssani (Universitat de Béjaïa) i 
un inventari amb reproduccions de les peces exposades.
 És previst que a partir de la tardor del 2007, l’exposició iniciï un període d’itinerància nacional 
i internacional, llavors sense la mostra de peces bibliogràfiques però amb el suport de recursos mul-
timèdia relacionats amb la tradició manuscrita lul·liana, que es preveu que duri entre dos i tres anys.

Lola Badia
Universitat de Barcelona

 Crònica de l’exposició «Ramon Llull: història, pensament i llegenda». (Fundació La 
Caixa, Palma). – L’any 1308 Ramon Llull escrivia l’Ars Generalis Ultima, la que havia de ser la 
darrera versió, i per tant definitiva, del seu sistema filosòfic. Per commemorar la trascendència 
d’aquesta data, des del mes d’octubre de 2008 fins al mes de gener de 2009 tengué lloc a la seu de 
la Fundació la Caixa de Palma l’exposició Ramon Llull: història, pensament i llegenda. Comissi-
onada per Mn. Jordi Gayà, Rector de la Maioricensis Schola Lullistica, l’exposició presentava un 
recorregut al llarg dels set segles d’història del lul·lisme, des del naixement de Ramon Llull mateix 
fins a la recepció dels corrents lul·listes contemporanis. El bell manuscrit del Llibre de contempla
ció (datat de 1300) de la Biblioteca Diocesana de Mallorca era el punt de partida d’aquesta pecu-
liar passejada, articulada en dues seccions: d’una banda, a la primera part, s’hi trobaven tots 
aquells documents iconogràfics, plàstics i manuscrits que permetien contextualitzar culturalment 
la vida del beat; d’altra banda, la part superior de l’exposició era dedicada íntegrament a l’obra 
lul·liana, a la seva concepció, difusió i recepció. Sens dubte, la joia estel·lar de la mostra va ser el 
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