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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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manuscrit original del Breviculum de Karlsruhe, encarregat per Tomàs Le Myésier, deixeble direc-
te de Llull a París. El Breviculum (1325), que conté les conegudes dotze miniatures narradores del 
periple biogràfic lul·lià, sortí excepcionalment de la Badische Landesbibliothek de Karlsruhe per 
a l’exposició palmesana.
 L’exposició es convertí en una font directa per presentar a tot un públic ampli i divers la figu-
ra d’un dels catalans més universals de tots els temps. Se’n publicà un acurat catàleg, coordinat 
per la comissionada adjunta Rosa Planas. Fornit amb aportacions fetes des de tots els àmbits pos-
sibles d’estudi del lul·lisme, hi participaren Catalina Cantarellas, Jordi Gayà, Harvey Hames, Joan 
Miralles, Rosa Planas, Albert Soler, Josep M. Ruiz Simon i Dominique Urvoy. Complementària-
ment, se celebrà també a la Fundació la Caixa de Palma i durant els mesos d’octubre i novembre 
de 2008, un cicle de conferències a càrrec de reconeguts estudiosos del pensament lul·lià, com ara 
Antoni Bonner, Antoni Bordoy, Júlia Butinyà, Fernando Domínguez, Alexander Fidora, Jordi 
Gayà, Marta Romano, Josep E. Rubio i Vicent Servera.

Maribel Ripoll Perelló
Universitat de les Illes Balears

 Raimon a la UPV. 50 anys d’«Al Vent». – El Vicerectorat de Cultura de la Universitat Poli-
tècnica de València ha volgut retre homenatge a un dels nostres cantants més internacionals, Rai-
mon (Xàtiva, 1940), amb una exposició que porta per títol «Raimon a la UPV. 50 anys d’‘Al 
Vent’». Aquesta retrospectiva, que es pot visitar des del 8 de maig fins al 23 de juny de 2009, 
compta amb diversos centenars de peces, entre les quals podem trobar una sèrie de retalls de diaris 
i revistes que il·lustren la seua trajectòria artística, des de la seua primera aparició pública l’any 
1962 fins a l’actualitat. La col·lecció consta també de dotze obres d’art inspirades en la figura de 
Raimon, signades per grans personalitats dins del món de la pintura i l’escultura, com ara Antoni 
Tàpies, Joan Miró, Josep Guinovart o el seu gran amic Andreu Alfaro, a qui el cantautor de La 
Costera fins i tot dedicà un tema durant el recital que va realitzar el dia 8 de maig a l’edifici Nexus 
de la Universitat Politècnica de València, i que va significar el tret de sortida per als actes de cele-
bració del cinquantè aniversari de la seua cançó més emblemàtica. A més a més, formen part 
d’aquesta exposició una trentena de cartells d’actuacions i festivals d’Alemanya, França, Estats 
Units d’Amèrica, Mèxic o Japó, on Raimon va compartir escenari i micròfon amb artistes de la 
magnitud de Leonard Cohen, Quilapayun, The Kinks o José Afonso, per citar alguns dels noms 
més il·lustres que hi trobarem. D’altra banda, en l’apartat de la nostra memòria històrica recent, es 
posen a l’abast del públic els documents originals del Ministeri d’Informació que certifiquen la 
prohibició reiterada dels seus concerts i la censura de les lletres de les seues cançons durant els 
anys que va durar la dictadura franquista. I això no és tot: portades dels seus elapés i singles, 
imatges inèdites de diverses sessions fotogràfiques, reportatges gràfics de la premsa de l’època, 
llibres que recullen els seus textos i poemes, estampes de la seua ciutat natal i de la seua infantesa 
i joventut, una partitura traduïda al japonés o la transcripció d’una conversa llarguíssima entre el 
cantant i l’escriptor uruguaià Eduardo Galeano. A més a més, aquesta col·lecció es complementa 
amb una projecció in situ del festival que les institucions catalanes van organitzar en commemo-
ració dels 30 anys d’«Al Vent» al mític Palau Sant Jordi de Barcelona, que va comptar amb la 
participació d’artistes importantíssims, com per exemple Ovidi Montllor, Pi de la Serra, Joan 
Manuel Serrat, Luis Cilia, Warabi-za, Pete Seeger, Daniel Viglietti, Mikel Laboa o Paco Ibáñez.

Pau Alabajos
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