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ció plurilingüe del corpus lul·lià. Acte seguit va tenir lloc la presentació del volum lul·lià Llibre de 
la disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic. Llibre de la ciutat del món, a cura de Lola 
Badia, segon lliurament de la sèrie TOLRL, la traducció de l’obra llatina de Ramon Llull, editada 
per l’Obrador Edèndum, de Santa Coloma de Queralt, juntament amb l’editorial Brepols, de Turn-
hout, Bèlgica. Hi van intervenir Marcel Ortín, de la Universitat Pompeu Fabra, i la curadora del 
volum, del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona.
 La segona sessió, celebrada el 9 de maig de 2009 a la Facultat de Teologia de Catalunya, va 
comptar amb la intervenció d’Annemarie Mayer, que va dissertar sobre «Cartografia dels atributs 
de Déu: Ramon Llull i les religions en contacte». Segons la conferenciant, avui dia és habitual 
relacionar-se amb persones d’altres religions, però des del punt de vista de la teologia catòlica, els 
documents del Concili Vaticà II són la guia tant per a la convivència com per a la interacció teo-
lògica. Sovint es pensa que, abans del Concili, tot era un desert d’exclusivisme d’acord amb la 
divisa Extra ecclesiam nulla salus. Tanmateix, la situació i el pensament de Llull eren de debò tan 
diferents? Per a ell era habitual trobar-se amb musulmans i jueus; i la seva teologia s’havia de 
posar com a qüestió l’existència d’altres religions. Per a Llull calia trobar una mena de relació 
respectuosa amb les altres religions monoteistes que facilités la convivència; però encara més que 
una «etiqueta interreligiosa» li calia disputar amb els continguts teològics de les diferents religi-
ons des d’un punt de vista cristià. En el laberint de les diferents creences, els atributs de Déu, tema 
comú de totes tres religions, li servien com a mapa per al viatge interreligiós. Mayer va explicar 
que, per seguir els seus passos, hem de prendre en consideració obres pràctiques, com el Llibre del 
gentil e dels tres savis, o teòriques, com l’Ars inveniendi veritatem o el Llibre de contemplació en 
Déu. La doctrina lul·liana dels atributs de Déu permet de donar respostes a la pregunta sobre quina 
contribució podria fer Llull al diàleg interreligiós d’avui. Annemarie Mayer és privatdozentin, 
doctora en teologia per la Universitat de Tübingen i assistenta científica a l’Institut per a la Recer-
ca Ecumènica d’aquesta ciutat, amb tasca docent i investigadora en l’ecumenisme entre els pro-
testants (luterans, reformats, anglicans) i catòlics. Recentment ha defensat una tesi d’habilitació 
sobre la discussió interreligiosa dels atributs de Déu en Ramon Llull, publicada amb el títol Drei 
Religionen  ein Gott? Ramon Lulls interreligiöse Diskussion der Eigenschaften Gottes a l’edito-
rial Herder de Freiburg de Brisgòvia. Els actes de l’Aula Lul·liana es van cloure amb la presentació 
del volum Raimundus Lullus: An Introduction to his Life, Works and Thought, a cura d’Alexander 
Fidora i Josep E. Rubio, publicat dintre de la sèrie Corpus Christianorum de l’editorial Brepols, de 
Turhnout, Bèlgica. Van prendre la paraula Josep Perarnau, de la Facultat de Teologia de Catalu-
nya, i els responsables del volum, Fidora i Rubio, respectivament de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i de la de València.

Lola Badia
Universitat de Barcelona

 Pere Farrés Arderiu, homenatge i nomenament pòstum de fill predilecte de Manlleu. – 
De privilegiats no dubtem a qualificar-nos tots els qui per raó d’amistat com d’ofici o, encara 
millor, per totes dues raons alhora, vam gaudir de la sort d’un tracte sovintejat amb en Pere Farrés 
Arderiu, lector, filòleg, docent, investigador, però per sobre de tot una bonhomiosa i excel·lent 
persona, traspassat el 8-XI-2008 després d’una malaltia afrontada amb una enteresa i una serenitat 
exemplars.
 Les virtuts que concorrien en l’homenot, juntament amb la reconeguda solvència de la seva 
activitat com a professional, expliquen així que de manera espontània i sincera –al marge doncs de 
conveniències institucionals o de meres inèrcies rituals– mig any després de la seva mort li fossin 
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dedicats dos sentits actes en memòria i homenatge. L’un (14-V-2009), a la Facultat de Filologia de 
la Universitat de Barcelona, d’on era professor titular; l’altre (15-V-2009), a l’Ajuntament de la 
vila que l’havia vist néixer i on havia viscut molts anys, a Manlleu, Osona.
 En el primer d’aquests actes, i al llarg de tota una jornada acadèmica, diferents col·legues i 
amics (es podia evidentment ser amic d’en Pere sense ser-ne col·lega, però ser-ne això últim equi-
valia ja a ser-ne igualment amic) van glossar la trajectòria del personatge des d’una òptica emi-
nentment gremial. En atapeïda síntesi, doncs, basti ara i aquí consignar que Àlex Broch va ponde-
rar-lo com a primeríssim (en tots els sentits de l’adjectiu) estudiós de la poesia de Miquel Martí i 
Pol; Josep Maria Domingo va fer-ne l’esbós com a figura del paisatge configurat per la literatura 
vuitcentista i els seus màxims especialistes; Enric Gallén el va rememorar com a historiador del 
teatre tot revelant alhora el paper que també hi havia exercit com a crític; Ricard Torrents va fer-ne 
una semblança més ençà de l’erudició, en tant que amical amic; Ramon Pinyol va valorar-lo en la 
seva cabdal dimensió com a verdaguerista i com a verdaguerià; Maria Àngels Verdaguer va evo-
car-lo com a mestre i com a professor universitari; Joaquim Molas, encara, en la intervenció de 
cloenda, va resseguir el dilatat i fructífer contacte que hi havia tingut durant molts anys.
 El segon acte, concebut en forma de sessió solemne de nomenament de Pere Farrés Arderiu, 
a títol pòstum, com a fill predilecte de Manlleu, va comptar entre els seus participants amb dife-
rents personalitats: Joaquim Albareda, director de l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens 
Vives de la UPF; Antoni Anglada, gerent del Consorci Hospitalari de Vic; Josep Paré, professor de 
llengua i literatura catalanes a l’IES Jaume Callís de Vic i a la Universitat Autònoma de Barcelona; 
Ricard Torrents, primer rector de la Universitat de Vic i membre de l’Institut d’Estudis Catalans; 
i qui signa aquesta breu nota, com a representant del Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat de Barcelona. Tots ells, alternant-se indistintament en llur doble dimensió de professi-
onals i, alhora, d’amics d’en Pere Farrés Arderiu, van procedir a fer-ne l’oportú panegíric, en un 
esforç de contenció emotiva i de rigor expositiu que no sempre va reeixir enfront de les mal repri-
mides llàgrimes.
 Hi ha previst que els parlaments de tots dos actes siguin publicats per les institucions respec-
tives on es van celebrar. Serà llavors el moment, textos en mà, de fer-ne l’oportuna ressenya 
conjunta. Per millor poder fer-nos càrrec de la trajectòria humana i intel·lectual de qui tenen per 
objecte. I gràcies al mestiere di leggere i a l’ars docendi del qual és que avui sabem molt més de 
Víctor Balaguer, de Jacint Verdaguer, de Ramon Picó i Campamar, de Miquel Martí i Pol, i de 
tantíssimes altres grans plomes de la literatura d’aquest país.

Josep Murgades
Universitat de Barcelona

 Gabriel Oliver Coll, in memoriam. – El capvespre del 12 de febrer de 2009, les portes de 
l’Aula Magna de la Facultat de Filologia de la UB s’obrien per acollir els assistents a l’acte-home-
natge al Dr. Gabriel Oliver Coll, amb motiu de la presentació de la Miscel·lània Gabriel Oliver 
Coll (Barcelona-Mallorca, Estudi General Lul·lià-PPU, 2008) i de l’obra que reunia els parlaments 
que s’havien fet al Paranimf, el 17 de novembre de 2006, Homenatge al professor Gabriel Oliver, 
in memoriam (Barcelona, PUB, 2008). Presidien l’acte: el Dr. Pere Quetglas, Vicerector d’Infor-
mació i Comunicació, Dr. Joan Veny, Dra. Isabel de Riquer, Dr. Adolfo Sotelo, Degà de la Facultat 
de Filologia, i la Sra. Mª Jesús Marcuello, esposa de l’homenatjat.
 El Dr. Quetglas, després d’evocar el motiu que ens havia congregat allí, donà la paraula a la 
Dra. Riquer, que glossà magistralment els treballs que constituïen la Miscel·lània, recalcant aquells 
temes que havia conreat el nostre amic-professor-company Gabriel Oliver, i que es feien palesos 
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