
Telmon, Raimondi), occità (Dalbera, Fossat, Casanova), cors (Dalbera-Stefanaggi), català
(Pons, Veny), gaèlic (O’Dochartraigh), àrab de Tunísia (Mejri), anglès (Ramisch), llengües
bàltiques (Timuska). El seminari va gravitar entorn de temes tan importants per al desenvolu-
pament de les noves tècniques aplicades a la geolingüística com són la concepció dels sistemes
informàtics experimentats o en curs de constitució, la difusió i utilització de les dades emma-
gatzemades, la cartografia automàtica i la confrontació dels programes informàtics aplicats.
Les jornades, de perfecta organització, van transcòrrer en un clima de treball profitós i de bona
companyonia, presidides per la generosa acollença dels amfitrions. [J.V.]

Curset de geolingüística a Horta de Sant Joan.—Els dies 16, 17 i 18 de juliol de 2001
va tenir lloc a Horta de Sant Joan (Terra Alta) un curset d’estiu sobre La llengua catalana i la
variació lingüística., organitzat per l’Associació Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre i
la Fundació Privada Universitària Dr. Manyà. Joan Veny va parlar de l’evolució de la geolin-
güística, la seva florida actual tant en atles de dominis plurilingües com en atles d’àrees més
reduïdes i la seva utilitat per a il.lustrar aspectes diversos de la història de la llengua catalana;
Pere Navarro, coordinador del curset, va comentar els microatles de les terres de l’Ebre; Jordi
Ginebra va mostrar a través d’exemples, l’interès i necessitat de l’estudi sintàctic aplicat a la
geolingüística i Miquel À. Pradilla es va ocupar de l’entonació dialectal en català, un tema
que, gràcies a les modernes tecnologies, ofereix unes perspectives de treball molt atractives.
Unes jornades fructíferes que es van coronar gastronòmicament amb un crestó molt ben cui-
nat, plat típic de la població d’acollida. [J.V.]

* * *

Patronat Ramon Llull. —El Patronat Ramon Llull és l’entitat jurídica que fa possible la
publicació d’obres catalanes de Ramon Llull sota la sigla NEORL, Nova Edició de les Obres
de Ramon Llull. La NEORLofereix edicions homologades filològicament dels escrits lul.lians
encara inèdits o que han estat publicats amb mitjans tècnics insuficients, i va néixer amb la vo-
luntat de completar i actualitzar els 21 volums de les Obres Originals de Ramon Llull (ORL),
publicades a Palma entre 1906 i 1950. La NEORL es beneficia de la llarga experiència edito-
rial dels més de trenta toms de la sèrie Raimundi Lulli Opera Latina (ROL), que es publica des
de 1957 al Raimundus-Lullus-Institut, de la Universitat de Freiburg de Brisgòvia, dins la
col.lecció Corpus Christianorum. Continuatio Medievalis.

Per tal d’assegurar el finançament de les NEORL, tant pel que fa a la publicació dels vo-
lums com a la seva preparació (adquisició de microfilms, desplaçaments d’estudi, correcció i
preparació d’originals, retribució dels editors, tasques diverses de suport a la recerca), el 7 de
maig de 1985 es va subscriure un conveni entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Go-
vern de les Illes Balears, el Departament de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat de
Catalunya i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. El con-
veni establia la creació del Patronat Ramon Llull, integrat pels representants de més grau de
les tres entitats signants, que es comprometien a reservar anualment una partida pressupostà-
ria per sufragar l’empresa. La primera reunió del Patronat va ser el 15 de juliol del 1985 i va
aprovar la constitutció d’una Comissió Editora, destinada a tenir cura dels criteris científics
que havien de guiar les NEORL.

Dos dels membres d’aquella comissió inicial, Francesc de Borja Moll i Sebastià Garcias
Palou, malauradament ja no van ser a temps de prendre part en els treballs que van conduir a
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