
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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la redacció d’unes normes internes d’edició de les NEORL, que han estat aplicades en la con-
fecció dels volums ja publicats i dels que pròximament veuran la llum. Les primeres reunions
de la Comissió Editora es van celebrar a Palma, València, Freiburg i Barcelona els anys 1985-
1987. Avui els membres de la comissió són: Lola Badia, Miquel Batllori, Germà Colón, Fer-
nando Domínguez, Antoni Ferrando, Jordi Gayà, Albert Hauf, Joan Miralles, Gret Schib, Al-
bert Soler i Peter Walter. El secretari de la comissió és actualment Xavier del Hoyo, com a
secretari de l’Institut d’Estudis Baleàrics de Palma (IEB). Aquesta entitat és l’encarregada, en
efecte, de la gestió burocràtica de la NEORL. Cal prendre nota que el primer secretari de la co-
missió, i també secretari de l’IEB, va ser Jordi Gayà, artífex polític del conveni. En canvi, el
director de les edicions, que coordina els treballs de la comissió, planeja les estratègies edito-
rials i assigna les tasques, va ser i és encara Antoni Bonner.

Les activitats del Patronat Ramon Llull han funcionat amb la regularitat que permet l’al-
ternança de les forces polítiques implicades en les tres institucions finançadores. Les dificultats
en la coordinació al més alt nivell ha aconsellat l’any 2001 d’endegar una agilitació del conve-
ni del 1985, que compta amb el ple suport del Govern Balear i del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. La primera provisió de la nova etapa ha estat designar les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat com a productores i distribuïdores de la NEORL. Porta data de
2001 la segona edició, revisada, del volum II, Llibre del gentil e dels tres savis, a cura d’Anto-
ni Bonner. El volum I és el Llibre de virtuts e de pecats, a cura de Fernando Domínguez, el
III conté tres opuscles: Llibre dels articles de la fe, a cura d’Antoni Pons i Pons, Llibre contra
Anticrist, a cura de Gret Schib, i Què deu hom creure de Déu, a cura de Jordi Gayà, el IV és la
Lògica nova, a cura d’Antoni Bonner. Els propers volums seran: els Començaments de filoso-
fia, a cura de Fernando Domínguez, el primer tom del Llibre de contemplació, a cura d’ Anto-
ni I. Alomar, els Començaments de medicina i el Tractat d’astronomia, a cura de Lola Badia,
el Blaquerna, a cura d’Albert Soler i la Doctrina pueril, a cura de Joan Santanach. [L. B.]

Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la societat de la informació.
Amb aquest títol, els dies 12 i 13 de juliol de 2001 va tenir lloc al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona un curs organitzat pel Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estu-
dis Catalans (SEREIEC) i pel Consorci Universitat Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre
Ernest Lluch, sota la direcció de Joan Martí i Castell, membre de la Secció Filològica de l’IEC
i director del SEREIEC. Va ser-ne secretari científic Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de
Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC.

El curs, després de constatar que som davant d’una crisi general que exigeix a tothom la
capacitat de saber tenir-hi respostes perquè es resolgui positivament i d’una manera progres-
sista, oferí incentius per a la reflexió sobre les transformacions profundes que s’esdevenen ac-
tualment arran del procés de globalització universal, les quals, lluny d’anorrear els ciutadans
per manca de capacitat de reacció i de creació, els han de permetre de protagonitzar-les per tal
que s’adrecin cap a la cooperació en el progrés per al benestar general.

Per ordre d’intervenció, els títols de les sessions i els professors que les van impartir cor-
responents al primer dia foren els següents: Una nova universitat en el nou món del coneixe-
ment, a càrrec de Gabriel Ferrater i Pascual, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
i membre de l’IEC; Noves professions en el món del coneixement i de la informació, a càrrec de
Joan Majó, president del grup de treball Information Society Forum de la Unió Europea; L’or-
ganització territorial i les tecnologies de la informació i de la comunicació, a càrrec d’Antoni
Farrés i Sabater, consultor en temes de l’Administració pública; Les llengües d’Europa i la glo-
balització (en ocasió de l’Any Europeu de les Llengües), a càrrec d’Aureli Argemí i Roca, se-
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