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Homenatge al professor gabriel Oliver. In memoriam. Barcelona: Publicacions i edicions de la 
Universitat de Barcelona, 2008, 75 p.

 El volum recull la participació d’autoritats acadèmiques, professors, col·laboradors, deixebles i 
amics en l’acte que, el 17 de novembre de 2006, va tenir lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelo-
na en memòria del professor Gabriel Oliver Coll, catedràtic d’Historia de Las Literaturas Románicas 
de la Facultat de Filologia d’aquesta Universitat fins la seva mort, el 27 de juliol del mateix any.
 Les intervencions són, bàsicament, una mostra de la simpatia, admiració i estimació que el profes-
sor despertava en el seu entorn i alhora una descripció de la participació del doctor Gabriel Oliver en 
els diversos àmbits de la vida universitària.
 L’obra es presenta en tres apartats corresponents als parlaments de les autoritats acadèmiques, als 
dels professors, deixebles, col·laboradors i amics i al de les adhesions institucionals i de professorat 
d’universitats espanyoles i europees.
 El director del Departament de Filologia Romànica, Francisco Lafarga, obre l’Homenatge amb una 
Presentació que converteix en expressió d’agraïment personal envers el seu professor i envers totes les 
persones que han fet possible la celebració de l’acte. Montserrat Camps, degana de la Facultat de Filo-
logia, sota el títol En record del professor gabriel Oliver, evoca la seva manera particular de fer política, 
el seu sentit de l’humor, la seva capacitat de diàleg i la seva llarga experiència de gestió. Joan Tugores, 
exrector de la Universitat de Barcelona, recorda la seva relació amb Gabriel Oliver en el equip rectoral 
de maig de 2001 i la remarcable combinació de lucidesa i passió, saviesa i bonhomia que hi va aportar. 
Ángela Abós, Consejera de Ciencia, Tecnología y universidad del gobierno de Aragón, fa memòria de 
la gran amistat que els unia i que es remunta a l’època en què Gabriel Oliver va ser catedràtic de l’Ins-
tituto de Bachillerato de Jaca. M. Dolors Albert, evoca la seva col·laboració amb Gabriel Oliver, primer 
en el Deganat de la Facultat de Filologia i després en la Divisió de Ciències Humanes i Socials. Carlos 
Alvar, col·lega i amic, l’anomena mi amigo mayor i recorda els trenta anys de relació professional i 
personal, repartits en assistències a congressos, en els cursos d’estiu en l’Estudi General Lul·lià i en els 
anys que ambdós van compartir a la Facultat de Filologia. Jean Azèma, actualment professor de l’uni-
versité de Toulouse-Le-Mirail, recorda els deu anys que va compartir amb Gabriel Oliver com a profes-
sor de la Facultat de Filologia i el programa de cooperació amb la Universitat de Montpeller que, gràci-
es al seu impuls, es va poder endegar, i que va ser un precedent del programa Erasmus. Lluís Izquierdo 
descriu a Gabriel Oliver com un conversador natural i enriquidor, un amic acollidor i temperat, una 
ànima generosa. Recorda el seu període de vicerector amb Fabià Estapé i comenta les seves vincula-
cions editorials i la seva activitat de traductor de Balzac. Joaquim Marco, company d’estudis de Gabriel 
Oliver, parla de l’etapa que van compartir a la Facultat de Lletres, primer com estudiants i després com 
a col·legues, destaca, entre altres, les seves qualitats emprenedores, la capacitat per formar equips: al 
Departament, a la Facultat, als vicerectorats, al rectorat de l’Estudi Lul·lià de Palma, als equips editorials 
de Planeta i de PPU. Caridad Martínez, també companya d’estudis, col·lega i amiga personal, titula el 
seu parlament Provincianos en Barcelona, al·ludint a l’etapa en què ambdós van arribar a Barcelona, ell 
des de Mallorca i ella des de Tarragona, per estudiar a la Universitat, lloc on s’inicià la seva amistat 
sempre creixent. Recorda anècdotes de l’època estudiantil, quan amb altres companys de curs van for-
mar un grup que s’anomenava «La vaca» i defineix el seu amic com un home de «cultura oral», amant 
de la conversa, de llenguatge viu, col·loquial i expressiu, gens «políticament correcte», gens arrogant, 
sempre capaç de reconèixer i admirar el mèrit dels altres. Anna M. Mussons transmet la seva experiència 
com alumne de Gabriel Oliver, professor amable i assequible, simpàtic i espontani, exigent i flexible 
alhora, generós amb els estudiants i rigorós amb ell mateix. Destaca, també, les seves aportacions com 
a medievalista, publicacions i organització de diversos congressos i simposis. Carlos Pujol, també com-
pany d’estudis de Gabriel Oliver, evoca l’amistat de mig segle que els va unir i recorda les seves rela-
cions editorials: la direcció de la secció de literatura del gran Larousse Enciclopédico, la direcció dels 
Clásicos Planeta i, a partir de 1981, com a membre del jurat del Premi de novel·la catalana Ramon Llull. 
Pere J. Quetglas recorda la vinculació de Gabriel Oliver amb l’Estudi General Lul·lià, primer com a vi-
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cerector i director de la càtedra Ramon Llull, després com a rector de l’Estudi. També fa present tota 
l’activitat de gestió que va dur a terme a la Universitat de Barcelona, com a vicerector durant el segon 
rectorat de Fabià Estapé de 1975 a 1977, com a degà de la Facultat de Filologia de 1977 a 1986, com a 
primer president de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de 1986 a 1992 i altra vegada com a vice-
rector durant el rectorat de Joan Tugores de 2001 a 2005. Martí de Riquer remunta el seu coneixement 
de Gabriel Oliver quan, cinquanta anys abans, havia vingut a estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat 
de Barcelona i havia estat alumne seu, un «excel·lent alumne». Recorda quan va guanyar una càtedra de 
francès a l’Institut de Batxillerat de Jaca on va conèixer la seva muller i el seu retorn a la Universitat 
de Barcelona, on fou el primer professor encarregat de curs de la secció de Romàniques i, més enda-
vant, catedràtic de Literatures Romàniques. Recalca l’excel·lent tracte que va tenir sempre amb els 
alumnes, el seu tarannà democràtic i dialogant i fa present la seva participació en la Caputxinada, l’any 
1966, arran de la constitució del Sindicat Democràtic d’Estudiants. L’homenatge es clou amb la partici-
pació d’Àngels Santa, alumna seva i actualment professora de la Universitat de Lleida, que refereix la 
importància de la intervenció de Gabriel Oliver en la creació de la Universitat de Lleida, i insisteix en 
la preferència literària del seu professor per l’obra de Balzac i pel segle xix francès.

Anna M. Mussons Freixas
Universitat de Barcelona

Llull, Ramon (2007): Raimundi Lulli Opera Latina. Tomus XXXII, 27. Ars demonstrativa. Edi-
ció de Josep Enric Rubio Albarracín. Turnhout: Brepols, LXXX + 352 p. (Corpus Christiano-
rum, Continuatio Mediaevalis, 213).1

 Poques persones a hores d’ara se sentirien capaces de posar en tela de judici el caràcter de vaca 
sagrada que Ramon Llull ha acabat adquirint per dret propi en l’àmbit de la cultura catalana. La seua 
rendibilitat potencial com a icona nacional fundacional no és simplement un caramel abellidor i fàcil de 
digerir, sinó que adquireix legitimitat i carta de naturalesa pel fet de fonamentar-se sobre una producció 
escrita sòlida i extensa, amb una coherència inqüestionable de visió i plantejaments que han fet de Llull 
un dels pensadors més originals i importants del cristianisme en l’Occident medieval.
 Tanmateix, potser fóra aconsellable que féssem un exercici honest d’autocrítica i ens plantejàssem 
quin és el coneixement real que tenim actualment de l’obra del beat mallorquí en les terres de parla ca-
talana. Com tots els valors culturals segurs, també Llull corre el risc d’acabar esdevenint un boc expia-
tori sobre el qual fer carregar tota mena de projeccions i autojustificacions interessades, basades en un 
coneixement insuficient de l’espessor de la seua proposta intel·lectual. Per tal d’aprendre a valorar i esti-
mar correctament els nostres clàssics, convé que evitem arguments de segona mà o, com a mínim, que els 
mirem de contrastar, sempre que resulte possible, amb el testimoni directe dels seus textos originals.
 L’any 1959, la Maioricensis Schola Lullistica de Palma va iniciar la publicació de l’obra llatina 
completa de Ramon Llull (col·lecció Raimundi Lulli Opera Latina, abreviadament ROL), però el pro-
jecte va quedar interromput després de l’aparició del volum cinquè l’any 1967. A partir de l’any 1975, 
el Raimundus-Lullus-Institut, centre integrat en la Facultat de Teologia de l’Albert-Ludwigs-Univer-
sität (Friburg de Brisgòvia, Alemanya), va reprendre les regnes del projecte. Gràcies a l’esforç continu-
at d’edició que ha aconseguit impulsar, han aparegut publicats des d’aleshores vint-i-set volums més de 
les obres llatines completes de Ramon Llull en la col·lecció Corpus Christianorum de la prestigiosa 
editorial Brepols, amb seu a Bèlgica. Es tracta d’una tasca certament ambiciosa, que exigirà encara 

1.  Aquesta recensió s’ha beneficiat d’un ajut predoctoral d’investigació FPU del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación espanyol [referència AP2005-0137], i s’inscriu en el marc del projecte d’investigació «La cultura literaria 
medieval y moderna en la tradición manuscrita e impresa (IV)» [referència FFI2009-14206], finançat pel mateix 
ministeri.
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