
venzali e del bilinguismo italiano – francese. La Valle d’Aosta ha già avviato dal canto suo un
programma di tutela linguistica all’interno del quale si svolgono sia ricerche scientifiche come
l’atlante linguistico (APV) e le ricerche toponomastiche, sia attività rivolte agli studenti o a un
pubblico più vasto come il Concours Cerlogne e la Scuola Popolare di patois o ancora gli spor-
telli linguistici aperti grazie alla legge 482/99 in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
Nella stessa direzione va anche l’organizzazione ogni 4 anni della Festa Internazionale di Pa-
tois che anche quest’anno ha visto oltre alla riflessione scientifica sulle prospettive e sugli stu-
di del francoprovenzale, la partecipazione di gruppi e patoisants provenienti da tutta l’area
francoprovenzale [M. C.]

* * *

La Càtedra Ramon Llull: crònica breu. — L’any 2003, la Universitat de les Illes Bale-
ars i el Govern Balear varen fer una passa endavant en la promoció de l’estudi i difusió de l’o-
bra de Ramon Llull. Es recuperava, així, la Càtedra Ramon Llull, creada a Barcelona l’any
1959 i adscrita a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que promo-
via cursos de doctorat. L’any 1999 es signava un conveni de col.laboració entre les Universi-
tats de Barcelona i de les Illes Balears en virtut del qual la Càtedra Ramon Llull passava a ser
adscrita a la Universitat de les Illes Balears. L’any 2003 es va signar un conveni de col.labora-
ció entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per fomentar la for-
mació d’investigadors lul.lístics des del marc de la Càtedra.

Són diversos els projectes de recerca i de difusió que s’han dut a terme al llarg d’aquests
tres anys. En l’àmbit de la investigació cal destacar l’elaboració de diverses tesis doctorals re-
lacionades amb l’obra lul.liana —des de les branques de la Filosofia i de la Filologia—, la
col.laboració en diferents publicacions de caràcter lul.lià (Studia Lulliana) i la participació en
congressos internacionals. Són remarcables les col.laboracions amb la Maioricensis Schola
Lullistica i amb la Universitat de Barcelona, col.laboració en el marc de la qual es promou la
publicació, a la Col.lecció Blanquerna, d’estudis medievalístics.

S’han organitzat diferents activitats de difusió científica, com ara les Jornades Internacio-
nals Lul.lianes «Ramon Llull al s. XXI», el «I Curs d’Introducció al Món Lul.lià», a més de les
diferents edicions de la «Setmana Ramon Llull» (Ramon Llull a la UIB i El llegat manuscrit
de Ramon Llull), destinades a un públic més general, no especialista en la matèria.

Entre els projectes més immediats cal esmentar la presentació de les Actes de les Jorna-
des Internacionals Lul.lianes, l’organització d’un seminari per a joves lul.listes —conjunta-
ment amb la Fundació P. Pere Joan Cerdà— l’organització —amb la Universitat de Barcelo-
na— d’un conjunt d’activitats relacionades amb la presentació de la col.lecció Textos Catalans
Medievals i un segon congrés internacional per a l’any 2007.

N’és el director el Sr. Joan Mas i Vives. La Càtedra Ramon Llull s’ubica al Campus de la
Universitat de les Illes Balears. El telèfon és el 971 17 20 55 i l’adreça electrònica és catedra.
ramonllull@uib.es. Si en voleu més informació podeu consultar la web http://www.uib.es/
catedra/ramonllull/ . [M. Ri.]

Renovació de la junta de govern de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelo-
na. — La mort sobtada del doctor Eduard Ripoll i Perelló, president de l’Acadèmia de Bones
Lletres, el 28 de març de 2006, ha dut a una renovació de la junta de govern de la corporació.
L’11 de maig fou elegida pels acadèmics l’única candidatura presentada, formada per Pere Mo-
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las i Ribalta (president), Josep Massot i Muntaner (secretari), Eulàlia Duran i Grau (tresorera),
José Enrique Ruiz Domènec (bibliotecari) i Joaquim Molas i Batllori (conservador). [J. M. i M.]

V Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Andorra 2006). — L’Insti-
tut Ramon Llull i el Govern d’Andorra, amb la col.laboració molt especial de l’Ajuntament
d’Artà (Mallorca) i el Comú de Canillo (Andorra) han organitzat el V Campus Universitari de la
Llengua Catalana Mallorca-Andorra. Va començar a Artà dia 27 de juliol i va acabar a Barcelo-
na dia 17 d’agost proppassat, després d’haver estat entremig una setmana a Canillo (Andorra).

Enguany hi han participat 26 estudiants (2 alemanyes, 3 txecs, 3 polonesos, 5 romaneses,
1 nord-americà, 1 suís, 4 sèrbies, 2 gallegues, 1 espanyola granadina, 3 russos i 1 francesa).
Tots han tingut una actitud immillorable per practicar la llengua catalana, que prèviament ha-
vien apresa al seu país amb cursos de català normalment universitaris. Tots són capaços de
parlar en català amb una diversitat de fluïdesa que depèn del nombre d’hores d’aprenentatge i
de les estades prèvies al nostre país. Els motius pels quals estan interessats a venir al Campus
són diversos: uns volen venir a fer estudis a alguna de les nostres universitats, altres ja hi te-
nen algun vincle anterior (parents, amics, records familiars) i altres veuen el català com una
llengua més que els obre perspectives personals noves. Solen ser joves molt entusiastes per
conèixer la llengua, la gent i el territori. Hi ha representats molts futurs filòlegs, però també
una minoria d’altres estudiosos (d’arquitectura, enginyeria, biologia, medicina...). Aquests dar-
rers no solen saber castellà, han triat el català com a primera opció hispànica.

El Campus 2006 a Mallorca s’ha mogut en els paràmetres habituals. Hi ha hagut classes
de llengua impartides per Eva Cullerer, professora del Ministeri d’Educació del Govern d’An-
dorra i per Joan Llinars, lector de català a Bucarest. Remarcables han estat les sessions cultu-
rals: voldria destacar la intervenció de personalitats com Joan Veny, catedràtic emèrit de la
Universitat de Barcelona i membre de la Secció Filològica de l’IEC, que va parlar de «El ca-
talà de les Balears», Antoni Bonner, lul.lista, amb «El lloc de Ramon Llull en la cultura uni-
versal», o Jaume Fàbrega, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, «La cuina ca-
talana, un patrimoni cultural». Altres conferenciants menys coneguts però igual d’atractius per
als estudiants foren Pere Sales, Francesc Vallcaneres, Sebastià Ferragut.

La part cultural i d’oci, com a cada Campus, va estar ben representada. Es varen fer tallers
de ball de bot i d’instruments tradicionals de música, vàrem poder escoltar tres contes esplèn-
dids de boca de Caterina Valriu, professora de la Universitat de les Illes Balears «Catalina
Contacontes». Férem visites i excursions que agradaren i sorprengueren: a les coves d’Artà, al
castell d’Alaró, a la festa dels Moros i Cristians, a volar amb ultralleuger a Vilafranca, al parc
natural de Llevant. Vàrem gaudir molt de l’anada al taller del pintor Miquel Barceló i del seu
tracte cordial, a casa seva, a la Devesa.

Després de la festa de comiat, en què vàrem tenir la sort de comptar amb l’excel.lent can-
tant Marta Elka, el Campus es va desplaçar a Andorra. Això era dia 8 d’agost. Va ser partir de
la calor de Mallorca per passar al fred d’Andorra. I és que aquests dos escenaris són totalment
complementaris: mar-muntanya, calor-fred, poble-ciutat. A Mallorca els estudiants troben
com a cosa que els sorprèn el bull de les festes i la proximitat de la gent i a Andorra la profes-
sionalitat dels establiments i el ressò als mitjans de comunicació.

A Mallorca el Campus sol ser notícia, com així ha estat en la cinquena edició, als tres diaris:
Diari de Balears, Última Hora i Diari de Mallorca, normalment amb motiu de la inauguració ofi-
cial a l’Ajuntament d’Artà, sol sortir una foto de grup i un text explicatiu breu. A Andorra el
Campus va ser rebut oficialment per la ministra d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i
Recerca i la cònsol major de Canillo. La repercussió als mitjans de comunicació d’aquesta re-
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