
SECCIÓ LITERÀRIA

VI Centenari de la mort de Ramon Lull

MOVIMENT Lt'LIA (191-1920)

1.'anv 1915 feren just 600 anys de la data tradicional, si no histórica, (le la mort (fel polígraf

mallorquí . Es am]) tal motiu que la secció Histórico-Arqueológica de I'IxsiITuT n'EsTUniS CATA-
LANS endreçava en ;o d'abril de 1914, a la Diputació de Barcelona, una memòria ( 1 ) proposant

algunes iniciatives per a coI11I11eInorar dignament aquella data . Certament 1 trasbals del rnó11
no Permeté que 1a commemoració en terres catalanes fos ço que s'en podia esperar, ancs bé fou

causa que manqués la col . laboració estrangera . Així i tot, a Mallorca i Catalunva no deixaren de
publicar-se alguns llibres i de celebrar-se alguns actes dignes d ' esmentar-se . _1 continuació en
donem un inventari en el qual incloem també la producció niés important de caràcter lulià apa-
reguda fins tot l'anv 1920, per tal cons fóra difícil d'establir una línia divisòria entre les publica-
cions publicades amb motiu del Centenari i les posteriors . Així aquesta ressenva, Ileugerissima per
la manca d'espai, cornpenclrà la producci6 luliana dels sis anvs que abarca el present volum de
1' Ax UARI :

LLIBRES. —Fonts bibliogràfiques i documentals . L'INSTITUT Va iniciar la col.lecció ~~Es-
tzldis de Bibliografia L•ulianm> amb l'obra del Dr. Adai Gottron L'edició nzagu l/ina de Ramon
Lull, amb un aNndix bibliogrùfic dels manuscrits i inlfiresos lulians de Maguncia (Barcelona,
MCMXV). Alhora començà 1'estampació del segon volum ele la sèrie, que serà la bibliografia dels
impresos lulians, degut als joves lulistes, ja coneguts pels seus treballs de bibliografia luliana,
Srs . Elies Rogent i Estanislau Duran, els quals estigueren a Mallorca comissionats per l'INSTITUT (2).
—JOSrP M .- BATISTA I Roc : : Catàleg de les obres lulianes d'Oxford (Barcelona, MCMVXI) . Aquest
catàleg, extret del Boletín de la Real Acadealia de Buenas Letras, és una bolla contribució a la bi-
bliografia luliana . N'hem donat compte en Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, Ii pp . Izo-I52) .--
PI.1Ro BLAxco SOTO : Estudios de Biblio ;raf la Lziliana (Madrid, 1916), d ' una valor sols de com-
pilació, la part original de l'autor essent molt feble . (Cf. també But. Bibl . Cal., III, pp . 133-1 5 .)
— j . RUDIó B.-v1_AGu1 R : Los Códices Julianos de la Biblioteca de Inniclien (Tirol) (Madrid, 1917).
Es tul extret de la Revista de Filología Eshaízola . En el Volum anterior de l'ANUARI (pp . 742-745)
l'autor n'havia fet un resum en fornia de llista . (C'f. BW.t . Bibl . Cat ., IV, p . 156.) — RAyIOx n'ALós:
Los Catálogos lulianos . Contribución al estudio de la obra de Ramón Lull . Tesis doctoral (Barcelona,
IgIS). — RAMOx ll ' ALÓS, Noces Rubió-Lois, XXII setembre MCMXIX : Sis docu.menis per a la
hi.stóu'ia de les doctrines lulianes (Barcelona, 1919).

Iconografia luliana . Xilografies antigues del Beat Ramon Llill (Mallorca, MCMX\ ), publi-
cació ele la Casa Guasp, de Mallorca, que ja estampava obres lulialtes en el segle XVII i que re-
produ,:ix en e1 Volum una sèrie de xilografies ciel segle XVIII . 1 n interès tot especial té l'article
del Sr . Jordi Rubió, El Brericielum i les miniatzeres de la rida d'Era Ramon Lui! de la Biblioteca de
11 arlsr'zlhe (Bilt . Bibl. Cal ., I II, pp. 7 i-b8), essent aquest manuscrit de Karlsruhe de la I11éS grau
valor iconogràfica.

Obres originals de Ramon Lull . — La «Comissió Editora Luliana» de Mallorca ha um-
tinuat la sèrie de Ubres originals de l'il•lunzinal doctor Alesire Ramon Lull, de la qual han
aparegut en 1915 i 1917, respectivament, els Volums X i XI, tots dos sots cura ele mossèn
Salvador Galmès . El Volunl X comprèn : Libre de Santa .Maria, segons un manuscrit de la Biblio-

teca Provincial de Barcelona (segle XIV) ; Hores de Santa Maria, en prosa, obra inèdita fins ara,

segons un manuscrit ciel Vaticà (segle XIV), i el Libre de Benedicta tu in mulieribus, tal vegada

apòcrif — i així ho creix l'editor, —perd de factura i d'esperit Len lullians . Es copiat d'un manus-
crit del segle XVIII de la Biblioteca Provincial de Mallorca . En el Volum XI es comença L' ;lrbre
de Sciencia escrit a la cintat de Roma l'any II .CC.LXXkXV. Mai és estat publicat sencer eII català

aquest bell text per al qual ha sei vit de base de publicació el manuscrit de la Biblioteca Ambrosiana ,
(iel segle XV. Les transcripcions dels dos Volums són curades i els pròlegs discrets i agradab '.es.
I .es notes bibliogràfiques de manuscrits i e(licions podrien ésser un xic més completes.

(r) Axl'ARI ViCJI\III-_A- IV• . pp . xxx-xxxit• . pnhlicada tvnhí• a part.
\IC\INIII-\I V•. pp. 7 .1[-ï .12 .



CRÒNICA DE LA SECCIÓ LITERARIA

Vida de Ramon Lull . — Juan: BoRR:ís RULLAN, PVRF. : Vida popular del Beato Ramon
Lull . Segona edició (Palma, 1915) escrita en dialecte mallorquí . — MN . SALVADOR GALa1ÉS : Vida
compendiosa del Bt . Ramón Lull (Palma, 1915) . Com l'anterior, és obra de vulgarització, però
han tingut en compte els documents trobats en aquests últims anys que varien la cronologia
Juliana . — LLORENÇ RIBER, PVRE . : Vida i actes del reverend mestre i benaventurat mártir Ramon
Lull (Mallorca, 1916). Obra essencialnn , nt literària, escrita en bella prosa que recorda força Pistil
dc Ramon Lull, tant que els textos lulians autobiogràfics hi estan ben emmarcats . Així mateix
Mn. Riber està ben documentat quant a les fonts biogràfiques . La matèria d'aquest llibre és la d'unes
«Conf 2rències llegides en el saló de sessions per invitació de l'Excm . Ajuntament de Palma de
Mallorca, i publicades per son acord i a ses despeses».

Estudissobre l'obra de Ramon Lull . — MIOuEL F1:RRÀ : Ramon Lull, valor universal
(Mallorca, 1915) . Conf;:rència llegida en l'Ajuntament cte Palma . — JosÉ CASADESt s, PBRO .:
El «Arte All .agna» de Raimundo Lurio, doctor iluminado y mártir (Barcelona, 1917) . Memòria pre-
miada en el «Concurs Lulià» de Mallorca (juliol ciel 1916), dedicada a exposar el mecanisme extern
i contingut d'aquella obra . L'autor fa taml;é obra de controvèrsia sortint a la defensa de Ra-
mon Lull amb braó i llenguatge sovint poc avinent a una obra científica . En les controvèrsies
lulianes no és, però, cosa nova . Es un extret de la revista Estudio . — JAIME BORRÁS RL'LLÁN:
Lulismo (Sòller, 1918) . Reimpressió d'articles publicats en la premsa mallorquina vindicant l'orto-
dòxia i la originalitat de Ramon Lull ( 1 ).

Publicacions periòdiques . — Vegin-se les segiients publicacions de les quals donem el re-
sum en altre lloc d'aquesta Crònica : Boletín de la Real .-lcadentia de Buenas Letras de Barcelona,
Butlletí de la Societat Arqueològica Luliana, de Jlallorca ; Butlletí de l ' Ateneu Barcelonès ; Estudios
%,•anciscanos, de Sarrià ; Estudio i Quaderns d'Estudi, de Barcelona . Demés, en els Arxius de l'Ins-
titut de Ciències s'ha publicat : J . H. PROBST : L'Antour mystique dans l'«Amic e Amat» de Ramon
Lull . Son caractère anormale (1917, any IV, n." 7) ; en Revista Quincenal, de Barcelona, un article

de MN. LLORENS. RIB1.R : Ramon Lull en JIontpeller y en la Sorbona (I, 1917, pp . 310-339) ; en La
Revista, de Barcelona, RAaroN D'ALÓS : Del Centenari de Ramon Lull (I, 1916, n ." XIII), i JORDI
RuBló : L'edició maguntina de Ramon Lull, per A . Gottron (ibid .).

CURSOS I CONFERÈNCIES . — En la càtedra de literatura catalana ciels Estudis Universitaris
Catalans es va donar un curset, durant els mesos de gener-març del 1915, sobre la «Vida •i 1'opu,s, '
de Ramon Lull, a càrrec d'En Ramon d'Alós . Igualment la càtedra d'Etica de la Universitat de
Barcelona, regentada pel professor Sr . T. Carreras i Artau, ha dedicat el seu tercer curs especial
sobre «Concepciones éticas en España» a l'estudi de Ramon Lull . Va tenir lloc els mesos de gener
a maig, sota un programa, que s'ha publicat, ben suggestiu.

A 1' Ajuntament de Palma de Mallorca es llegiren, l'any 1915, les següents conferències, gairebé
totes publicades després : JOAN ALCOVER : El lulismo en Mallorca desde mediados del siglo ÎI .
J. BORRÁS RULLSN : El sistema científico luliano . Exposición y crítica; MIQUEL FERRÀ : Ramon Lull,
valor universal ; B . PONS 1 FABREGUES : Ramon Lull, apòstol de l'amor; LLORENÇ RIBER : Vida i
actes de Ramon Lull . —Al sFoment del Civisme», de la mateixa ciutat de Mallorca, Mn . SALVADOR
CALMÉS donà una conferència sobre En Lull, de la qual extractà la Vida més amunt esmentada.

L'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, en 6 de juny de 1915, celebrà una sessió extra-
ordinària per a commemorar el VI centenari . El Sr . Miret i Sans llegí un treball sobre dades

biogràfiques inèdites de Ramon Lull . El Sr. Jordán de Urries feu l'exposició del llibre del

Dr . A. Gottron, Ramon Lulls Kreuzzugsideen (Berlin u . Leipzig, 1912), donant-ne a conèixer la
traducció castellana del capítol IV. Fou llegit també un treball de Mn. Salvador Bové sobre
Ramon Lull i la llengua llatina i es presenta la transcripció del text català inèdit de la Vida
coetània segons ms . ciel British Jluseum . Fora del treball del Sr. Jordán, els altres se són publi-

cats en el Boletín de l'Acadèmia.

En 26 de maig l'Ateneu Barcelonès inaugurava un cicle de conferències pel mateix motiu.
Solament, però, s'en donaren dues . Aquell dia MN . LLORENÇ RIBER disertà sobre La I -ida i l'obra
del Doctor illuininat . El primer de juny MN . JOSEP CASADESÜS parlà de L'Art Magna, publicant-se

aquest treball, abans esmentat, en el Butlletí de l'Ateneu.

(i) Bé que no entren en el marc de 1'ANuARI anctarem els dos llibres de poesies P . n'A . MuLET RElxi:s : Ramon
Lull (Inca, 1917), i A . VALLS I VICENS : Flors lulianes (Barcelona, 1908) i àdhuc l'obr tttutàstica de E. K. SETII. StIITII:
Don Rainton . A story of Rayntund Lull (London . 191q), narració novelesca nu En Lu zu.reü convertit en un hidal *'
espart ll

111 . — Institut tl'Estndis Catalans



ANUARI DE L ' INSTITUT 1) ' IiSTUI)tS CATALAÑS : 1ICMXV- Xx

En igitl l'Hscola Industrial de Barcelona va dedicar igualment dues conferències a la nlemi ►ria
(1 'EI1 Lull : I'ida de Ramon Lull, per Mn . Llorenç

	

i Bi'bliogra/a luliarta, per 1). Jordi Rubi6

1 Baiagiler . Esmeutern, (1c111(S, Cntre altres conferències donades dllrallt aquest t('Illps pel I)r . Serra

( Martill('z, la cilt' va dallar en el «l'oyer Francais sobre franca i Ramon Lull el pruner de

maig de 1918 (publicada en I_e Fover Fran ( . ais, mai 19r8).

En la 1 niversitat d 1' Barcelona s'hi donaren també conferències : El 3o de gener del 1916, el Cap
de la Biblioteca Provincial Universitària, Sr . Manuel Rubio i Borràs, va dis; rtar sobre el concepte,
importància i finalitat pràctica de l'Exposició Bibliogràfica Luliana que aleshores s'inaugurava.

El (I de febrer, 1) . 'l' . Carreras i Artall parlà de Ranton L ull : 1'horrte i la doctrina, i Mn . J . Casadesús

de 1'Escola Lltliana . En l'Anteneu Enciclopèdic Popular de Barcelona el mateix Sr . Rubio i Borràs

donà una conferència il . lustrada sota el tema Rairnitndo Lulio, pecador, asceta v sabio, cons també
rn donà una altra semblant al Col .legi dels Jesuïtes de Sarrià 1'11 de febrer.

EXPOSICIONS . —A1 Ines de junv du 1915 va tenir lluc a la ciutat (le Mallorca, i al Col . legi
de la Sapii•ncia, una E.rposicit . d'Iconografia i Bibliografia del beat Ranton Lull, organitzada per

la Societat Arqucológica Luliana . Un catàleg detalladíssim de 1'Exposiciá l'ha publicat el P . Andren

de Palma de Mallorca, caputxí, en la revista Es/n(1/os Franciscartos (vegi's la secciú de Revistes).
Una altra exposició, ben inlpoltant, va tenir lluc al Paraninf de la Universitat de Barcelona des
del 3o cic gener al 15 de febrer de 1916, organitzada per la Biblioteca Provincial de la nostra ciutat.
(1 'egeu-ne la ressenya ell Bu.t . Bibl. Cal., III . pp . 168-1 73).

ALTRES ACTES E\ COM1IEMORACIÓ I)EL VI CENTENARI . — Ressenvat tot co que hem

degut més important i nlés en consonància amb el caràcter de l ' ANUARI, qui vulgui haver altres
dades, sobre tct referents a festes populars i religioses a Mallorca, p'- t consultar : ANTONI 13T . ß " AI.-

cOVER, Crònica del rl Centenari de la _hort del Beat Ramon Lull en Butlletí de la Societat Arqueo-
lògica Luliana, XV, pp . 378-388.

Hem d'esmentar, finalment, encara que ja ho fem també en altre lloc, l'article d'A . DE P.,
1:1 lulisrrtn en Catalttita (1916-1919), que, a l'igual que l'anterior, completarà aquesta re'ss('nya en
la Libliografil referent a articles de diaris i altra premsa local . Publicat en Estudios Frartciscanos,
19r0, 1_XIII, pp . 20-25 .

	

R . u'A.

Centenari Milà i Fontanals

Manuel _p illà i Fontanals, notes biogrààftqu es i crítiques per ANTONI RUBIÓ I I_LUCir. Edició ele 1'As-

sociació Protectora de l'Ensenyança Catalana, 1918 . — 11il(à v Fontanals v Rubió y Ors, dis-
cursos escritos pura la solemne sesión conrrtcmorativa del Centenario del nacimienlo de dichos
ilustres profesores, celebrada por la Universidad de Barcelona el día 29 de junio de 1919, pOY los
doctores D. ANTONIo RUBIÓ Y LLUCH v 1) . CosJIE PARPAL Y MARQUÉS, Barcelona, 1919.-
I)avatit la tomba del mestre, per el DR. 1) . ANToxI RUBIÓ I LLUCA, extret del Setmanari Acció.

I3trcelona, 1918. Encara, a propòsit d'aquest Centenari, en la publicació d'aquesta ciutat La
Revista (IN'2217-222) eS publicaren els següents treballs : L . NICOLAU D'OLVER : .1 l'entorn
del Centenari 1Iila~tià ; RAMON D'ALÓs : En Hllihi i Fontanals, historiador ; AIAxI EL DE MONT, -

La inlegralitat d'En Milà ; (lees cartes inèdites : 1)e 37i11 i Fontotals a Dlenértdez i Pelava.
1)e Xavier Llorenç a .11ir i Fonfanals.

El 4 (1 .' maig de 1818 va néixer a Vilafranca I) . Manuel Milà i Fontanals, el savi eminent que va

saber donar una nora fcconda direcció als estudis d'erudició i de crítica en la nostra terra i formar
amb el s~ 11 docte magisteri una generació gloriosa d'investigadors i d'estudiosos . Coral ha elit molt

justament el seu successor en la càtedra de Barcelona, el Dr . Rubió i Lluch, I). Manuel Milà va ésser

en la seva època més admirat que comprès. En gran part es clou a l'afecte filial d'alguns dels seus
deixeble s el que l'obra del mestre hagi estat degudament estimada : Menénd( z i Pelayo i cl Dr . Rubió

han treballat especialment en aquest sentit amb un amor i una eficàcia extraordinaris . El

T)r. Rubió visità amb els seus deixebles la tomba que guarda Ics despulles de] que per tants anys
( adoctrinà amb els seus escrits i la seva paraula la joventut estudiosa de Catalunya.

Digna commemoració del Centenari fou encara l'acord pres pel Consell Pernlan( ut de la Man-

eonllulitat de Catalunya de publicar els pallers inèdits del mestre .
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