
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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