
 

Paraules de benvinguda al Claustre universitari a càrrec del Rector Avel·lí 
Blasco 

 

Senyores i senyors: Sempre és particularment agradable per al rector de la Universitat la 
presentació d’un llibre com a tasca a la qual s’ha dedicat durant un temps un autor determinat 
amb un esforç més o menys considerable. Si a això hi afegim que aquest autor ha estat 
distingit recentment pel "doctorat honoris causa" més que més. Aquest és el cas del P. Miquel 
Colom. Ja en el seu moment ponderàrem les moltes i variades peticions que ens arribàrem de 
tots els llocs perquè li concedíssim el nostre més preuat guardó acadèmic. Raons de 
llarguíssima dedicació a la filologia i a la poesia, així com a l’ensenyament i difusió de la 
llengua, ho avalaven. 

Aquesta vegada el P. Colom ens obsequia amb un recull d’articles seus sobre temes diversos 
publicats en revistes com "El Heraldo de Cristo", "Revista de Filología Española", etc. El 
denominador comú d’aquests treballs és Llull i la seva obra. Aquí el lector trobarà aspectes tan 
diferents com el significat del mot guinovins o Jofà, al costat de comentaris sobre teles i 
vestits, sabaters i sabates, arbres fruitals, enfermetats de la pell, monedes, i un llarg etcètera. 
La mostra és ben representativa dels interessos i dels coneixements del P. Colom sobre l’obra 
lul·liana. De ben lluny és fàcilment destriable l’amor que ha posat el nostre homenatjat en l’obra 
del nostre més gran escriptor en llengua catalana. 

Destacaria també no solament la temàtica variadíssima del llibre sinó també l’esperit didàctic, 
de divulgació que pretén. Qualsevol persona amb un mínim de coneixements i de ganes de 
conèixer l’entorn lul·lià hi podrà trobar resposta a moltes preguntes sobre la realitat que li tocà 
viure a Llull i tot això el lector ho podrà tenir a l’abast d’una manera planera, assequible, amb 
un llenguatge adequat, entenedor, més enllà de pretensions excessivament cultistes. 

L’Ajuntament d’Inca i la Universitat de les Illes Balears estam contents de prestar una vegada 
més un altre servei públic cultural aquesta vegada concretat en aquest llibre que és una mostra 
esplèndida de les inquietuds d’aquest pare franciscà, senzill i savi, que és a punt d’arribar 
feliçment a la centúria. La nostra enhorabona més coral i més sincera. Moltes gràcies. 

Llorenç Huguet	  


