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Comunicant: Navarro, Josep Lluís
Títol: De l’affatus a la teoria lul·liana de la comunicació
Resum
En aquesta comunicació pretenem fer una síntesi del camí recorregut a partir del que podem descobrir en
El sisè sentit (1294) de Ramon Llull, i que ens ha conduït fins a la plasmació d’una Teoria lul·liana de la
comunicació (Voliana Edicions, 2016). Amb aquest rètol designem la nostra proposta teòrica per enfocar
d’una nova manera les ciències del llenguatge, enfront del que anomenem «llenguatgisme» (pels seus
punts de vista reduccionistes i absurds), que lamentablement encara predomina en els enfocaments
contemporanis sobre les llengües i el llenguatge, segons hem exposat al llibre esmentat.
Sostenim que quan Llull descobreix l’affatus i l’explica segons els seus punts de vista, duu a terme un
autèntic tall en la cultura occidental, una revolució epistemològica, en la qual volem aprofundir al llarg de
la present comunicació. Subratllarem aquells aspectes de les concepcions lul·lianes que més destaquen en
aquesta revolució i comprovarem com, a partir d’elles i de la seua connexió amb altres descobertes
posteriors (especialment les del filòsof Michael Polanyi), així com amb les concepcions budistes sobre el
llenguatge, podem reconstruir el paradigma perdut i confegir una nova perspectiva o matriu epistèmica en
l’estudi de les llengües, del llenguatge i de la comunicació humana.

Comunicant: Gasol, Anton
Títol: Ramon Llull, Francesc Moragas i l'ideari de “la Caixa”
Resum
El 16 d’abril de 1904 es va inaugurar oficialment la Caixa de Pensions per a la Vellesa. Però, el més
sorprenent de tot, és descobrir quina és la font d’inspiració d’aquell projecte d’èxit.
El seu fundador, Francesc Moragas i Barret, en el seu «Proyecto de Caja de Pensiones para la Vejez»
(1902) exposa la seva proposta amb una sèrie de «sinopsis» inspirades en l’Arts Magna Generalis.
Tot seguint la inspiració filosòfica de Ramon Llull i adoptant el mètode gràfic de la seva Ars Magna,
Moragas va saber perfilar la Sinopsi Ideològica General de la Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros que ofereix, amb l’atractiu de la seva forma, l’encant de la seva simplicitat, la suggestió de les
seves idees i l’estímul de la realització pràctica la seva visió desenvolupada en 40 diagrames combinats
en tres grups principals.
El primer d’idees generals: fonamentals, finals i causals. El segon d’idees orgàniques: matemàtiques
generals, aritmètiques, algebraiques, actuarials, financeres, biològiques, de funció previsora i
administratives. I el tercer d’idees actives: d’acció moral, d’acció social, d’actuació pública, de
combativitat i antagonisme moral, d’estalvi, de previsió, de mutualisme, de cooperació, de beneficència i
de dinamisme intern.

Comunicant: Kulmatov, V. / Osowski, M.
Títol: The spread of Raymond Llull’s ideas in Russian
Resum
East Slavic readers became acquainted with the ideas of Raymond Llull a few centuries after the Ars
Magna was written.
In the first half of the 17th century, Ars Magna Generalis Et Ultima was part of the book collection of the
Library of the Radziwill Family in Nesvizh (Belarus).
The first person to proclaim Llull's ideas in Russia was Simeon Polotsky (1629-1680), who was a
Basilian monk, a mentor of the Tsar Alexei’s children, and an advocate of the Westernization of
Orthodoxy.
It is also assumed that the Muscovites might have heard about Llull from Quirinus Kuhlmann (16511689), mystic who was executed by being burned to death on Red Square.

In 1681, the Calvinist preacher Andrei (Jan) Belobotsky (? – 1712) translated the Ars Brevis. The
interpretation acquired the features of an encyclopedia with a specific structure. Llull's alphabetic table is
the frame, and the ladder-like contents consist of the Porphyrian tree and the L'arbre de ciència.
Belobotsky’s main goal was to formulate Llull's method, which allowed readers to easily study all the
sciences.
Starting in the second half of the 19th century, Russians began to get acquainted with the biography and
ideas of Llull with the help of other Russian publications.

Comunicant: González, Martín
Títol: El lulismo de Ultramar: perfil del venezolano D. Antonio Reyes (1901-1973)
Resum
A través de diversos documentos, de sus memorias, monografías o conferencias sobre Ramón Llull,
damos cuenta dela trayectoria de investigación llulliana de este discípulo muy querido del Dr. D.
Francisco Sureda Blanes, nombrado Magister Doctor y Legatus Majoricensis Scholae Lullisticae para
Hispanoamérica en Palma de Mallorca en el año 1950. Repasamos sus contribuciones más filosóficas al
lulismo y su papel en la proyección de éste en toda Iberoamérica.

Comunicant: Mazza, Edmund
Títol: Ramon Llull: To Convince or Coexist?
Resum
The last thing you must do is ‘to say, to convince.’ It’s not right to convince someone of you
faith…Proselytism is the strongest venom against the path of ecumenism,” So spoke Pope Francis on
October 13, 2016, addressing thousands of Lutherans in Rome ahead of the ecumenical commemoration
of the 500th anniversary of the Protestant Reformation. But if we take the words of His Holiness at face
value, what then are we to make of Ramon Llull and his mission “to learn the languages of the Saracens
and other unbelievers…to send out to preach and demonstrate to the Saracens and other unbelievers the
holy truth of the Catholic faith?” Was he then employing “venom” to conquer his religious adversaries? Is
rational argumentation per se a violation of the autonomy of the Other? An examination of the words and
deeds of Llull will show that far from being persecutorial, reason in the service of religious mission,
fulfills the highest goals of fraternal charity. This talk will examine Llull’s unique charitable contribution
to coexistence, by framing it within the often misunderstood centuries-old Christian tradition of dialogue
by rational disputation.

