Curriculum vitae de Miquel Colom Mateu
Miquel Colom Mateu. 1900. Neix a can Pinet (Bunyola) el dia 21 d'octubre. Fill de Miquel i
Catalina.
1917. Quart curs d'Humanitats a Llucmajor.
1919. Filosofia a Inca. Publica a El Heraldo de Cristo el poema «Lo tresor de Sant Francesc»,
la seva primera publicació.
1923. Estudis de Teologia a Palma. Entra en contacte amb mossèn Alcover i Francesc de Borja
Moll, amb els quals va col·laborar en la preparació del Diccionari.
1925. Ordenat sacerdot a Roma (cardenal Basilio Pompili).
1926. S'incorpora al servei militar a Tetuan.
1927. Inicia la revista El Colegial, de la qual serà gran col·laborador fins a l'any 1951.
1935. Participa en l'Escola Lliure de Lul·lisme, i al santuari de Cura intervé amb el seu primer
estudi lul·lista.
1949. Passa a ser redactor del fullet de l'Orde Franciscà Seglar.
1952. Amb motiu de la mort del MRP Pere J. Cerdà Colom, del T.O.R, en El Colegial d'Inca,
publica «In memoriam».
1955. «Vostre secret», a Corona Poètica.
1958. Comença les sèries monogràfiques de temàtica molt diversa de qüestions lul·lianes, que
elaborarà fins a l'any 1967.
1960. Primer Congrés Internacional de Lul·lisme a Formentor. El pare Colom hi presenta la
comunicació «Les arts i els oficis dins les obres catalanes de Ramon Llull, principalment en llur
aspecte lexicogràfic».
1965. És nomenat director d'El Heraldo de Cristo, comença la pàgina literària de literatura
mallorquina (poesia, sobretot).
1973. Estudios Lulianos, «Aspectes secundaris dins l'obra escrita de Ramon Llull (sabaters i
sabates, teles i vestits, gramàtica)».
1975. Publica el seu primer llibre, Veu de l'edat. L'Ajuntament d'Inca el nomena Fill Adoptiu de
la ciutat. Segon llibre: A Lía (llibre de poemes).
1976. En el segon Congrés Internacional de Lul·lisme de Miramar, presenta «Onomàstica
lul·liana (l'antroponímia i la toponímia dins l'obra catalana de Ramon Llull)».
1977. Publica Onomàstica lul·liana, primer dels seus llibres d'investigació. La publicació
Zeitschrift fur Romanische Philologie en va fer referència. És convocat el certamen literari de
poesia Fra Miquel Colom.
1978. Comença les divagacions lingüístiques.

1980. Publica A posta de sol.
1981. El setmanari Dijous d'Inca li dedica un homenatge popular.
1982. Publica el primer tom del Glossari general lul·lià, obra guardonada per l'Institut d'Estudis
Catalans amb el premi Faraudo de Saint-Germain, al millor vocabulari de la llengua catalana
medieval. Publica Poemes de senectut. Publica Talaiots.
1983. Publica Requestals. Publica el segon tom del Glossari general lul·lià. L'Osservatore
Romano parla de la seva feina sobre Ramon Llull.
1984. Tercer tom del Glossari general lul·lià. Publicació d'Apèndix, un nou llibre de poesia.
1985. Amb motiu de les noces de diamant de l'arribada del T.O.R a Inca rep l'homenatge de la
ciutat, i la placeta que hi ha al costat de l'església de Sant Francesc passa a dir-se Glorieta del
Pare Colom. Publica Darrers batecs. Culmina l'obra Glossari general lul·lià (cinc volums).
1986. Publica Encara no i Doncs quan? És nomenat Magistrum et Doctorem in Sancta
Teologia. Gràfiques Miramar publica el pregó de Setmana Santa.
1987. Publica el triple lliurament poètic Quan ell voldrà, Les rebutjades, Rebrots. Publica
«Mater Salvatoris» a Corona Poètica.
1988. Publica Postdata i Postdata II.
1989. És nomenat Fill Il·lustre de Bunyola. A la revista Lluc publica «Xiroia».
1990. Publica Darrera voluntat. La Maioricensis Schola Lullistica nomena el pare Colom
membre honorari, i es publica a la revista Studia Lullistica et Filologica la «Miscellanea in
Honorem Francisci B. Moll et Michalelis Colom». Publica el primer petit suplement del Glossari
general lul·lià.
1991. Surten dues antologies de l'obra poètica del pare Colom: Bunyolí, editada per
l'Ajuntament de Bunyola, i Antologia poètica, editada per l'Ajuntament d'Inca. Publica el segon
petit suplement del Glossari general lul·lià.
1992. Publica La marineria en Ramon Llull, obra d'investigació. Publica «Sibil·la».
1993. El diari Última Hora li concedeix el Siurell de Plata.
Ha col·laborat en l'edició del Diccionari Català-Valencià-Balear. Ha recollit tot el material
lexicogràfic de les obres de Ramon Llull amb vista a un possible diccionari. Durant molts d'anys
ha col·laborat en distintes publicacions i activitats: programes de Setmana Santa a Inca, el
Correllengua, o actes del grup d'esplai S'Estornell d'Inca.
1999. Mor a Inca el dia 30 de juny.

