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MEMÒRIA DE LA CÀTEDRA RAMON LLULL 

 

ABRIL DE 2003–ABRIL DE 2004. 

 

 

 Arran del conveni entre la Conselleria d’Educació del Govern Balear i la Universitat 

de les Illes Balears, l’abril de 2003 es recuperà la Càtedra Ramon Llull, orientada a 

l’estudi i difusió de la vida i obra de Ramon Llull i a la creació de les 

infraestructures necessàries per tal que joves investigadors s’especialitzin en la 

figura del pensador mallorquí. 

 

 

 I. ASSOLIMENT D’OBJECTIUS.  

 

 S’establiren com a objectius prioritaris de la CRL: 

 

1. Difusió de la figura i de l'obra de Ramon Llull en l'àmbit universitari, en primer 

lloc, i d'altra banda en el context de la societat illenca.  

2. Crear una base bibliogràfica prou extensa sobre la figura de Llull i actualitzar-ne 

el fons existent, que estigui a l'abast de la comunitat universitària. En aquest punt no 

només s'hi inclourien obres publicades sinó també reproduccions de manuscrits 

(microfilms, documents escanejats), material digital, revistes, catàlegs i materials 

diversos. 

3. Organitzar i donar suport a les diferents investigacions que es facin sobre Llull 

des de diferents camps d'estudi (filosofia, filologia, història, història de l'art, 

matemàtiques...) 

4. Col·laborar en les diferents publicacions que es duen a terme sobre Llull (Studia 

Lulliana…) 

5. Organitzar conferències, cursos, seminaris, diades... en les quals hi participin 

estudiosos de Llull, tant de l'àmbit nacional com internacional. 
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6. Establir convenis i col·laboracions amb altres universitats i institucions 

(nacionals i internacionals) que també estudiïn l'obra del Doctor Il·luminat. Es 

podrien crear elements de suport a la recerca com intercanvis d'investigadors, de 

material i publicacions, etc. 

7. Aconseguir el suport institucional per tal que la Càtedra tingui continuïtat en el 

futur.  
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A. DIFUSIÓ DE LA FIGURA LUL·LIANA A LA UNIVERSITAT DE LES 

ILLES BALEARS I EN LA SOCIETAT ILLENCA. 

 

Aquest punt es relaciona directament amb l’objectiu 5, en tant que la difusió de 

l’obra lul·liana depèn necessàriament de l’organització d’activitats concretes amb 

participants especialistes en el tema. 

 

Durant aquest primer any s’ha assolit aquest objectiu mitjançant l’organització i 

participació en les següents activitats: 

A1. I Curs d’Introducció al món lul·lià 

A2. Commemoració de la Diada de Beat R. Llull 

A3. Presentació de dos llibres de la col·lecció Blaquerna  

A4. Projecció del documental “Ramon Llull, ciència i acció” 

A5. Participació en el programa de ràdio “Club.net”, de Ràdio de Calvià 

A6.  Jornades Internacionals Lul·lianes: “Ramon Llull al segle XXI” 

A7.  Entrevistes de Ràdio i Televisió: SER, Onda Cero, Ràdio Santanyí, Canal 

  4 i Televisió Espanyola (vegeu apartat de les Jornades) 

 

A1. I Curs d’Introducció al món lul·lià 

 

Objectius del Curs:  –Oferir un primer acostament del context històric, literari,  

    científic i filosòfic de Ramon Llull.  

    –Fer un tast de la presència lul·liana en diferents camps en 

    l’època contemporània.  

 

Destinataris: Estudiants de la UIB. Obert al públic en general. 

Dates: novembre de 2003–març de 2004 

Durada: 12 hores (6 sessions d’una hora i mitja) 

Lloc: Sala d’actes de l’edifici de Sa Riera, Palma. 

Crèdits: 1’5 crèdits de lliure configuració per la UIB 
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Col·laboracions: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, 

Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, Societat Arqueològica Lul·liana i Antoni 

Bordoy Fernández (Dept. de Filosofia de la UIB). 

 

 

Sessions i participants. 

 06.11.03: Sessió inaugural. Introducció a Ramon Llull: vida i obra. ANTONI 

 BONNER (MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA) 

 10.11.03: Context històric i sociològic de Ramon Llull. GABRIEL ENSENYAT 

 (UIB) 

 18.12.03: La literatura alternativa de Ramon Llull. LOLA BADIA (UB) 

 15.01.04: El context científic vernacular de Ramon Llull. LLUÍS CIFUENTES (UB) 
 19.02.04: El lul·lisme al voltant dels tres sis–cents centenaris lul·lians. SEBASTIÀ 

 TRIAS MERCANT. (MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA) 

 18.03.04: Llull en la literatura contemporània. PERE ROSSELLÓ BOVER (UIB) 

 

 Conferència extraordinària:  

 25.11.03: L’adaptació del currículum medieval a l’Art, o la simplificació 

 lul·liana de l’ensenyament. JOAN SANTANACH (UB) 

 

 Aquest curs ha suposat la col·laboració entre diferents membres de la Universitat 

 de les Illes Balears, de la Universitat de Barcelona i de la Maioricensis Schola 

 Lullistica.  

 Es comptà amb la col·laboració del senyor Jaume Falconer (UIB) per a la 

 confecció de cartells i tríptics.  

 Igualment, es comptà amb la col·laboració de Mònica Font Balle i de Maria 

 Antònia Torrendell Fullana (alumnes de Filologia Catalana de la UIB) per al 

 control de firmes dels assistents i repartiment de material. 

 El nombre de matriculats fou de 116 persones. D’aquestes, un 96% assistí a totes 

 les conferències. Al final de curs es passà un qüestionari de valoració general del 

 Curs, que podeu consultar als annexos.  
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Es varen enregistrar en casset d’audio totes les conferències (llevat la de la Dra. 

Lola Badia, que no es va fer per motius tècnics) per tal d’incorporar-les a l’arxiu 

audiovisual de la CRL.  

Del Curs se n’ha fet una valoració molt positiva. Només un 1% de les persones 

enquestades han considerat que el Curs no responia a l’expectatives creades, i que el 

nivell de les conferències havia estat massa tècnic o elevat.  

 

A2. Commemoració de la Diada de Beat R. Llull 

Dia 27 de novembre es commemora la festivitat del Beat Ramon Llull, patró de la 

Universitat de les Illes Balears. Tradicionalment, a part de les diferents activitats 

organitzades per la Pastoral Universitària, el departament de Filologia Catalana de la 

UIB convidava algun conferenciant per tractar d’algun aspecte de Llull. Per tal 

d’afegir-nos a dites celebracions, durant les quals a més s’hi ha d’incloure la Diada 

Universitària,  dia 25 de novembre, a l’edifici Ramon Llull del Campus es celebrà la 

conferència L’adaptació del currículum medieval a l’Art, o la simplificació lul·liana 

de l’ensenyament, a càrrec del senyor Joan Santanach, de la Universitat de 

Barcelona. Aquesta conferència fou considerada dins el I Curs d’Introducció al món 

lul·lià com a conferència extraordinària per dos motius: es feia un dimarts dematí 

(en comptes del dijous horabaixa) i es celebrava al campus de la UIB (en comptes 

de l’edifici de Sa Riera). 

A més de públic divers, es comptà amb la presència i  participació de tres lul·listes 

de reconegut prestigi internacional com són A. Bonner, J. Hillgarth i Ch. Lohr.  

 

A3. Presentació de dos llibres de la col·lecció Blaquerna  

Tot aprofitant la venguda a Palma del senyor Lluís Cifuentes per a la conferència del 

I Curs de dia 15 de gener, es va fer la presentació dels llibres “La ciència en català a 

l’edat mitjana i renaixement” de Lluís Cifuentes i “Diccionari de definicions 

lul·lianes”, d’Antoni Bonner i Maria Isabel Ripoll. L’acte es celebrà a les 20 hores, a 

la sala d’actes de Sa Riera. La presentació dels llibres anà a càrrec de la Catedràtica 

d’Universitat Lola Badia (UB). A més dels autors, l’acte comptà amb la presència  
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institucional dels vicerectors Joan Antoni Mesquida (UIB) i Jordi Matas (UB). 

[Vegeu annex premsa] 

 

A4. Projecció del documental “Ramon Llull, ciència i acció” 

Dia 22 i dia 29 de gener es dugué a terme, a la sala de juntes de l’edifici Ramon 

Lull, la projecció del documental “Ramon Llull, ciència i acció”, editat per la 

Fundació Videoteca dels Països Catalans. A la primera jornada hi acudiren 8 

persones, mentre que la segona només comptà amb la presència de 4 espectadors. 

L’objectiu d’aquesta activitat era el de proporcionar una informació complementària 

i molt didàctica a participants del Curs i als alumnes de la UIB. 

 

A5. Participació en el programa de ràdio “Club. net”, de Ràdio de Calvià 

Dia 28 de gener de 2004 fórem entrevistats a l’espai Club.net per Ferran Vallès, 

estudiant de Filologia Catalana de la UIB i presentador del programa de la Ràdio de 

Calvià. L’entrevista telefònica, d’uns deu minuts, tengué per objectiu informar a un 

públic ampli i divers de l’existència de la CRL i de les diferents activitats dutes a 

terme durant aquest any. També en tenim còpia per a l’arxiu. 

 

A6.  Jornades Internacionals Lul·lianes: “Ramon Llull al segle XXI” 

Les Jornades Internacionals Lul·lianes foren una de les primeres activitats que es 

plantejà que s’havien de dur a terme per tal de donar a conèixer la Càtedra Ramon 

Llull a nivell internacional. A la reunió de dia 29 d’abril de 2003 (Vegeu aparatat 

“Reunions”) entre Joan Mas, Pere Rosselló, Antoni Bonner i Maribel Ripoll ja es 

decidí que durant el primer any es faria alguna activitat que pogués implicar la 

trobada a Palma de lul·listes d’arreu del món. 

Per tal que les Jornades no fossin un fet aliè a la societat, es plantejà la necessitat de 

celebrar un curs previ de preparació, que es concretà en el I Curs d’Introducció al 

món lul·lià (supra). 

Dates: 1, 2 i 3 d’abril de 2004. 

Lloc: Centre de Cultura Sa Nostra. Carrer de la Concepció, 12. Palma. 

Crèdits de lliure configuració i de formació de professorat: 2 

Total assistents: 106 persones (6 conferenciants, 12 comunicants i 88 inscrits) 
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Conferenciants convidats: Sra. Lola Badia, catedràtica de Universitat (UB); Sr. 

Josep Ruiz-Simon (UdG); Sr. Josep Rubio Albarracín (UV); Sr. Harvey Hames 

(Ben Gurion University of the Negev); Sr. Antoni Bonner (Maioricensis Schola 

Lullistica) i Sra. Elena Pistolesi (Universitat de Trieste).  

 

Impartiren les següents conferències: 

Dra. Badia: Generació o luxúria. Què diu Ramon Llull sobre el sexe? 

Dr. Rubio: L’ànima recorda i entén que les havia recordades i enteses en el Llibre 

de Contemplació: raons necessàries a propòsit de la Trinitat en l’Ars compendiosa 

inveniendi veritatem. 

Dr. Ruiz Simon: L’obra de Déu i el descans de l’home en la teoria de la creació de 

Ramon Llull. 

Dr. Hames: The Jewish Ramon Llull: Missionary, Mistic, Magician, Doctor and 

Alchemist. 

Dra. Pistolesi: Ramon Llull, la geometria i les quadratures del cercle. 

Dr. Bonner: L’Art lul·liana i la predicació, o com demostrar la cosa sagrada. 

 

A més, s’hi presentaren les següents comunicacions: 

Hans Daiber, Universitat Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt: Raimundus Lullus’ 

dispute with Homer Saracenus in the year 1307. An inquiry into their theological 

position. 

Sebastià Trias Mercant, Maioricensis Schola Lullistica: Un nou manuscrit i un 

nou argument a favor de Llull.  

Gabriel Ensenyat, Universitat de les Illes Balears: La qüestió de la cavalleria (i 

algunes altres) en la idea de croada de Ramon Llull. 

Antoni Bordoy, Universitat de les Illes Balears: Estructura i variacions del 

concepte lul·lià de matèria. 

Guillem A. Amengual, Universitat de les Illes Balears: Una versió siscentista 

mallorquina del Llibre d’Amic e Amat. 

Xavier Bonillo, Universitat de Barcelona: El Paradís i l’Infern al Fèlix de Ramon 

Llull. 
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Joan Santanach, Universitat de Barcelona: Ramon Llull i la tradició de la Doctrina 

Pueril. 

Jordi Sidera, Universitat de Barcelona: Origen i evolució del concepte de caos en 

Ramon Llull. (Llegida, no hi pogué assistir) 

Robert Hughes, Universitat de Lancaster: Ramon Llull’s use of the term Deificatio 

and its cognates in the context of Latin-and- Eastern-Christian views of salvation. 

José Sevilla Marcos, monestir de Miramar: La demostración “per aequiparantiae” 

de Ramon Llull i “el poder de lo real” de Xavier Zubiri. 

Antonio Sevilla Ribas, Miramar: Ramon Llull: discurso cinematográfico. 

José Sevilla Ribas, Miramar: El órgano visual según Ramon Llull. Concepción 

trinitaria. 

 

En total, s’inscriviren 88 persones, sense tenir en compte els conferenciants i 

comunicants. El 98% dels inscrits acudiren a totes les sessions.   

 

L’objectiu de les Jornades, per tant, s’assolí àmpliament. Es presentà la Càtedra en 

societat, la qual cosa tengué una repercussió important: des dels diferents mitjans de 

comunicació, la societat illenca s’ha fet ressò de l’existència d’aquesta entitat. 

Després de les Jornades, han estat diverses les persones que s’han posat en contacte 

telefònicament o per mail amb la Càtedra per tal de solventar qüestions puntuals o 

per comunicar la tasca que fan sobre Ramon Llull. Així, a tall d’exemple, arran de 

les Jornades ens posàrem en contacte amb el senyor Antoni Ferrer, estudiós de 

l’obra lul·liana i autor del llibre Impressions lul·lianes, presentat a Can Bordils 

(Palma) dia dos d’abril de 2004. 

Un fet ben destacat és que per a la inauguració de les Jornades es comptà amb la 

presència dels senyors Avel·lí Blasco (Rector de la Universitat de les Illes Balears), 

Francesc Fiol (Conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears), 

Llorenç Huguet (President de la Fundació Sa Nostra Caixa de Balears), Antoni 

Bonner (Rector en funcions de la Maioricensis Schola Lullistica), Camilo Cela 

Conde (Cap de Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les 

Illes Balears) i Gabriel Ensenyat (Secretari del Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística General de la UIB) 
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Quant als mitjans comunicatius, l’activitat de les Jornades fou reportada en diversos 

periòdics illencs (vegeu annex). A més a més, fórem entrevistats per les ràdios SER, 

Onda Cero i Ràdio Santanyí. Igualment, diferents cadenes de televisió (local i 

nacional) informaren de l’esdeveniment (Canal 4, Televisió Espanyola).  

 

Les Jornades acabaren el dia 3 amb un recorregut per Palma, organitzat pel 

professor Gabriel Ensenyat, i una visita guiada pel Dr. Sevilla Marcos al monestir de 

Miramar. Hi assistiren 25 persones, algunes de les quals no havien pogut participar 

en les sessions acadèmiques de dia 1 i 2.  

 

S’enregistraren totes les sessions (cintes de casset, audio) i es féu un recull 

fotogràfic de totes les intervencions i de l’itinerari cultural. Tot aquest material està 

degudament catalogat i a la disposició de qui el sol·liciti.  
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B. ACTUALITZACIÓ I CREACIÓ D’UN FONS BIBLIOGRÀFIC LUL·LIÀ. 

Una de les primeres activitats, considerades també d’interès prioritari, és 

l’actualització del fons lul·lià existent i catalogat a la Universitat de les Illes Balears. 

A més a més, ja des d’un primer moment es plantejà la necessitat d’incrementar-lo 

amb la incorporació de fotocòpies de diferents articles apareguts en diverses 

publicacions.  

El fons de nova creació (Arxiu CRL), ara per ara, s’estructura en tres grans blocs:  

1. Articles extrets de revistes i publicacions diverses 

2. Articles extrets d’Internet 

3. Articles provinents de donacions personals (Fons Bonner, 

Fons Damià Pons i “Altres donacions”) 

 

L’objectiu bàsic d’aquest apartat és el de poder facilitar i posar a l’abast de la 

comunitat científica tot el material possible referit a Ramon Llull en particular i a 

qualsevol tema que s’hi relacioni en general. Per això, s’ha iniciat una tasca de 

col·laboració amb el Servei de Documentació de la Universitat de les Illes Balears 

per tal d’incloure al catàleg de la UIB tota aquesta informació, de manera que en 

qualsevol moment, i a través del préstec interbibliotecari, es pugui accedir a aquest 

material. Igualment, s’especifica a la DBLlull que l’article consta al fons de la CRL. 

El procés d’incorporació arxivístic es duu a terme de la següent manera: 

Localització i fotocòpia de l’article; inclusió en el catàleg propi de la CRL; 

escanneig de la pàgina inicial; inclusió al catàleg de la UIB. Esment a la DBLlull. 

En els annexos trobareu especificats els articles incorporats a la CRL al llarg 

d’aquest any. 

 

Un altre punt a tenir en compte d’aquest arxiu és el del fons de manuscrits que s’han 

aconseguit localitzar. La CRL compta amb còpies digitals, microfilms i fotocòpies 

de diversos manuscrits, especificats als annexos. 
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Un tercer punt a destacar és l’arxiu audiovisual que es duu a terme. És en aquest 

apartat on s’inclouen els enregistraments de les conferències i dels diferents 

esdeveniments que es produeixen (p.e., programes de ràdio). Així, per exemple, 

se’ns ha sol·licitat aquest material en diverses ocasions, per part d’estudiosos o 

interessats en el tema que per qualsevol motiu no han pogut presenciar una sessió 

del I Curs o de les Jornades. En aquests casos, els interessats han acudit a la seu de 

la CRL per escoltar la cinta en qüestió i, en casos concrets i amb el previ 

consentiment dels conferenciants, se n’ha fet una còpia. 

 

També s’ha de destacar la incorporació del DVD “Ramon Llull, ciència i acció”. 

Altrament, també hi incloem material divers, com cartells o elements semblants 

referits a esdeveniments diversos. Així, destaca l’arreplega d’iconografia feta a 

través d’Internet.  
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C. COL·LABORACIÓ EN PUBLICACIONS LUL·LÍSTIQUES 

 Durant aquest primer any s’ha col·laborat amb la publicació Studia Lulliana (SL) 

amb dos punts: correcció d’algun article (La convulsió de 1750 referent al culte de 

Ramon Llull, de Ferrer i Flórez) i la redacció de ressenyes sobre diferents articles de 

temàtica lul·liana i lul·lística. A més, s’han revisat les proves d’impremta del volum 

XIX, 2003 de SL. 

 S’han ressenyat els següents articles: 

Mn. Antoni M. Alcover i el beat Ramon Llull.  A. I. ALOMAR CANYELLES 

     Ramon Llull on first and second intentions: a basic ethical doctrine. WALTER W. 

ARTUS  

 Els estudis lul·lístics de Ramon Llull. A. BONNER. 

Ramon Llull en temps de sínode. PERE– JOAN LLABRÉS MARTORELL 

Cartes de Salvador Galmés i Sanxo a Lluís Nicolau d’Olwer, PERE ROSSELLÓ 

BOVER 

Memòria dels Jocs Florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig 

de 1502. JOAN ROSSELLÓ LLITERAS. 

El Còdex miscel·lani de l’Arxiu de les Set Claus. JOAN SANTANACH I SUÑOL 
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 D. ESTABLIMENT DE CONVENIS I COL·LABORACIONS AMB ALTRES 

UNIVERSITATS I INSTITUCIONS. 

 

Durant aquest primer any de funcionament de la CRL s’han posat els fonaments per 

poder assolir aquest objectiu. S’han establert contactes  amb la Universitat de 

Barcelona i amb el Raimundus-Lullus Institut de Freiburg, bàsicament. Amb la 

Universitat de Barcelona es té un contacte directe i continuat gràcies a la tasca dels 

professors Lola Badia, Albert Soler i Joan Santanach. La col·laboració s’estableix en 

termes de publicacions (Programa Blaquerna), participació en les activitats 

organitzades per la CRL i en la col·laboració de la CRL a la DBLlull. En aquest 

sentit, durant aquest any s’ha iniciat des de la CRL la correcció dels íncipits i 

èxplicits de les diferents obres lul·lianes incloses a la DBLlull. 

Pel que fa al Raimundus-Lullus Institut de Freiburg, s’han enviat targetes de 

presentació de la CRL al professor Fernando Domínguez Reboiras. Se’l va convidar 

a la participació de les Jornades, invitació que va denegar per motius personals.  

L’objectiu d’aquest contacte és que hi pugui haver un intercanvi constant de 

personal investigador i de material divers entre les dues institucions.  

Igualment, s’han enviat targetes de presentació i circulars de les Jornades a l’Institut 

Ramon Llull, a l’Associació Internacional de Llengua i Literatures Catalanes i a la 

Deutscher Katalanistenverband/ Associació germanocatalana.  

 

 Sens dubte, les I Jornades Internacionals Lul·lianes han suposat un punt de contacte 

importantíssim amb membres de diferents universitats internacionals, com són la de 

Trieste (Itàlia), la de Ben Gurion (Israel), la de Frankfurt (Alemanya) o la de 

Lancaster (Anglaterra). Així, ens hem pogut posar en contacte concretament amb 

diferents persones representatives dels estudis lul·lístics no només d’arreu d’Europa 

sinó també de la resta del món. 

 

  

 

  



Memòria de la Càtedra Ramon Llull   - 14 – 

Abril de 2003–abril de 2004 

 

 Val a dir que la col·laboració s’ha produït amb altres institucions com la 

Maioricensis Schola Lullistica, concretada en la catalogació de les revistes que 

s’ubiquen a la Biblioteca March de Palma.  

 

 

També s’han establert contactes amb la Societat Arqueològica Lul·liana i amb la 

Biblioteca Diocesana de Mallorca, per tal de concretar futures actuacions conjuntes. 

Igualment, hi ha una relació constant de col·laboració amb la Pastoral Universitària 

de la UIB. 
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E. SUPORT INSTITUCIONAL 

Com a organisme creat entre la Conselleria d’Educació del Govern Balear i la 

Universitat de les Illes Balears, la Càtedra Ramon Llull depèn naturalment del 

suport que aquestes dues institucions ofereixin en tot moment, suport tant acadèmic, 

econòmic com infraestructural. Tanmateix, la CRL necessita del suport d’altres 

institucions destacades de la societat illenca, com pot ser la fundació “Sa Nostra” 

Caixa de Balears. En aquest sentit, fruit de les gestions fetes, s’ha arribat a un acord 

per tal que Sa Nostra financiï activitats i projectes que s’organitzin des de la CRL. 

Així, s’ha de destacar que “Sa Nostra” aportà l’espai (sala d’actes del Centre de 

Cultura Sa Nostra de Palma) per a la celebració de les Jornades. 
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 II. ALTRES 

 

Col·laboracions amb departaments de la UIB 

Un punt ben destacat de la nostra tasca ha estat la voluntat d’establir contactes amb 

diferents departaments de la UIB per tal d’unir esforços en l’estudi i recerca de 

temes lul·lians. Des d’aquesta perspectiva, s’ha de fer esment especial a la 

col·laboració que hem aconseguit del departament de Filosofia de la UIB a través 

dels senyors Francesc Casadesús Bordoy i Antoni Bordoy Fernández. Dita 

col·laboració s’ha produït en tots els camps de treball, tot i que s’ha centrat 

especialment en l’organització de les diferents activitats esmentades anteriorment i 

en l’arreplega dels articles per a l’arxiu.  

 

 Investigació 

 Fora cap mena de dubte, l’apartat d’investigació és, juntament amb la difusió de 

l’obra lul·liana, l’altre eix central de la CRL. A més de les ressenyes esmentades 

anteriorment (I.C) s’han establert les bases necessàries per a dur a terme 

l’elaboració de la memòria doctoral “Pautes per a l’edició del Llibre d’Intenció de 

Ramon Llull”. Així, s’han aconseguit còpies (digitals i en paper, que s’han 

incorporat a l’Arxiu CRL) de diferents manuscrits d’aquesta obra i s’ha procedit a la 

transcripció del manuscrit 102-V2-1 de la Biblioteca March de Palma. A més, s’han 

consultat fonts bibliogràfiques diverses. 

També, fruit de l’apartat dedicat a la investigació i a la creació de personal 

investigador, el mes de novembre es va participar al Congrés Internacional Francesc 

de Borja Moll amb la comunicació “Francesc de Borja Moll: un lul·lista 

menystingut”.   
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 Altres 

Una activitat també duta a terme des de la CRL ha estat la d’aconseguir traductors 

per a articles referits a Llull, fets per estudiosos internacionals. Així, es posà en 

contacte el Sr. Joaquim Rullan, llicenciat en Filologia Catalana, amb l’IEB per a la 

traducció de l’italià al català de l’article Alle origini dell’alchimia medievale. 

Presenza di alchimisti e sviluppo delle dottrine alchemiche nelle Isole Baleari 

(secoli XIII-XV) 

 de la Dra. Michela Pereira (Universitat de Siena)  

 

El mes d’agost de 2003 ens entrevistàrem amb el Sr. Jaume Reynés Matas, prior del 

Santuari de Lluc, per tal d’iniciar un projecte de translació al català modern del 

Llibre d’Ave Maria, que és una part del Llibre d’Evast e Blaquerna. El projecte de 

col·laboració està iniciat però resta aturat per altres ocupacions del senyor Reynés. 
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III. REUNIONS 

 

09.04.03: Reunió amb el senyor Falconer per decidir l’anagrama de la CRL. 

 29.04.03: Reunió entre Joan Mas, Pere Rosselló, Antoni Bonner i  Maribel Ripoll 

per tal d’establir els paràmetres inicials d’organització de la CRL. S’estableixen 

quines seran les actuacions més urgents.  

28.05.03: Reunió amb el senyor Nadal Bernat, de la Pastoral Universitària per tal 

d’establir punts de col·laboració en l’organització d’activitats. 

 06.06.03: Reunió entre Joan Mas, Pere Rosselló, Antoni Bonner, Antoni Picornell i  

Maribel Ripoll per tal de concretar les activitats plantejades a la reunió de 29.04.03.  

01.07.03: Reunió a Barcelona. Presentació de la CRL al col·lectiu de professors i 

investigadors vinculats a la DBLlull i a la UB.  

15.07.03: Reunió amb Antoni Bordoy, del dept. de Filosofia, per tal d’establir 

actuacions conjuntes. Comença la col·laboració amb la CRL.  

04.09.03: Entrevista amb el senyor Francesc Casadesús, exvicerector de Projecció 

Cultural de la UIB. Aportacions que pot fer el vicerectorat com a suport a les 

diferents activitats. 

 04.09.03: Entrevista amb la senyora Bàrbara Obrador, del servei d’activitats 

culturals de la UIB. Reserva d’espai per al Curs d’Introducció al Món Lul·lià. 

23.09.03: Entrevista amb el senyor Nadal Bernat, de la Pastoral Universitària, per 

determinar diferents activitats per organitzar conjuntament.  

25.09.03: Reunió amb les senyores Maria Verd (serveis administratius de Sa Riera) i  

Bàrbara Obrador per a la cessió d’espai a Sa Riera per al I Curs d’Introducció al 

Món Lul·lià. 

16.12.03: Reunió amb els senyors Joan Mas, Miquel Pasqual i Andreu Ramis en 

virtut de la qual sestablí que la CRL podria obtenir ajuts de la fundació Sa Nostra 

per a l’organització de diferents activitats. 

16.01.04: Reunió amb els senyors Joan Antoni Mesquida (vicerector d’alumnes de 

la UIB), Jordi Matas (vicerector de Relacions Institucionals i Política Lingüística i 

secretari general de la UB), la senyora Mercè Gambús (vicerectora d’investigació de 

la UIB), els senyors Pere Rosselló Bover (UIB), Albert Soler (UB), Antoni Bonner  
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(Maioricensis Schola Lullistica), Bernat Jover (servei de publicacions de la UIB) i 

Maribel Ripoll (CRL). En aquesta reunió es va posar de relleu la feina feta 

conjuntament per la UIB i la UB des de 1999 fins ara en investigacions lul·lianes. 

S’especificà la tasca positiva del Programa Blaquerna i es posà de manifest la 

voluntat de seguir col·laborant com s’ha fet fins ara. 

04.02.04: Reunió amb la Sra. Almudena Cotoner, cap del servei de catalogació de la 

Biblioteca de la UIB. Es va acordar com es duria a terme la catalogació de l’Arxiu 

Bonner. 

16.03.04: Reunió amb la Sra. Almudena Cotoner. Instal·lació dels programes 

necessaris per dur a terme la catalogació de l’Arxiu Bonner.  

 16.03.04: Primera reunió amb Maria Antònia Torrendell Fullana, Mònica Font 

Balle, Maria Antònia Bauçà i Catalina Puigròs per a la col·laboració en 

l’organització de les Jornades. 

 26.03.04: Reunió amb el Sr. Miquel Pasqual, de Sa Nostra, per al material didàctic 

de les Jornades 

29.03.04: Reunió amb la Sra. Francisca Niell, directora del Centre de Cultura Sa 

Nostra, per a concretar detalls de l’organització de les Jornades. 
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IV. ALTRES ACTIVITATS 

 

 A més de totes aquestes feines esmentades, se n’han dutes a terme tot un seguit 

derivades de la gestió i organització diària de la CRL. Així, en aquest bloc hi 

incloem: 

 

− Elaboració de la pàgina web “Càtedra Ramon Llull”. 

− Gestions per a la instal·lació de material informàtic i adreça de correu 

electrònic. 

− Atenció de correu i trucades telefòniques, especialment durant els 

terminis d’inscripció al I Curs d’Introducció al Món Lul·lià i a les 

Jornades Internacionals Lul·lianes.  

− Trameses de circulars a escoles, instituts i centres investigadors. 

− Preparació de material didàctic per al I Curs d’Introducció al Món 

Lul·lià i per a les Jornades.  

− Repartiment i penjada de cartells de conferències i esdeveniments de la 

CRL.  

− Actualització del fons informàtic a partir d’Internet. 

− Arreplega d’articles periodístics sobre qualsevol tema relacionat amb 

Ramon Llull. 

− Fotocòpies i catalogació de material divers imprescindible per a la 

CRL.  

− Sol·licitud de crèdits de lliure configuració i de formació de 

professorat. 

− Comandes d’intercanvi de publicacions (Micrologus’ Library) 

− Intercanvi d’informació entre la Oficina d’Informació i el servei de 

comunicacions de la UIB. 

− Elaboració de pressupostos per als cursos i jornades. 
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− Entrevistes periòdiques amb Margalida Bordoy i José Miguel Mellado 

per a la gestió econòmica de la CRL. Elaboració de factures per a la 

Conselleria d’educació del Govern Balear. 

 

− Entrevistes freqüents amb Joan Mas, Pere Rosselló, Antoni Bordoy i 

Antoni Bonner per a tractar de temes referits a l’organització 

d’activitats. 
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V. CONCLUSIONS 

 

Com es pot comprovar, durant aquest primer any de funcionament de la CRL s’han 

acomplert la majoria dels objectius proposats inicialment en el conveni entre la 

Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació del Govern Balear. 

Naturalment, l’objectiu primordial pel qual s’ha de seguir endavant la tasca iniciada 

és el de seguir assolint tots els punts esmentats. Val a dir que aquest any de bastir 

fonaments sobre els quals assentar la CRL. 

Tanmateix, encara s’ha de fer molta feina en alguns aspectes (per exemple, en el 

camp de les relacions internacionals), aspectes que fins ara només s’han tracta 

superficialment. 

 Igualment, s’ha de seguir fent feina en les dues branques estructurals de la CRL és a 

dir, en la investigació d’una banda i en la difusió de l’obra lul·liana d’altra banda. El 

panorama investigador sobre Llull a les Illes Balears és, si més no, desolador. És 

cert que es compta amb un nucli investigador destacat, però reduït als membres de la 

Maioricensis Schola Lullistica. Podem parlar d’una presència més bé passiva que no 

activa d’investigadors joves dedicats a l’estudi del món lul·lià i lul·lístic. La CRL ha 

de tenir com a objectiu coordinar aquest potencial personal investigador i els 

projectes que es puguin dur a terme. Altrament, la societat illenca no té el 

coneixement que hauria de tenir sobre el Filòsof mallorquí. Per això, ha de continuar 

la tasca d’organització d’activitats entorn de la figura lul·liana. 

 Un altre punt a tenir ben present és que la CRL no compta amb un pressupost 

específic per a realitzar tasques diverses. És per això que s’ha de plantejar com a 

objectiu prioritari per a l’any 2004–2005 l’obtenció de subvencions provinents de 

diverses institucions, per tal que el pes econòmic derivat de l’organització 

d’activitats no recaigui exclusivament sobre el Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística General de la UIB, cosa que ha passat fins ara. 

 Val a dir que moltes de les activitats organitzades per la CRL necessiten, a més del 

suport institucional, suport humà. És per això que volem destacar la necessitat de 

potenciar al màxim la col·laboració i implicació de persones diverses (especialment 

alumnes de Filologia Catalana i de Filosofia) en el desenvolupament dels diferents 

actes i esdeveniments organitzats per la CRL. 
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S’ha de potenciar molt més encara la presència de la CRL dins l’àmbit universitari i 

en la societat illenca en general. La CRL ha de ser un organisme de referència, al 

qual qualsevol persona es pugui dirigir per tal d’obtenir informació sobre Ramon 

Llull o sobre qualsevol tema que s’hi relacioni. A més a més, cal potenciar aquesta 

entitat a les altres illes de les Balears, per tal que no quedi només relegat a l’espai de 

Mallorca. 

 

 


