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Què és la Càtedra Ramon Llull? 

 És un organisme acadèmic patrocinat per la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria 

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, per mitjà d’un conveni de col·laboració signat 

el mes de gener de 2003 i renovat el setembre de 2008 

 

Organigrama: 

 Consell directiu: cap del Departament de Filologia Catalana de la UIB; subdirector i secretari del 

Departament de Filologia Catalana. 

 Coordinació tècnica:  

 2003-2007 (octubre): Maribel Ripoll Perelló, professora ajudant del departament de 

Filologia Catalana per la UIB. 

 Octubre-desembre de 2007: Sra. Isabel Serra Martínez, llicenciada en Filologia 

Catalana per la UIB. 

 2008-2012: Maribel Ripoll Perelló. 

 Alumnes col·laboradors: Marià Gayà, Mariona Ràfols, Jaume Mateu, Francesca Jaume i Jèssica 

Meléndez, estudiants de Filologia Catalana a la UIB durant els cursos 2004-2007.  

 Becaris 2008-2012: Margalida Tortella i Xavier Ordinas, estudiants de Filologia Anglesa de la 

UIB. 

 

Objectius prioritaris: 

 Difusió de la vida i obra de Ramon Llull entre la comunitat universitària i entre la societat illenca. 

 Investigació en matèria lul·liana. Recerca filològica (edició crítica). Estudis filosòfics. 

 Creació i ampliació del fons bibliogràfic i documental sobre Ramon Llull a la Universitat de les 

Illes Balears. 

 

Ubicació:    

 Campus universitari.  Cra. de Valldemossa, km. 7’5 

 Edifici Ramon Llull, despatx CE09 

 Telèfon: 971 17 20 56 // 971 17 23 57.   Fax: 971  17  34  73 

 Correu electrònic: catedra.ramonllull@uib.cat // catedra.ramonllull@gmail.com 

 Pàgina web: http://www.uib.es/catedra/ramonllull/ 
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Activitats realitzades (2003-2012) 

1. I Curs d’Introducció al món lul·lià (2003-2004). 

2. I Jornades Internacionals Lul·lianes: Ramon Llull al s. XXI (2004). 

3. Ramon Llull a la UIB (2004). 

4. El llegat manuscrit de Ramon Llull (2005). 

5. I Jornades d’Intercanvi cultural: «Jacint Verdaguer i els escriptors mallorquins: Ramon Llull i 

Miquel Costa i Llobera» (2006). 

6. Ramon Llull per als estudiants de Pedagogia de la Universitat de Girona (2006, 2007) 

7. Seminari: «L’Art de Ramon Llull: les bases». A càrrec de Jordi Gayà (2006).  

8. «Ensenyament és aquella virtut que conserva amistat e bella veinança de persones»: La festa del 

Beat Ramon a la UIB (2006). 

9. «Saviea es propietat per raó de la qual savi entén», festa de Ramon Llull a la UIB (2007) 

10. Itineraris per Palma, Miramar i Randa, a càrrec de G. Ensenyat (2003-2007) 

11. Jornades Internacionals Lul·lianes en homenatge a J. N. Hillgarth & A. Bonner (2010) 

12. Ramon Llull i Itàlia (2011) 

 

Conferències: 

 I Curs d’Introducció al món lul·lià: 

1. Antoni Bonner: «Introducció a Ramon Llull: vida i obra». 

2. Gabriel Ensenyat: «El context històric i sociològic de Ramon Llull». 

3. Joan Santanach: «L’adaptació del currículum medieval a l’Art o la simplificació lul·liana de 

l’ensenyament». 

4. Lola Badia: «La literatura alternativa de Ramon Llull». 

5. Lluís Cifuentes: «El context científic vernacular de Ramon Llull». 

6. Sebastià Trias Mercant: «El lul·lisme al voltant dels tres sis-cents centenaris lul·lians». 

7. Pere Rosselló: «Llull en la literatura contemporània». 

 

 Altres conferències: 

1. Pere Joan Llabrés: «Ramon Llull i la cultura popular». 

2. Albert Soler: «L’ou i la gallina: producció literària i manuscrits lul·lians». 

3. Homentage a R. Pring-Mill, a càrrec d’A. Bonner, G. Ensenyat i M. Ripoll. 

4. J. N. Hillgarth: «La Vida Coetanea: los documentos». 

5. A. Soler: «El llenguatge dels còdexs medievals: apreciar i entendre els més antics tresors de la 

 nostra arqueologia literària».  

6. M. Ripoll: «Ramon Llull i l’Arxiduc Lluís Salvador». 

7. S. Trias Mercant: «La doctrina culinària de Ramon Llull». 

8. A. Bonner: «Who was Ramon Llull?». 

9. A. Fidora: «De l’home hominificant al Pegàs pegasitzant: la teoria de les definicions de Ramon 

 Llull i la lògica moderna». 

10. Homenatge a Mn. Pere Llabrés, a càrrec de G. Ensenyat, P. Fullana i J. Garau.  

11. G. Bossong: «Ramon Llull y la lengua árabe». 

12. Ch. Lohr: «Aristotelian “scientia” and the mediaeval “Artes”»  

13. J. Batalla: «Ramon Llull, un intel·lectual laic del segle XIII»  

14. M. Ripoll: «El lul·lisme al llarg de la història». 

15. A. Bordoy: «Ramon Llull i la filosofia com a estudi del món». 
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16. M. Ripoll: «Les grans novel·les de Ramon Llull: com reformar el món i el paper de la dona en 

aquest afer» 

17. M. Ripoll: «En el centenari de la mort de Mateu Obrador i Bennàssar» 

18. Patrizio Rigobon: «Consolatio venetorum. Un diàleg de Ramon Llull encara poc conegut». 

19. Lola Badia i Elena Pistolesi: «La llengua i la literatura segons Dante Alighieri i Ramon Llull». 

20. Anna Fernàndez: «Noves perspectives sobre la poesia lul·liana». 

21. M. Ripoll: «Ramon Llull i la ciència: un mitjà per conèixer Déu». 

 

 

Col·laboracions: 

 Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona 

 Maioricensis Schola Lullistica 

 Raimundus Lullus Institut de la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears. 

 Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB. 

 Servei de Catalogació i Documentació de la UIB.  

 Societat Arqueològica Lul·liana, Biblioteca Pública de Palma, Biblioteca Bartolomé March, 

Biblioteca Diocesana de Mallorca.  

 

Publicacions CRL-UIB (2003-2012): 

1. Actes de les I Jornades Internacionals Lul·lianes: Ramon Llull al s. XXI. Col·lecció Blaquerna, 5. 

2005. 

2. (Re)lectura de Ramon Llull. Introducció i cronologia lul·lianes. 

3. «Francesc de Borja Moll: un lul·lista menystingut», comunicació en premsa en les Actes del 

Congrés Francesc de B. Moll. 

4. «Els símbols poètics a Miramar de Costa i Llobera: mostra d’un text programàtic», comunicació 

en premsa a les Actes del Congrés «Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera i els llenguatges 

estètics del seu temps. 

5. Dossier didàctic per a les Jornades d’Intercanvi cultural: Ramon Llull: vida, obra i context 

històric. 

6. «“La meva vida és una cadena de casualitats”. Entrevista a Antoni Bonner», Lluc 846 (Palma, 

2005, jul.-ag.), pàg. 13-18.  

7. «La desmitificació del mite: la recreació ficcional de Ramon Llull», Lluc 846 (Palma, 2005, jul.-

ag.), pàg. 38-40.  

8. «De Ramon Llull a Violeta Parra: semblança de Robert Pring-Mill», Lluc, 850 (2006, març-abril), 

pàg. 42-44. 

9. «Ramon Llull sota la mirada imperial: la fascinació de Lluís Salvador d’Àustria», Lluc, 852 

(Palma, 2006, jul.-ag.), pàg. 51-54.  

10. «Sebastià Trias Mercant o la història viva del lul·lisme» Lluc 856 (Palma, nov.- des. 2006), pàg. 

13-16.   

11. «Els símbols lul·lians al poema «Miramar» de Costa i Llobera: mostra d’un text programàtic»", 

Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps. "Biblioteca Abat 

Oliba" 278 (Barcelona, 2007), pàg. 427-437.  

12. «La Càtedra Ramon Llul»", Llengua & Literatura 20 (2009), pàg. 437-438.  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=ludwigs%20universit%C3%A4t%20freiburg&source=web&cd=1&ved=0CF0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-freiburg.de%2F&ei=eaLhT-PuCpKHhQeM-vXHAw&usg=AFQjCNHZSxUHci08fIS3-O9vePITJRNZFA
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13. «Un episodi desconegut en el procés d’edició de l’obra catalana de Ramon Llull», Randa. 

Miscel·lània Gabriel Llompart / 2 62 (2009), pàg. 91-139.  

14. «La Càtedra Ramon Llull: història d’una institució acadèmica al servei del lul·lisme», Lluc 867 

(2009, gener-març), pàg. 21-23.  

15. «Bibliografia lul·liana dels anys 2007-2008», Llengua & Literatura 21 (2010), pàg. 357-360.  

16. «Mateu Obrador i Bennàssar o la consolidació del lul·lisme finisecular mallorquí» Lluc 875 

(2011), pàg. 48-51. 

17. Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les Jornades Internacionals en 

homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner. Col·lecció Blaquerna. A cura de Maribel Ripoll i 

Margalida Tortella. 2012. 

18. «El Ramon Llull d'Anthony Bonner: cinc apunts i una bibliografia». Randa. Homenatge a 

Anthony Bonner 2 68 (2012), pàg. 5-26. 

19. Ressenyes, cròniques i notícies diverses per a Studia Lulliana (2003-2012). 

 

 

Altres: 

 Elaboració i manteniment de la pàgina web de la Càtedra, conjuntament amb l’Oficina 

d’Informació de la UIB. Adreça: www.uib.es/catedra/ramonllull. Conté: agenda d’activitats, 

història i objectius de la CRL, memòries anuals, arxius, enllaços i contactes. 

 Amb la Maioricensis Schola Lullistica i el Servei de Documentació de la UIB, digitalització de la 

revista Studia Lulliana, incoporada a la Biblioteca Digital de les Illes Balears 

(studialulliana.uib.cat).  

 Col·laboració en l’actualització de la informació de la LlullDB (http://orbita.bib.ub.es/llull). 

 Col·laboració en la catalogació del fons documental de la Maioricensis Schola Lullistica. 

 Catalogació de l’Arxiu Bonner de la Càtedra Ramon Llull al catàleg general de la Biblioteca de la 

UIB. 

 Assessorament d’estudiants sobre bibliografia lul·liana i lul·lística per a l’elaboració de treballs de 

curs. 

 Assessorament i suport en diversos documentals sobre Ramon Llull per a emissores de ràdio i 

televisió de les Illes.  

 Tramesa de material bibliogràfic a diferents centres investigadors internacionals (Universitat de 

Trieste, Universitat de Volny). 

 

 

 

http://www.uib.es/catedra/ramonllull
http://orbita.bib.ub.es/llull
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Arxiu de la Càtedra Ramon Llull 

 Arxiu Audiovisual:  

Format per tots els enregistraments de les activitats que per les característiques es podien 

enregistrar en suport magnetofònic o digital. Consta d’un total de 31 cassets d’audio, 3 CD-

Rom, 2 cassets de vídeo i 20 arxius d’enregistrament digital. 

Igualment fan part d’aquest arxiu totes aquelles imatges i fotografies de qualsevol tema 

relacionat amb Ramon Llull. En aquest apartat s’inclouen els cartells i programes de mà 

elaborats per a publicitar qualsevol activitat de la CRL.  

 

 Arxiu Bonner: 

L’any 2003 el Sr. Antoni Bonner va oferir la seva col·lecció bibliogràfica d’articles lul·lians 

perquè fos fotocopiada i incorporada a l’Arxiu de la Càtedra Ramon Llull. L’Arxiu Bonner està 

compost per un milenar d’articles, còpies de cartes, separates i qualsevol altre document que 

el Sr. Bonner consideràs necessari en la investigació lul·liana. Davant de l’amplitud d’aquest 

fons, es va optar per introduir tota la catalogació específica al catàleg general de la Biblioteca 

de la UIB, feina que s’ha dut a terme rigorosament des del curs 2004-2005 pels alumnes 

col·laboradors de la CRL. Actualment està en fase de revisió i actualització, labor que duu a 

terme Xavier Ordinas sota la direcció de la Sra. Almudena Cotoner. 

 

 Arxiu General: 

Integrat per les còpies d’articles i documents de nova incorporació, resultat de l’actualització 

de la biblioteca de la Maioricensis Schola Lullistica, de la consulta informàtica, de la 

investigació dels integrants de la Càtedra o de qualsevol altra procedencia. D’altra banda, 

s’incorporen a aquest arxiu totes les còpies de manuscrits lul·lians,  en qualsevol tipus de 

format (fotocòpies, suport digital, microfilm) que s’han sol·licitat a les biblioteques de 

procedència per dur a terme qualsevol activitat de recerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 


