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“Fenit és aquest tractat en la ciutat de Nàpols en l'anyn de 
la encarnatió de mil e .cc.xc.iiij. en la vespra de pascha” 

 
Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme  

Congrés Internacional 
 

II CIRCULAR 
 

Benvolguts, 

Com sabeu el Congrés Internacional Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme 

tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 d'abril de 2022 a Palma, organitzat per la Càtedra Ramon 

Llull de la Universitat de les Illes Balears. Les sessions seran presencials a la seu del 

congrés, Ca n’Oleo (Palma, Carrer de l'Almudaina, 4).   

 Aquest congrés convida a acompanyar Llull en els seus viatges a Itàlia, des de 

la primera visita a la cort Papal (1287), fins a l'estada a Messina (1313-1314), les 

relacions que hi establí, així com la pervivència del llegat lul·lià al llarg dels segles. 

 El públic assistent al congrés haurà de formalitzar la seva inscripció a través 

del formulari proporcionat.  

 Aprofitam l'avinentesa per a fer-vos arribar el programa complet del congrés, 

que trobareu en aquest enllaç al web de la Càtedra. El congrés s’estructura en sis 

sessions temàtiques (Roma, Gènova, Nàpols, Pisa, Venècia i Messina) i una sessió 

inaugural, de caràcter general. A cada sessió hi haurà presentacions de ponències i de 

comunicacions. Es preveu, també, un espai dedicat a la discussió i al debat, així com 

uns breus moments de descans entre ponències i comunicacions. 

 A més d’aquestes sessions acadèmiques, per al divendres capvespre s’ha 

previst una ruta per la Palma lul·liana, que culminarà a l’església de Santa Eulàlia, en 

la qual l’Escolania de Lluc interpretarà el Plant de la Verge de Ramon Llull. 

 

 

Dates: 6, 7 i 8 d’abril de 2022 

https://www.google.com/maps/place/Ca+n'Oleo/@39.574213,2.654598,13.1z/data=!4m5!3m4!1s0x1297924feb58bd8d:0xb11e92d79da4b91d!8m2!3d39.5688595!4d2.6496579
https://forms.gle/HLBkMqJ9Z7CfVgqs8
https://catedraramonllull.uib.cat/Ramon-Llull-i-Italia-viatges-relacions-lullisme.-Congres-Internacional/Programa/
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Lloc: Ca n'Oleo (Carrer de l'Almudaina, 4). 

Web: www.catedraramonllull.uib.cat 

Enllaç al formulari d'inscripció per als assistents: 
<https://forms.gle/HLBkMqJ9Z7CfVgqs8> 

Persona de contacte: Pere Garau (p.garau@uib.cat, +34 622 29 12 97) 
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