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Organització de la Càtedra Ramon Llull 

• Director 
o Jaume Guiscafrè Danús, director del Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística General de la UIB. 

• Consell director 
o Margalida Pons Jaume, subdirectora del Departament de Filologia Catalana 

i Lingüística General de la UIB. 
o Maribel Ripoll Perelló, secretària del Departament de Filologia Catalan i 

Lingüística General de la UIB. 

• Coordinació 
o Pere Garau Borràs, tècnic contractat (Capítol 6) de la UIB. 

 

Ubicació i contacte 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB.  
Campus Universitari. Ctra. de Valldemossa, km 7’5.  
Edifici Ramon Llull, despatx CE 06.  
Telèfon: (+34) 971 17 31 90 
Correu: catedra.ramonllull@gmail.com 
Pàgina web: https://catedraramonllull.uib.cat/ 
 

  

mailto:catedra.ramonllull@gmail.com
https://catedraramonllull.uib.cat/
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1. Introducció i objectius 

Amb el conveni entre la Universitat de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Baleàrics per 
a la col·laboració en la investigació de temes lul·lians en el marc de la Càtedra Ramon 
Llull, es reactiva el conveni de la Càtedra Ramon Llull, després d’un lapse de pausa 
notable (2016-2019). Segons el nou conveni signat entre l'IEB i la UIB, són actuacions 
de la Càtedra: 

• La formació i actuació de personal investigador. 

• La generació i presentació de treballs d’investigació. 

• L’organització de seminaris, congressos i conferències, conjuntament entre la 
Càtedra, la UIB i l’IEB.  

• L’organització d’actes de divulgació, conjuntament entre la Càtedra, la UIB i 
l’IEB.  

• La difusió en xarxa de l’obra de Ramon Llull, conjuntament entre la Càtedra, la 
UIB i l’IEB.  

• La difusió i promoció de la Nova Edició de les Obres Completes de Ramon Llull 
(NEORL), col·lecció publicada conjuntament per l’IEB i la Institució de les 
Lletres Catalanes. 

• La col·laboració amb la NEORL en qualsevol altra activitat, acordada de comú 
acord entre totes les parts. 

 

2. Assoliment d’objectius 

2.1. Tasques d’investigació 

2.1.1. Contractació d’un investigador 
La primera fita en l’activació del conveni fou la contractació d’un investigador titulat 
superior a temps complet. La convocatòria pública (n. 89/2019) s’obrí el dia 
22/10/2019 per a cobrir la vacant de la plaça PCVI 89/001/2019, en el marc del conveni 
entre l’UIB i l’IEB per termes lul·lians. La convocatòria publicada és accessible al següent 
enllaç: <https://snss.uib.cat/digitalAssets/575/575291_convocatoria-89-001-
2019.pdf>. El resultat del procés de selecció de personal contractat a càrrec de projectes 
i convenis (Capítol VI) es publicà el 29/10/2019 
(<https://snss.uib.cat/digitalAssets/576/576440_resultat-89.2019.pdf>). La comissió 
va resoldre que n'ocupàs la plaça el Sr. Pere Garau Borràs.  
 

https://snss.uib.cat/digitalAssets/576/576440_resultat-89.2019.pdf
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2.1.2. Actualització de la pàgina web 
La pàgina web de la Càtedra Ramon Llull (<catedraramonllull.uib.cat>) ha estat 
actualitzada, tant en aspecte formal com en el contingut. Se n’ha substituït el logotip 
antic per un d’actual, elaborat segons els criteris de la UIB i que incorpora el logotip de 
l’Institut d’Estudis Baleàrics per a reflectir el conveni entre ambdues institucions. 
 

 
Logotip antic de la CRL 

 
Nou logotip de la CRL 

A més, s’ha redissenyat el funcionament de la pàgina. Ara, la web compta amb els 
següents apartats: 

• Pàgina principal: benvinguda a la pàgina, logotip i breu descripció (enllaçada a 
la descripció completa de la CRL Funció i objectius). Seguidament s’hi troben les 
activitats en curs i les activitats que s’han fet recentment. A la dreta hi ha l’enllaç 
directe al Twitter del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i 
un cercador dins la pàgina. A l’esquerra hi ha el menú que permet navegar per 
la resta de seccions. 

• Estructura i personal: mostra l’organització de la càtedra. 

• Funció i objectius: conté una descripció i un repàs històric de la CRL. 

• Ubicació i contacte: direcció física, electrònica, telèfon i enllaç a un formulari de 
contacte. 

• Agenda: conté un breu esquema de les activitats previstes. 
o Cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat contemporani»: 

programa complet del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 
contemporani». 

o Presentació Mil proverbis i Medicina de pecat de Ramon Llull (Nova Edició 
de les Obres de Ramon Llull: cartell de la presentació dels dos darrers 
volums de la NEORL. 

• Recursos: aplec de serveis de la CRL. 
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o Enllaços lul·lístics: recopilació d’enllaços útils sobre temes lul·lístics. 
o Consulta bibliogràfica: inventari de la CRL i cerca directa a la biblioteca de 

la UIB. 
o Programa Blaquerna: descripció del Programa Blaquerna. 
o Recull fotogràfic: fotografies d’actes de la CRL. 
o Memòries d’activitats: memòries de la CRL. 
o Materials d’activitats: secció destinada a penjar-hi els continguts de les 

activitats de la CRL (texts de les ponències, presentacions, vídeos, recursos, 
dossiers, etc.). 

 
 
2.1.3. Actualització del fons bibliogràfic 
La Càtedra Ramon Llull disposa i gestiona d’un rellevant fons bibliogràfic lul·lià, que és 
integrat per les publicacions més rellevants d’àmbit lul·lià i de l’Arxiu CRL, estructurat 
en tres blocs: a) articles extrets de revistes i publicacions diverses, b) articles procedents 
de fonts bibliogràfiques digitals i c) articles i materials bibliogràfics provinents de 
donacions personals (Fons Anthony Bonner, Fons Damià Pons, Fons J. N. Hillgarth i 
“Altres donacions”). A més a més, la CRL compta amb còpies digitals, microfilms i 
fotocòpies de manuscrits. Així mateix, cal considerar part d’aquest arxiu l’arxiu 
audiovisual que aglutina enregistraments de conferències, produccions musicals i 
esdeveniments que tenen relació amb el lul·lisme. 
 
L’actualització del fons bibliogràfic s’ha iniciada a través d’aquestes accions: 

a) Adquisició bibliogràfica lul·liana. La CRL ha destinat part del pressupost a 
l’adquisició de llibres. Els títols que s’han incorporat al fons de la Càtedra es 
poden consultar a l’Annex 1. 

 
b) Digitalització d’enregistraments. La CRL disposa de 36 cintes de cassette 

d’enregistraments de conferències, actes i entrevistes relacionades amb el 
lul·lisme, que es dugueren a terme entre els anys 2003 i 2010. A través del Servei 
de Recursos Audiovisuals de la UIB s’ha posat en marxa la digitalització de les 
cintes. Aquesta digitalització ha ocupat la meitat del semestre (novembre-
gener) La Càtedra disposa per consulta les 36 cintes, digitalitzades en format 
mp3 i wav, amb un total de 72 arxius allotjats al disc dur de la Càtedra. 

  



 

 

6 

www.uib.cat 

2.2. Tasques de difusió 

2.2.1. Cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat contemporani» 

• Nom de l’activitat: «Llull després de Llull: el llegat contemporani» 

• Dates: del 24 d’octubre de 2019 al 20 de maig de 2020. 

• Llocs: Universitat de les Illes Balears (Edifici Sa Riera i Ca n’Oleo). 

• Organització: Càtedra Ramon Llull i Vicerectorat de Projecció Cultural. 

• Col·laboradors: Institut d’Estudis Baleàrics. 

• Annex 2: programa al web de la Càtedra Ramon Llull 
 
Cicle de conferències, dirigit tant a un receptor especialista com al públic en general. 
Dissenyat per mostrar les tendències actuals en la investigació lul·liana. Hi participen 
com a conferenciants membres de la Maioricensis Schola Lullistica i del Centre de 
Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. Les previsions de la Càtedra 
Ramon Llull per a aquest cicle de conferències s'han vist truncades per la crisi sanitària 
de la COVID-19, per la qual s'han hagut de suspendre activitats previstes en el cicle. 
 
24 d’octubre de 2019 
Conferència «Una teologia per als “entesos en lògiques i naturals”» a càrrec de Jordi 
Gayà, professor del CETEM i de la Facultat de Teologia de Catalunya, i rector de la 
Maioricensis Schola Lullistica. Tingué lloc a les 19 hores a Ca n’Oleo.  
 
Annex 3: cartell, programa i activitat a l’agenda de la UIB. 
 
21 de novembre de 2019 
Conferència «Els Cent noms de Déu de Ramon Llull: entre cristianisme i islam» a 
càrrec de Simone Sari, magister de la Maioricensis Schola Lullistica, investigador 
postdoctoral del programa europeu Maria Skłodowska-Curie (Horizon 2020) al Centre 
de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, i treballa en el projecte 
de recerca «Christianus Arabicus. Ramon Llull (1232-1316): a Vernacular Writer Between 
Christianity and Islam», en el marc del qual prepara una nova edició crítica d’Els cent 
noms de Déu de Ramon Llull. Tingué lloc a les 19 hores a l’aula 7 de l’Edifici Sa Riera. 
 
Annex 4: cartell, programa i activitat a l’agenda de la UIB. 
 
3 de desembre de 2019 
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Conferència: «Ramon Llull i Anthony Bonner» a càrrec de Lola Badia, doctora en 
Filologia Romànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1977) i catedràtica de 
literatura catalana a la Universitat de Barcelona (1983). Responsable del Grup de 
Recerca Consolidat de Literatura i Cultura Catalanes Medievals, directora del Centre de 
Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i coordinadora, juntament 
amb Albert Soler, de la Base de Dades Ramon Llull. Tingué lloc a les 19 hores a l’aula 4 
de l’Edifici Sa Riera. 
 
Annex 5: cartell, programa i activitat a l’agenda de la UIB. 
 
13 de febrer de 2020 
Edifici Sa Riera: «"E qui pot los hòmens sanar?" Ramon Llull i la medicina 
espiritual» a càrrec d'Anna Fernàndez-Clot. 
 
Annex 6: cartell, programa i activitat a l’agenda de la UIB. 
 
[suspesa] 12 de març de 2020 
Edifici Sa Riera: «El concepte de "cortesia" a l'Edat Mitjana i la interpretació en 
l'obra de Ramon Llull» a càrrec de Letizia Staccioli. 
Aquesta conferència i les altres que la succeïen foren suspeses per mor de la crisi 
sanitària de la COVID-19. 
 
 
2.2.2. Presentació de Mil proverbis i Medicina de pecat (NEORL) de Ramon Llull 
La CRLC, conjuntament amb l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Institució de les Lletres 
Catalanes, organitzà dia 14 de febrer, a les 18 hores a Ca n’Oleo, la presentació dels dos 
darrers volums de la col·lecció Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (NEORL). A 
l’acte hi intervingueren el director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Mateu Malondra; el 
director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí-Murlà; el director de la 
NEORL, Albert Soler; i els editors dels dos volums, Francesc Tous i Anna Fernàndez-
Clot. L’acte va cloure’s amb una lectura dramatitzada a càrrec de Biel Mesquida i 
Nicolau Dols. 
 
Annex 8: cartell, programa i activitat a l’agenda de la UIB. 
 

2.3. Activitats en procés d’organització 
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Durant aquest semestre la Càtedra també ha començat a organitzar altres activitats, 
algunes de les quals han estat interrompudes per la crisi sanitària de la COVID-19 i que 
recuperarem en format digital o físic quan les condicions generals derivades de la 
pandèmia ho permetin: 

1. Continuació del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 
contemporani» amb les següents conferències i activitats: 

a. «Què ens diu Ramon Llull de la política d’avui» a càrrec d’Albert Soler, 
doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Professor de 
Literatura Catalana Medieval. Director de la Comissió Editora del 
Patronat Ramon Llull. Membre del Centre de Documentació Ramon Llull. 
Director del Nou Glossari General Lul·lià. 

b. «El concepte de "cortesia" a l'Edat Mitjana i la interpretació en l'obra de 
Ramon Llull» a càrrec de Letizia Stacioli, llicenciada en Filologia 
Romànica per la Universitat de la Sapienza de Roma amb un treball 
d'aproximació a la Lògica del Gatzell de Ramon Llull. Ha realitzat una 
estada al Centre de Documentació Ramon Llull gràcies a la beca 
Generalitat de Catalunya atorgada per l'Institut d'Estudis Catalans. Com 
a doctoranda a la Universitat de Barcelona du a terme l'edició crítica i 
comentada del compendi lul·lià en rimes catalanes de la Lògica d'al-
Ghazālī. 

c. «Del Llibre d'amic e amat de Ramon Llull a les Perles de Jacint 
Verdaguer» conferència a càrrec de Joan Santanach, doctor en Filologia 
Catalana per la Universitat de Barcelona (2003). Professor agregat al 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i 
coordinador de l'Editorial Barcino. Ha participat en diversos projectes de 
recerca dirigits per Lola Badia. És membre del Centre de Documentació 
Ramon Llull. Participa en el desenvolupament de la Base de Dades 
Ramon Llull. Direigeix, juntament amb Albert Soler, el projecte Manícula: 
taller d'edició i anotació de textos. Els anys 2015 i 2016 va ser comissari 
de l'Any Llull. 

d. «J. V. Foix i Ramon Llull» a càrrec de Lluís Cabré, doctor en Filologia 
Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990), catedràtic de 
literatura catalana medieval a la mateixa universitat. S’ha dedicat 
sobretot a la poesia catalana de l’Edat Mitjana (en especial la d’Ausiàs 
March), a Bernat Metge i a les traduccions medievals, sense oblidar Josep 
Carner i J. V. Foix. Ha codirigit la feina filològica del Repertorio 
Informatizzato dell’Antica Letteratura Catalana i amb el projecte 
Translat, ha editat, amb Montserrat Ferrer, el Cens de traduccions al 
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català medieval fins a 1500. També ha dirigit el volum col·lectiu The 
Classical Tradition in Medieval Catalan 1300-1500 (Tamesis 2018). 

e. «Ramon Llull i Palau i Fabre: entre l'alquímia i la follia» a càrrec d’Enric 
Balaguer, catedràtic de Filologia i Literatura Catalana Contemporània a 
la Universitat d’Alacant. Ha publicat diversos estudis literaris, com Dinou 
poetes dels seixanta (1987), i també sobre l’obra d’autors com Joan 
Fuster, Mercè Rodoreda o Quim Monzó. És autor dels assaigs Paper 
reciclat (1995), Poesia, alquímia i follia, Aproximació a l’obra poètica de 
Josep Palau i Fabre (1995), primer llibre de conjunt sobre l’obra del 
poeta, Ressonàncies orientals (1999), Contra la modernitat i altres 
quimeres (2002) i Fulls de ruta (2002). La seva reflexió sobre la societat 
contemporània continua amb La totalitat impossible (sobre la 
fragmentació en la vida actual) (2006), premi d’assaig de la Generalitat 
Valenciana 2005, i Literatura i imaginari nacional (2007), premi d’assaig 
breu Joan Santamaria. És col·laborador habitual de revistes i diaris com 
“Canelobre”, “L’Aiguadolç” i “Información”. 

f. «La presència de Ramon Llull en la poesia de Vicent Andrés Estellés» a 
càrrec de Ferran Carbó, doctor en Filologia Catalana i Filologia Hispànica 
(1982) a la Universitat de València i catedràtic de Filologia Catalana a la 
mateixa universitat. Director de l’Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana i coordinador de la Càtedra Joan Fuster. S’ha dedicat a l’estudi 
i la investigació de la literatura catalana contemporània i, especialment, 
de la poesia catalana del segle xx, on ha esdevingut especialista en la 
producció d'alguns grans poetes contemporanis com ara Joan Vinyoli, 
Vicent Andrés Estellés o Miquel Martí i Pol. També s'ha dedicat a l'estudi 
del teatre valencià del segle XX. 

g. Projecció i col·loqui d'Amic/Amat de Ventura Pons. Projecció del film 
Amic/Amat de Ventura Pons. Col·loqui amb el director, a càrrec de 
Margalida Pons i Maria Magdalena Brotons. 

2. Jornades Mateu Obrador. A l’octubre es faran les Jornades Mateu Obrador per 
aprofundir en l’estudi del lul·lista, pedagog, folklorista i escriptor felanitxer. 

3. Cicle sobre el concepte de la mort a l’edat mitjana. Es durà a terme el mes de 
novembre entorn de la festivitat de Tots Sants. S’abordarà des d’una perspectiva 
interdisciplinària historicoliterària, amb experts de cada camp. 

 

 

  



 

 

10 

www.uib.cat 

3. Conclusions 

 
En l'apartat anterior es pot comprovar que durant aquest primer semestre del conveni 
entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Baleàrics per a la 
col·laboració en la investigació de temes lul·lians en el marc de la Càtedra Ramon Llull, 
s'han acomplert bona part de les actuacions previstes com a pròpies de la Càtedra.  
 La Càtedra Ramon Llull ha començat la formació i actuació de personal 
investigador. L'actualització de la pàgina web de la Càtedra permet dur a terme difusió 
en xarxa de l'obra de Ramon Llull, així com de les activitats organitzades per la càtedra. 
Així mateix, totes les activitats han estat també anunciades a través de les xarxes socials 
del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB (Facebook, Twitter 
i Instagram).  
 Amb les activitats del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 
contemporani» s'han organitzat conferències de difusió de tema lul·lià per a un públic 
tan general com especialitzat. Amb la presentació dels nous volums de la col·lecció 
Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, s'ha col·laborat amb la seva difusió i 
promoció, en un acte organitzat per la Càtedra que va comptar amb la participació de 
l'IEB i la Institució de les Lletres catalanes.  
 Igualment, les activitats d'aquest semestre s'han vist afectades per la crisi 
sanitària de la COVID-19 que ha obligat a suspendre'n algunes activitats. No obstant 
això, de cara endavant es tindran en compte les mesures necessàries per a garantir la 
viabilitat de les propostes de la Càtedra, sigui via digital o presencial, quan les 
condicions generals derivades de la pandèmia ho permetin. 
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12" (Barcelona: Barcino, 2016), 142 pp. 

• Llull, Ramon, Llibre del tàrtar i el cristià, ed. Josep Batalla i Óscar de la Cruz 
Palma; col. Francesc Rodríguez Bernal, "Traducció de l'Obra Llatina de Ramon Llull" 4 
(Turnhout - Santa Coloma de Queralt: Brepols - Obrador Edèndum, 2016), p. 259. 

• Llull, Ramon, Llibre dels mil proverbis. Llibre de la primera i la segona intenció, 
trad. Joan Gelabert, (Mallorca: Publicacions Illa sobre Mar, 2016), 175 pp. 

• Llull x Llull. Una antologia de textos de Ramon Llull, ed. Joan Santanach i Suñol, 
(Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes - L'Avenç, 2016). 

• Cap de Turc, llum de Llull, ed. Laia MaLo; il. Max; pr. Francesc Vicens i Laia 
MaLo, (Binissalem: Disset Edició, 2016), 64 pp. 

• Avellaneda, Joan, Ramon Llull en 10 passes: petita guia per conèixer un 
savi (Palma: Iru Gestió i Producció, 2016), 80 pp. 

• Riber, Llorenç, Lluís Pastre, Robert E. Speer, Jordi Rubió i Balaguer i Ramon d' 
Alòs-Moner, Ramon Llull. Centenari d’un centenari (1916-2016) (Barcelona: Base, 2016), 
96 pp. 

• Casas, Sònia, Ramon Llull. Llibre de viatge, il. Sagar Fornies [et al.], (Valls: 
Cossetània Edicions, 2016), 80 pp. 



• Ramon Llull. L'últim pelegrinatge. Crònica d'un viatge medieval, dir. Carles 
Magraner; contr. Maricarmen Gómez Muntané, Josep Enric Rubio Albarracín, Carla 
Compagno i Maria Isabel Ripoll Perelló, (Barcelona: Capella de Ministrers - Musica 
Reservata Barcelona, 2016). 

• Ramon Llull. Temps de conquestes, de diàleg i desconhort, dir. Jordi Savall, 
(Barcelona: La Capella Reial de Catalunya - Hespèrion XX - Alia Vox, 2016), 310 pp. 

• Llull, Ramon, Romance of Evast and Blaquerna, trad. Robert D. Hughes; intr. 
Albert Soler i Joan Santanach, (Barcelona - Woodbridge: Barcino - Tamesis, 2016), 564 
pp. 

• Ghisalberti, Alessandro, «Summa doctrina et certa experientia»: studi su 
medicina e filosofia per Chiara Crisciani, ed. Gabriella Zuccolin, "Micrologus Library" 79 
(Florència: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2017). 

• Amato, Angelo, I santi, ministri della carità (Vaticà: Libreria Editrice 
Vaticana, 2017), 410 (Llull, pp. 188-193). 

• Ronchey, Silvia, La cattedrale sommersa: alla ricerca del sacro perduto (Milà: 
Rizzoli, 2017), 254 pp; Llull 83-89. 

• Les formes laïques de la philosophie. Raymond Lulle dans l’histoire de la 
philosophie médiévale, ed. Dominique de Courcelles, "Instrumenta Patristica et 
Mediaevalia (IPM 81)" (Tournhout: Brepols, 2018), 256 pp. 

• Hores de Ramon Llull, ed. Simone Sari i Anna Fernàndez Clot; il. Bernat Soler; 
pres. Sebastià Taltavull; pr. Gabriel Seguí Trobat; intr. Simone Sari, (Barcelona: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2019), 463 pp. 
  



Annex 2 

Programa del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat contemporani» al 

web de la Càtedra Ramon Llull 

<https://catedraramonllull.uib.cat/agenda/Cicle-de-conferencies-Llull-despres-de-

Llull-el-llegat-contemporani/> 

  

https://catedraramonllull.uib.cat/agenda/Cicle-de-conferencies-Llull-despres-de-Llull-el-llegat-contemporani/
https://catedraramonllull.uib.cat/agenda/Cicle-de-conferencies-Llull-despres-de-Llull-el-llegat-contemporani/


Annex 3 

Conferència «Una teologia per als “entesos en lògiques i naturals”» de Jordi Gayà. 
19 h, Ca n’Oleo (Palma). 
 
Cartell de la conferència. 

 

  



Retall del programa del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 
contemporani» de la web de la Càtedra Ramon Llull: 
<https://catedraramonllull.uib.cat/agenda/Cicle-de-conferencies-Llull-despres-de-
Llull-el-llegat-contemporani/>. 

 

Anunci de la conferència a l’Agenda de la UIB: 
<https://agenda.uib.es/agenda/show_event/41627/conferencia-luna-teologia-per-als-
lentesos-en-logiques-i-naturalsrr.html>. 

 

  



Annex 4 

Conferència «Els Cent noms de Déu de Ramon Llull: entre cristianisme i islam» de 
Simone Sari. 19 h, Edifici Sa Riera, A7 (Palma). 
 

Cartell de la conferència. 

 

  



Retall del programa del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 
contemporani» de la web de la Càtedra Ramon Llull: 
<https://catedraramonllull.uib.cat/agenda/Cicle-de-conferencies-Llull-despres-de-
Llull-el-llegat-contemporani/>. 

  

  



Anunci de la conferència al Diari de la UIB: <https://diari.uib.cat/arxiu/Conferencia-
Els-cent-noms-de-Deu-de-Ramon-Llull..cid606061>. 

 

  



Annex 5 

Conferència: «Ramon Llull i Anthony Bonner» de Lola Badia. 19 h, Edifici Sa Riera, 
A4 (Palma). 
 

Cartell de la conferència. 

 

  



Retall del programa del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 
contemporani» de la web de la Càtedra Ramon Llull: 
<https://catedraramonllull.uib.cat/agenda/Cicle-de-conferencies-Llull-despres-de-
Llull-el-llegat-contemporani/>. 

   

 

  



Anunci de la conferència al Diari de la UIB: <https://diari.uib.cat/arxiu/Conferencia-
Ramon-Llull-i-Anthony-Bonner-a-carrec.cid607431>. 

  



Enllaç al text de la conferència i la presentació: 

<https://catedraramonllull.uib.cat/seccions/Materials-de-les-activitats/ 

  

https://catedraramonllull.uib.cat/seccions/Materials-de-les-activitats/


Annex 6 

Conferència: «"E qui pot los hòmens sanar?" Ramon Llull i la medicina espiritual» 
d'Anna Fernàndez-Clot. 19 hores, Edifici Sa Riera, A7 (Palma). 
 
Cartell de la conferència. 

 

  



Retall del programa del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 
contemporani» de la web de la Càtedra Ramon Llull: 
<https://catedraramonllull.uib.cat/agenda/Cicle-de-conferencies-Llull-despres-de-
Llull-el-llegat-contemporani/>. 

   

 

  



Anunci de la conferència a l’Agenda de la UIB: 
<https://agenda.uib.es/agenda/show_event/47407/llull-despres-de-llull_-el-llegat-
contemporani.html>. 

  



Annex 7 

Presentació de Mil proverbis i Medicina de pecat (NEORL) de Ramon Llull. 18 hores, 
Ca n’Oleo (Palma). 
 
Cartell de la presentació. 

 

  



Anunci de la presentació a la web de la Càtedra Ramon Llull: 
<https://catedraramonllull.uib.cat>. 

   

 

  



Anunci de la presentació a l’Agenda de la UIB: 
<https://agenda.uib.es/agenda/show_event/47664/presentacio-dels-volums-xv-i-xiv-
de-la-nova-edicio-de-les-obres-de-ramon-llull.html>. 


