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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 Catalana 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 29 44 
Correu: catedra.ramonllull@gmail.com 
Pàgina web: 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. «Ressenya Gelabert, Joan: L'alegria inaudita. Reflexions sobre el Llibre de 
contemplació en Déu, sa Pobla: Publicacions Illa Sobre Mar, 2018» a Llengua i 
Literatura, volum 31 167-169 [en premsa].  
Publicació de la ressenya del llibre L'alegria inaudita. Reflexions sobre el Llibre de 
contemplació en Déu (Publicacions Illa Sobre Mar, 2018) de Joan Gelabert a la revista 
Llengua i Literatura, volum 31, pàgines 167-169.  
No pots dir res sobre la feina de Consolació d’ermità, encara que sigui molt general? 
 
2.1.2. Estudi de l'obra Contemplació d'ermità  
Estudi de l'obra de Ramon Llull Contemplació d'ermità. L'estudi d'aquesta obra té com 
a objectiu principal proporcionar-ne una edició crítica que tingui en compte tots els 
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testimonis existents (tant catalans com llatins). Actualment l'edició més completa 
d'aquesta obra és l'edició de Margot Sponer del 1935, publicada a Estudis Franciscans, 
d'accés difícil i desfasada en tècnica i recursos. S'ha procedit a la transcripció dels 11 
testimonis manuscrits catalans per a la recensió, conjuntament amb l'edició llatina de 
la Raimundi Lulli Opera Latina. Els resultats esperats d'aquesta investigació són, 
principalment la publicació de l'edició crítica amb l'estudi preliminar. No obstant això 
se'n poden derivar altres investigacions com l'estudi sobre la filiació de l'obra amb 
altres obres de l'època de Messina, la recerca sobre el llegat de la traducció llatina de 
l'obra, la recerca sobre la tipologia de l'obra (públic al qual s'adreça, característiques 
estilístiques, llenguatge, casos contemporanis, precedents, etc.) i la recerca lingüística. 
 
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) Localització i catalogació d'articles acadèmics de temàtica lul·liana per al fons 

bibliogràfic de la Càtedra. A partir de les fitxes bibliogràfiques actualitzades a la 
Base de Dades Ramon Llull (LlullDB) s'ha procedit a localitzar els articles de 
temàtica lul·liana absents al catàleg de la UIB per a incloure'ls-hi i fer-los 
disponibles a través del fons bibliogràfic de la CRL. 
 

c) Suport en la configuració i muntatge d'un servidor per al Departament de 
Filologia Catalana, on la Càtedra Ramon Llull compta amb un espai reservat per 
a dipositar-hi tots els materials digitals de què disposa. Actualment aquests 
materials es troben en còpia dins un disc dur extern. 
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2.1.4. Gestió de la revista Studia Lulliana a través de l'Open Journal System 
S'ha iniciat la formació del personal investigador contractat per a la gestió de la revista 
Studia Lulliana a través de l'Open Journal System, sistema d'administració i publicació 
de revistes i documents periòdics a Internet.  
 
2.1.5. Pagament del DOI de la revista Studia Lulliana 
S'ha facturat el pagament del Digital Object Identifier (DOI) de la revista Studia 
Lulliana. 
 
2.1.6. Manteniment i actualització del web de la Càtedra Ramon Llull 
S'han realitzat tasques de manteniment constants a la pàgina web de la Càtedra Ramon 
Llull. S'hi ha afegit una secció d'activitats relacionades amb en lul·lisme i l'Edat Mitjana 
per a poder-hi divulgar actes externs a la CRL que puguin ser d'interès per al públic de 
la CRL. A més, s'ha informat dels actes de la CRL amb els programes i cartells 
corresponents. 
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2.2. Tasques de difusió 

2.2.1. Cicle de conferències «La mort a l'Edat Mitjana» 

• Nom de l’activitat: «La mort a l'Edat Mitjana». 

• Dates: 12, 19 i 26 de novembre de 2020. 

• Llocs: Les conferències han estat íntegrament en línia.  

• 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 i cartell del cicle. 
 
Cicle de conferències, dirigit tant a un receptor especialista com al públic en general. 
Aquest cicle ha aproximat els oients al concepte de la mort en l'Edat Mitjana a través 
de tres conferències interdisciplinàries: 
 
12 de novembre de 2020  
Conferència «Actituds i rituals davant la mort a la Mallorca medieval» a càrrec de 
Maria Barceló Crespí. 
 
19 de novembre de 2020 
Conferència «Donzella, monja, viuda o maridada: el paper de la dona en les 
representacions de la Mort a la Corono d'Aragó» a càrrec de Lenke Kovács. 
 
 
26 de novembre de 2020  
Conferència «Quan morir fa por: el temor de la mort en Ramon Llull» a càrrec de 
Josep Enric Rubio. 
 
A causa de la situació viscuda per la crisi sanitària de la COVID-19, el cicle s'ha fet 
íntegrament en línia per mitjà de la plataforma Zoom.  
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2.3. Activitats en procés d’organització 

Durant aquest semestre des de la Càtedra també s’han començat a organitzar altres 
activitats, algunes de les quals havien estat interrompudes per la crisi sanitària de la 
COVID-19 i que es recuperaran segons 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: 

a. 4 de febrer de 2021: «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. 

b. 18 de febrer de 2021: «De l’amància de Ramon Llull al Llibre d’amic de 
Joan Vinyoli, l’art d’estimar i de saber» a càrrec d'Arnau Vives, doctorand 
en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, membre del projecte 
de recerca Narpan II: Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y 
Renacentistas.  

c. 4 de març de 2021: «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. 18 de març de 2021: «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 
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i amb el projecte Translat, ha editat, amb Montserrat Ferrer, el Cens de 
traduccions al català medieval fins a 1500. També ha dirigit el volum 
col·lectiu The Classical Tradition in Medieval Catalan 1300-1500 
(Tamesis 2018). 

e. 8 d'abril de 2021: «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. 22 d'abril de 2021: «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. 
 

2. Jornades Mateu Obrador. Dia 7 i 8 de gener es duran a terme les «Jornades 
Mateu Obrador» per aprofundir en l’estudi del lul·lista, pedagog, folklorista i 
escriptor felanitxer. Comptaran amb les intervencions de Joan Mas, Pere 
Rosselló, Maribel Ripoll, Jaume Guiscafrè i Bernat Sureda. 
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3. Conclusions 

En l'apartat anterior es pot comprovar que durant aquest segon 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 segueix treballant en la formació i actuació de personal 
investigador. S’han seguit organitzant activitats de difusió de l’obra i del pensament 
lul·lià. Totes les activitats han estat anunciades per mitjà de les xarxes socials del 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB (Facebook, Twitter i 
Instagram) i pels canals de comunicació de la UIB (newsletter, Twitter, Instagram, etc.).  
 S'ha de destacar que les activitats d'aquest semestre i les previsions que s'havien 
fet al semestre anterior han estat truncades per la crisi sanitària de la COVID-19. 
Activitats que s'haurien d'haver fet com el cicle de conferències «Llull després de Llull: 
el llegat contemporani» no s'han pogut dur a terme en les dates previstes inicialment, 
per la qual cosa s'han hagut de reajustar i tornar a organitzar de cara al 2021, per a 
poder-les encaixar en unes dates i en un horari adequat. Malgrat això, la situació ha 
proporcionat l'ús de nous mecanismes de divulgació, com s'ha vist en el cas del cicle 
de conferències «La mort a l'Edat Mitjana», realitzat íntegrament en línia i que va 
comptar amb un nombre elevat de participants. Amb això es confirma el darrer propòsit 
de la memòria anterior, que és el de tenir en compte les mesures necessàries per a 
garantir les propostes de la Càtedra.  
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