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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 09.  
Telèfon: (+34) 971 17 29 44 
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. Estudi de l’obra Consolació d’ermità  
Estudi de l’obra de Ramon Llull Consolació d’ermità. L’estudi d’aquesta obra té com a 
objectiu principal proporcionar-ne una edició crítica que tingui en compte tots els 
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, 
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la recerca sobre la tipologia de l’obra (públic al qual s’adreça, característiques 
estilístiques, llenguatge, casos contemporanis, precedents, etc.) i la recerca lingüística. 
 Actualment, s’ha encarat la feina de contrastació de les versions catalanes amb 
la llatina per a poder-la ubicar dins l’stemma codicum de l’obra i així procedir a fer-ne 
l’edició crítica. 
 
2.1.2. 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 continua 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 manteniment del servidor del 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, que es troben en còpia dins un disc dur extern, han començat a copiar-
s’hi. 

 

2.1.3. Gestió de la revista Studia Lulliana a través de l’Open Journal System 
Després de 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, s’ha dut a terme un seguit de reunions per 
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a continuar amb el dissenyar el sistema de funcionament a través de l’OJS i preparar els 
números antics per a poder-los adaptar al nou sistema de l’OJS.  
 
2.1.4. 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. Principalment es manté en actualització setmanal la pàgina principal de la CRL, 
on es disposen les activitats més recents i la secció d’agenda amb el programa complet 
de les activitats fetes i per fer. 
 
2.1.5. Suport i benvinguda al becari Fullbright Mihow McKenny de la Universitat 
de Notre Dame (EUA) 
Aquest curs ha arribat a la UIB un becari Fullbright de la Universitat de Notre Dame 
(EUA), Mihow McKenny. La Càtedra Ramon Llull li ha proporcionat acollida acadèmica 
i ha facilitat les gestions d’accés i consulta de fons bibliogràfic rellevant per a la seva 
investigació. 
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2.2. Tasques de difusió 

2.2.1. Continuació del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 
contemporani» 

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

• 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. 

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

• 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. 
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. 
 
 
15 d’abril de 2021  
Conferència «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”. 
 
22 d’abril de 2021  
Conferència «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 

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/
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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. 
 
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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2.2.3. Preparatoris del congrés “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 
 
S’ha anunciat la convocatòria del congrés  “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, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 d’abril 

de 2022 a Palma (sempre que la situació sanitària ho permeti). 

 

S’han rebut un total de 7 propostes de comunicació, les quals han estat 

acceptades pel comitè científic. Actualment segueixen les gestions d’organització 

del congrés i aviat se’n publicarà el programa.  
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2.3. Activitats en procés d’organització 

 
Congrés “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. Continuen les tasques d’organització del congrés, 
que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 d’abril de 2022 a Palma (si la situació sanitària ho 
permet). 
 
Curs Llegim Llull. La Càtedra Ramon Llull organitza aquest curs que està destinat al 
públic general que tengui interès en aprofundir en la lectura de les obres de Ramon Llull 
i més especialment als professionals de l’àrea de Llengua i Literatura Catalanes que 
vulguin millorar la seva formació sobre aquest autor. L’objectiu del curs és apropar i 
donar les eines necessàries a per a la lectura autònoma de les obres catalanes més 
destacades de Ramon Llull. Per això, el curs s’organitza entorn de sessions 
teoricopràctiques conduïdes per experts, amb la finalitat d’introduir les obres, oferir-ne 
mecanismes per a la lectura i comprensió i connectar-les amb l’actualitat. L’objectiu del 
curs és apropar i donar les eines necessàries a per a la lectura autònoma de les obres 
catalanes més destacades de Ramon Llull. Per això, el curs s’organitza entorn de 
sessions teoricopràctiques conduïdes per experts, amb la finalitat d’introduir les obres, 
oferir-ne mecanismes per a la lectura i comprensió i connectar-les amb l’actualitat. 
El curs comptarà amb les següents sessions: 

 
o 11 de novembre, 18 h - 20 h: Introducció al curs: «Ramon Llull i la llengua 

medieval», a càrrec de Maribel Ripoll. 
o 25 de novembre, 18 h - 20 h: «Llibre de contemplació en Déu (1271-1274)», a 

càrrec de Josep E. Rubio. 
o 16 de desembre, 18 h - 20 h: «Romanç d’Evast e Blaquerna (1283)», a càrrec 

d’Albert Soler. 
o 27 de gener, 18 h – 20 h; «Llibre d’Amic e Amat», a càrrec d’Arnau Vives. 
o 10 de febrer, 18 h - 20 h: «Llibre del gentil (1274-1276)», a càrrec de Jordi Gayà. 
o 24 de febrer, 18 h - 20 h: «Llibre de meravelles (1287-1289)», a càrrec 

d’Eugènia Gisbert 
o 10 de març, 18 h - 20 h: «Arbre de ciència: Arbre exemplifical (1295-1296)», a 

càrrec de Lola Badia. 
o 17 de març, 18 h - 20 h: «Medicina de pecat i la poètica lul·liana (1300)», a 

càrrec d’Anna Fernàndez-Clot 
o 24 de març, 18 h - 20 h: «Mil proverbis (1302)», a càrrec de Francesc Tous. 
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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), a la web de la Càtedra Ramon Llull, a la web del Departament i a la web de 
la UIB, 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 i que es varen veure truncades per la crisi sanitària de la COVID-
19 s’han realitzat íntegrament en format virtual. Activitats com el cicle de conferències 
«Llull després de Llull: el llegat contemporani» s’han pogut dur a terme en unes noves 
dates i un nou format que ha resultat exitós. Així, doncs, la situació ha proporcionat l’ús 
de nous mecanismes de divulgació i nous espais de trobada i diàleg. 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. En aquesta mateixa línia, 
la Càtedra aposta pel format virtual en el format del curs Llegim Llull, que pretén acostar 
l’obra de Llull a la lectura dels interessats en conèixer de primera mà les seves idees i 
contribucions. No obstant això, la Càtedra Ramon Llull també aposta per la recuperació 
del format físic, amb l’organització del congrés “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, que tindrà lloc els dies 
6, 7 i 8 d’abril de 2022 a Palma, sempre que la situació sanitària ho permeti. 
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Annex II. Programa al web de la Càtedra Ramon Llull del 
cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 

contemporani» 

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

 

Annex III. Programa al web de la Càtedra Ramon Llull del 
congrés "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 

• https://catedraramonllull.uib.cat/agenda/Ramon-Llull-i-Italia-viatges-relacions-
lullisme.-Congres-Internacional/  

 

Annex IV. Programa al web de la Càtedra Ramon Llull del 
curs Llegim Llull 

• https://catedraramonllull.uib.cat/agenda/Curs-Llegim-Llull/  
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