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Càtedra Ramon Llull 
La Càtedra Ramon Llull és un organisme que té per finalitat la promoció, la divulgació i 
la investigació dels estudis relacionats amb la figura de Ramon Llull, des de tots els 
àmbits universitaris. Per dur a terme aquesta tasca es proposaren diversos objectius i 
el mes d’abril de 2003 se signà un conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la 
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear. Dia 23 de maig de 2019 se signà el 
conveni de col·laboració 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, cosa que suposa poder continuar amb les tasques investigadores 
que el període sense conveni (2016-2019) havien quedat aturades. 
 
Principals activitats del curs 2020-2021  
• Actualització del fons bibliogràfic de la Càtedra Ramon Llull.  
• Organització del cicle de conferències «La mort a l’Edat Mitjana»: 

o 12 de novembre de 2021, «Actituds i rituals davant la mort a la Mallorca 
medieval» a càrrec de Maria Barceló. 

o 19 de novembre de 2021, «Donzella, monja, viuda o maridada. El paper de la 
dona en les representacions de la mort a la Corona d’Aragó» a càrrec de Lenke 
Kovács. 

o 26 de novembre de 2021, «Quan morir fa por: el temor de la mort en Ramon 
Llull» a càrrec de Josep. E. Rubio. 

• Organització de les Jornades Mateu Obrador (7 i 8 de gener de 2021). 
• Continuació del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 

contemporani»: 
o 4 de febrer de 2021, «El concepte de “cortesia” a l’Edat Mitjana i la seva 

interpretació en l’obra de Ramon Llull» a càrrec de Letizia Staccioli. 
o 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. 
o 4 de març de 2021, «Del Llibre d’amic e amat de Ramon Llull a les Perles de 

Jacint Verdaguer» a càrrec de Joan Santanach. 
o 18 de març de 2021, «J. V. Foix o Ramon Llull», a càrrec de Lluís Cabré. 
o 15 d’abril de 2021, «Ramon Llull i Palau i Fabre: entre l’alquímia i la follia» a 

càrrec d’Enric Balaguer. 
o 22 d’abril de 2021, «La presència de Ramon Llull en la poesia de Vicent Andrés 

Estellés» a càrrec de Ferran Carbó. 
• Convocació 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 7, 7 i 8 
d’abril a Palma (si la situació sanitària ho permet). 
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