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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/ 
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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 2.1.2. Actualització del fons bibliogràfic. 

 
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 
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de revistes i documents periòdics a Internet, s’ha dut a terme un seguit de reunions per 
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. Impartició de la conferència “Introducció al curs: Ramon Llull i la llengua 
medieval” 
En el marc del Curs Llegim Llull, organitzat per la Càtedra Ramon Llull, es va impartir la 
conferència introductòria. L’objectiu va ser introduir el públic assistent a la figura de 
Ramon Llull, a través d’un repàs per la seva vida, motivacions i obres principals. A més 
a més, es va dedicar mitja sessió, d’un total de dues hores, per a exposar les principals 
característiques del català d’època medieval, amb la intenció de familiaritzar i donar 
pautes senzilles per a aproximar-se a la lectura dels textos originals de Ramon Llull. 
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2.2. Tasques de difusió 

2.2.1. Curs Llegim Llull 

• Nom de l’activitat: Curs Llegim Llull. 

• Dates: de l’11 de novembre de 2021 al 24 de març de 2022. 

• Llocs: Les conferències han estat íntegrament en línia.  

• Organització: Càtedra Ramon Llull. 

• Col·laboradors: Institut d’Estudis Baleàrics. 

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

• Annex: a) cartell. 
 
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. 
 
11 de novembre de 2021  
Conferència «Introducció al curs: Ramon Llull i la llengua medieval» a càrrec de 
Josep Ramon Santiago, tècnic superior del Gabinet d'Assessorament Lingüístic als 
Mitjans de Comunicació de la UIB i professor associat d'Història Social al Grau de 
Llengua i Literatura Catalanes; i Pere Garau Borràs, tècnic superior de la Càtedra 
Ramon Llull de la UIB i professor associat de Lingüística al Grau de Llengua i Literatura 
Espanyoles. 
 
Enllaç al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=sXB0sE0rZiA> 
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25 de novembre de 2021  
Conferència «Llibre de contemplació en Déu (1271-1274)» a càrrec de Josep E. 
Rubio, doctor en Filologia Catalana. Llicenciat en Filologia Hispànica i Filologia 
Catalana per la Universitat de València. Premi extraordinari de llicenciatura i Premi 
extraordinari de doctorat. La seva investigació se centra especialment en la gestació del 
mètode lul·lià de l'Art de trobar veritat i en la seva presència en l'obra literària de Llull. 
Combina estudis de filosofia i teologia medieval amb l'anàlisi de textos medievals, com 
els sermons de Sant Vicent Ferrer.  
 
Enllaç al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=b4LFOxEsVI0&t> 
 
 
16 de desembre de 2021 
Conferència «Romanç d'Evast e Blaquerna (1271-1274)» a càrrec d’Albert Soler, 
doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1991); premi extraordinari 
de doctorat. Professor de literatura catalana medieval. S’ha especialitzat en la literatura 
catalana del segle XIII; sobretot, en Ramon Llull. És autor de les edicions crítiques del 
Llibre de l'orde de cavalleria (1988), del Llibre d'amic i amat (1995), del Romanç d'Evast 
e Blaquerna (2009, en col·laboració amb Joan Santanach) i del Llibre de contemplació 
en Déu (2016, en col·laboració amb Antoni Ignasi Alomar, Montserrat Lluch i Aina 
Sitjes). Des de 2008 dirigeix la col·lecció Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. 
Coordina, juntament amb Lola Badia, la Base de Dades Ramon Llull. Ha dirigit el Nou 
Glossari General Lul·lià. Des d'octubre de 2021 és director del Centre de Documentació 
Ramon Llull. 
 
Enllaç al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=puzSnKpxRFo&t> 
 
 
27 de gener de 2022 
Conferència «Llibre d'Amic e Amat» a càrrec d’Arnau Vives, doctorat a la UB 
recentment amb una tesi sobre la metàfora de l'amic i l'amat en l'obra de Ramon Llull; 
també estudia Jacint Verdaguer i Marià Manent. Actualment és professor associat a la 
UAB i secretari de la revista Llengua & Literatura de l'IEC. Participa en un projecte 
d'innovació docent a la UB sobre literatura i meditació. 
 
Enllaç al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=E8ufKe-aN7k&t> 
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10 de febrer de 2022 
Conferència «Llibre del gentil (1274-1276)» a càrrec de Jordi Gayà, doctor en Teologia 
per la Universitat de Freiburg (1975), professor del Centre d'Estudis Teològics de 
Mallorca i de la Facultat de Teologia de Catalunya, i rector de la Maioricensis Schola 
Lullistica. 
 
Enllaç al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=0lhaZvvW7Qc> 
 
 
24 de febrer de 2022 
Conferència «Llibre de meravelles (1287-1289)» a càrrec d’Eugènia Gisbert, doctora 
per la Universitat de Barcelona (2011) amb una edició crítica parcial del Llibre de 
meravelles de Ramon Llull. Membre del Centre de Documentació Ramon Llull i del Taller 
d'Anotació d'Obres de Ramon Llull, ha participat en diversos grups de recerca. Ha 
col·laborat en l’edició crítica dels Començaments de filosofia de Ramon Llull i en la 
revisió i actualització de l’edició del Llibre de meravelles duta a terme per A. Bonner. 
Actualment, treballa en l’edició d’un recull d’articles lul·lians d’A. Bonner i en l’estudi 
del Llibre de les bèsties. És tècnica superior de planificació lingüística a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Enllaç al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=yIqIE6JsW6s> 
 
 
3 de març de 2022 
Conferència «Arbre de ciència: Arbre exemplifical (1295-1296)» a càrrec de Lola 
Badia, doctora en Filologia Romànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1977), 
catedràtica i professora emèrita 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. 
 
Enllaç al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=sO3ltZw1A88&t> 
 
 
17 de març de 2022 
Conferència «Medicina de pecat i la poètica lul·liana (1300)» a càrrec d’Anna 
Fernàndez-Clot, doctora en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes per la 
Universitat de Barcelona (2017). Investigadora postdoctoral al projecte "Ioculator seu 
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Mimus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia", del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la UB. Membre del Centre de Documentació Ramon 
Llull i del Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. Coordina el 
portal Manícula: taller d'edició i anotació de textos. Ha participat en l'elaboració de 
la Base de Dades Ramon Llull, del Diccionari de Textos Catalans Antics i del Nou 
Glossari General Lul·lià, i col·labora en l'edició de la sèrie NEORL. 
 
Enllaç al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=yFIfxE3lyIw&t> 
 
 
24 de març de 2022 
Conferència «Mil proverbis (1302)» a càrrec de Francesc Tous, doctor en Filologia 
Catalana per la Universitat de Barcelona, amb una tesi titulada Les col·leccions de 
proverbis de Ramon Llull: estudi de conjunt i edició crítica dels ‘Mil proverbis’ i els ‘Proverbis 
d’ensenyament’. Des del 2009 és col·laborador del Centre de Documentació Ramon 
Llull. Ha participat en diversos projectes de recerca dirigits per la Dra. Lola Badia i forma 
part del Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana (SGR2017-142). Ha fet 
estades de recerca a París (2011), on va participar en el Projecte ALIENTO, dedicat a la 
recopilació i l’estudi dels enunciats sapiencials medievals, i a Friburg de Brisgòvia 
(2012), seu del Raimundus-Lullus-Institut. Ha estat professor d’estudis catalans a la 
Universitat de la Sorbona (2016-2018) i a la Università per Stranieri di Siena (2018-
2020). Actualment és investigador postdoctoral a la Universitat de Girona. 
 
Enllaç al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=yFIfxE3lyIw&t> 
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2.2.2. Presentació de l’op. 64 de Ramon Llull: Ars ad faciendum et soluendum 
quaestiones, a cura del Dr. Joan Carles Simó Artero 
 

• Nom de l’activitat: Presentació de l’op. 64 de Ramon Llull: Ars ad faciendum et 
soluendum quaestiones. 

• Dates: 26 de novembre de 2021. 

• Llocs: Catedral de Mallorca.  

• Organització: Càtedra Ramon Llull, Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, 
Bisbat de Mallorca. 

• Web: https://catedraramonllull.uib.cat/digitalAssets/656/656706_llull-seu-
copia.pdf 

• Annexos: a) programa de mà de l’acte, b) cartell. 
 
Presentació del llibre l’op. 64 de Ramon Llull: Ars ad faciendum et soluendum 
quaestiones, edició a cura del Dr. Joan Carles Simó Artero (UIB). L’acte va comptar amb 
les intervencions del Dr. Jordi Gayà (Maioricensis Schola Lullistica), el Dr. Antoni Dols 
(CETEM), la Dra. Maribel Ripoll (UIB-CRL), la Dra. Viola Tenge-Wolf (Raimundus Lullus 
Institut Freiburg) i l’Excm. i Rvdm. Mons. Sebastià Taltavull (Bisbe de Mallorca). Les 
intervencions foren amenitzades amb música de Studium, cor de cambra, sota la 
direcció de Carles Ponseti, i la lectura dramatitzada de textos de l’obra, a càrrec de Lina 
Mira.  

 
 
2.2.3. Creació del canal de Youtube de la Càtedra Ramon Llull 

Aquest semestre s’ha creat i posat en funcionament el canal de Youtube de la Càtedra 
Ramon Llull, amb l’objectiu de difondre-hi les activitats virtuals organitzades. 
Actualment, el canal conté els vídeos íntegres del Curs Llegim Llull. 

Enllaç: https://www.youtube.com/channel/UCwMglJ73M4d2j9LGLygu45g 

  

https://catedraramonllull.uib.cat/digitalAssets/656/656706_llull-seu-copia.pdf
https://catedraramonllull.uib.cat/digitalAssets/656/656706_llull-seu-copia.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCwMglJ73M4d2j9LGLygu45g
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2.3. Tasques en procés d’organització 

2.3.1. 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» 
 

• Nom de l’activitat: «“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». 

• Dates: 6, 7 i 8 d’abril de 2022. 

• Llocs: Ca n’Oleo.  

• Organització: Càtedra Ramon Llull. 

• Finançament: Institut d’Estudis Baleàrics, Oficina de Suport a la Recerca (UIB), 
Facultat de Filosofia i Lletres (UIB). 

• Col·laboradors: Centre de Documentació Ramon Llull (UB), Projecte MiMus 
(UB), Maioricensis Schola Lullistica. 

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

• Annexos: a) primera circular, b) segona circular, c) programa del congrés, d) 
cartell. 

 
El Congrés Internacional "Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme", organitzat 
per la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears, pretén seguir Llull en 
els seus viatges per Itàlia, des de la seva primera visita a la cort papal (1287) fins a la 
seva última estada a Messina (1313-1314), per il·lustrar les relacions que va tenir en els 
llocs visitats i per sondejar el seu llegat en els segles següents. El títol de la nostra 
trobada deriva del colofó del tractat Lo sisèny, lo qual apelam affatus, compost a Nàpols 
el 1294, l'any del breu pontificat de Celestí V. 

Després d'una primera aproximació amb la cort papal, frustrada per la mort d'Honori 
IV (1287), i l'intent d'establir contacte amb Venècia enviant un codi a Pietro Gradenigo 
(1289), Llull va residir a Itàlia de 1291 a 1296 (estada interrompuda per la curta missió 
tunisiana) gràcies a la recomanació del general franciscà Raimondo Gaufridi,  que li va 
permetre ensenyar art mentre s'allotjava en convents franciscans italians. Durant 
aquest període, a més d'interactuar amb la cort papal (Nicolau IV, Celestí V i Bonifaci 
VIII), Llull va mantenir relacions amb la República de Gènova, en particular amb la 
família Spinola; sempre a Gènova, on va residir en diverses ocasions (1293, 1303, 1304, 

https://catedraramonllull.uib.cat/Ramon-Llull-i-Italia-viatges-relacions-lullisme.-Congres-Internacional/
https://catedraramonllull.uib.cat/Ramon-Llull-i-Italia-viatges-relacions-lullisme.-Congres-Internacional/
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1308), va identificar en el seu testament un dels centres de conservació i difusió de les 
seves obres. El 1294 va obtenir el permís de Carles II d'Anjou per predicar l’Art durant 
la seva estada a Nàpols. 

Llull va tornar a Itàlia el 1308 després d'un naufragi prop de la costa de Pisa, on va 
completar la redacció de l'Ars generalis ultima i va elaborar el compendi (Ars brevis). 
Durant la seva última estada a Itàlia (Messina, maig de 1313 - maig de 1314), va intentar 
convèncer el rei Frederic III d'Aragó de fer de Sicília un centre per a la promoció del 
diàleg interreligiós.  

Pel que fa al seu llegat, es conserven més de 400 manuscrits d’obres lul·lianes, incloses 
les obres alquímiques que se li atribueixen, a Itàlia i als fons vaticans. Fins ara, els 
estudis s'han centrat principalment en la recepció de figures com Pico della Mirandola 
i Giordano Bruno, però no hi ha una imatge global sobre el fruit de les seves obres i la 
seva circulació a la península, començant per les ciutats on es va allotjar. 

El congrés se celebra del 6 al 8 d'abril de 2022 a les instal·lacions de Ca n’Oleo (UIB), 
Palma.  

Les comunicacions acceptades tracten els següents temes: a) relacions entre Ramon 
Llull i Itàlia; b) el llullisme i el llegat lul·là a Itàlia; c) el context històric, literari, cultural 
i religiós dels centres i ciutats visitats per Llull (Gènova, Messina, Nàpols, Pisa, Roma, 
Venècia). 

El congrés s’organitza entorn de vuit sessions temàtiques que compten amb la 
participació de dos experts i un comunicant. Les sessions s’organitzen al voltant d’una 
ciutat, fent així durant tot el congrés un recorregut per les ciutats italianes on Llull 
passà. Així, les sessions que componen el congrés són: 1) Sessió inaugural: Llull i Itàlia; 
2) Roma; 3) Gènova; 4) Nàpols; 5) Pisa; 6) Venècia; 7) Messina i 8) Cloenda. 

 
2.3.2. Esmena de la catalogació d’obres lul·lianes de la Biblioteca de la Universitat 
de les Illes Balears 
La Càtedra Ramon Llull ha detectat una sèrie d’errors i incoherències en la catalogació 
numèrica de les obres de Ramon Llull i sobre Ramon Llull i temàtica lul·liana en el 
catàleg de la biblioteca de la UIB. Per això, s’iniciarà un protocol d’actuació per a poder-
ne esmenar la catalogació i així facilitar la cerca i detecció d’obres de i sobre Ramon 
Llull i el lul·lisme. 
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3. Conclusions 

En l’apartat anterior es pot comprovar que durant aquest semestre de 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.). 
Enguany, l’investigador en formació ha produït coneixement a través de la impartició 
d’una sessió de caràcter teoricodivulgatiu en el marc del curs Llegim Llull organitzat per 
la Càtedra. 
 
La decisió de mantenir el Curs Llegim Llull en un format virtual, com han fet moltes 
altres institucions acadèmiques durant aquesta recuperació dels àmbits presencials, ha 
permès la major assistència i participació i l’enregistrament complet de tot el curs. Així, 
les sessions es troben permanentment dipositades al canal de Youtube de la Càtedra, 
des d’on són accessibles per a tothom. 
 
No obstant això, amb la presentació de l’op. 64 de Ramon Llull: Ars ad faciendum et 
soluendum quaestiones es va apostar per la recuperació del format físic. L’acte, que es 
va celebrar a la Catedral de Mallorca, va ajuntar un públic nombrós que pogué gaudir 
dels detalls tècnics i de contingut de l’obra presentada, així com d’una dramatització 
d’alguns fragments de la versió catalana, acompanyats de la música del cor de cambra. 
 
El 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 es du a terme els dies 6, 7 i 8 d’abril de 2022, aposta també 
per a la presencialitat i s’ha fet a Ca n’Oleo. El congrés ha de permetre ajuntar 
nombrosos investigadors de la història medieval que duen a terme estudis relacionats 
amb la figura de Ramon Llull i el lul·lisme. Així, s’hi podran presentar nous resultats des 
de les disciplines de la història, la filosofia, la teologia i la filologia. Alhora serveix com 
a nexe d’unió entre diferents estudiosos que han pogut compartir la seva tasca i discutir-
ne els resultats en un espai obert de debat i intercanvi d’idees. Del congrés se’n 
derivaran noves línies d’exploració i noves xarxes de contactes que ajudin a ampliar el 
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ventall d’investigació entorn del lul·lisme i de Ramon Llull, així com es projectarà 
internacionalment la seva figura i els estudis que se’n fan. 
 
En definitiva, aquest semestre la Càtedra Ramon Llull ha optat per a oferir uns tipus 
d’activitats diverses i transversals. Algunes dirigides a un sector molt ampli de la 
població i al públic general i no especialitzat, com ha estat la presentació de l’op. 64 de 
Ramon Llull. D’altres més especialitzades, com el Curs Llegim Llull, centrat en 
professionals de l’àmbit acadèmic o educatiu, estudiants o persones interessades en 
formar-se sobre Ramon Llull i les seves obres catalanes. Finalment, el Congrés 
Internacional Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme, ha de servir per posar en 
escena el coneixement especialitzat d’un grup internacional d’investigadors que pugui 
transferir la seva recerca cap a nous camps d’exploració i d’interconnexió. 
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2.2.1.a. Curs Llegim Llull  
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2.2.2.a. Presentació de l’op. 64 de Ramon Llull: Ars ad faciendum et soluendum 
quaestiones, a cura del Dr. Joan Carles Simó Artero. Programa de mà de l’acte. 
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2.2.2.b. Presentació de l’op. 64 de Ramon Llull: Ars ad faciendum et soluendum 
quaestiones, a cura del Dr. Joan Carles Simó Artero. Cartell. 
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2.3.1.a. 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». Primera circular. 
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2.3.1.b. 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». Segona circular. 
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2.3.1.c. 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». Programa. 
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2.3.1.d. 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». Cartell. 

 


