
 

 

1 

www.catedraramonllull.uib.cat 

Memòria de la Càtedra Ramon Llull 

5è semestre, novembre 2021 - abril 2022 
 

Sumari 
 

Organització de la Càtedra Ramon Llull 
1. Introducció i objectius 
2. Assoliment d’objectius 
 2.1. Tasques d’investigació 
  2.1.1. Estudi de l’obra Consolació d’ermità 
  2.1.2. Actualització i gestió del fons bibliogràfic 
  2.1.3. Gestió de la revista Studia Lulliana a través de l’OJS 
  2.1.4. Manteniment i actualització del web de la CRL 
  2.1.5. Manteniment i actualització del canal de Youtube de la CRL 
 
 2.2. Activitats de caràcter científic 
  2.2.1. Congrés Internacional Ramon Llull i Itàlia 
 
 2.3. Activitats de difusió 
  2.3.1. Concert Plant de la Verge 
  2.3.2. Ruta de temàtica lul·liana per Palma 
  2.3.3. Estrena del llargmetratge Ramon Llull 
  2.3.4. Cròniques del congrés 
  2.3.5. Crònica del Curs Llegim Llull 
 
 2.4. Tasques en procés d’organització 
  2.4.1. Preparació de la publicació de les contribucions al congrés 
  2.4.2. Esmena de la catalogació d’obres lul·lianes a la biblioteca UIB 
  2.4.3. Preparació de les Jornades d’Investigació 
3. Conclusions 
4. Documents annexos 
 A01 – Crònica del congrés (Última Hora) 
 A02 – Crònica del congrés (Studia Lulliana) 
 A03 – Crònica del Curs Llegim Llull (Studia Lulliana)  



 

 

2 

www.catedraramonllull.uib.cat 

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. 
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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, 
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’han transcrit els testimonis de l’obra, excepte un, de què encara se’n 
tramita l’accés. Es tracta d’un total d’onze testimonis, dels quals un és només un 
fragment de l’obra (ms. Madrid, BNE, 3365). El procés de transcripció ja encara la 
darrera revisió, que pretén detectar alguns errors de transcripció que puguin haver 
passat per alt. Paral·lelament, es du a terme la comparació dels manuscrits per 
seleccionar el manuscrit base de l’edició crítica. 
 
2.1.2. Actualització i gestió 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 de la Càtedra 
Ramon Llull, 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 Càtedra 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. La Càtedra 
realitza la feina constant de mantenir actualitzat aquest fons amb la incorporació de 
nous materials rellevants. Algunes de les principals adquisicions d'enguany són: Bordoy, 
Antoni & Ramis, Rafael (eds.) (2018). El llegat de Ramon Llull. Barcelona: Ediciona de la 
Universitat de Barcelona; Taylor, Barry & Coroleu, Alejandro (eds.) (2017). Brief Forms 
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in Medieval and Renaissance Hispanic Literature. Cambridge: Cambridge Scholars 
Publishing; Müller, I. & Savelsberg, F. (2021). Sabers per als laics: Vernacularització, 
formació, transmissió (Corona d’Aragó, 1250–1600). Berlin, Boston: De Gruyter. 
 
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. 

 
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 
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. Manteniment i actualització del canal de Youtube de la Càtedra Ramon Llull 
El semestre passat es va crear i posar 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. Així mateix, s’ha 
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vinculat el canal de la Càtedra amb el canal del Departament de Filologia Catalana i 
Lingüística General, per ampliar-ne la difusió dels continguts. 
Enllaç: https://www.youtube.com/channel/UCwMglJ73M4d2j9LGLygu45g 
 

2.2. Activitats de caràcter científic 

2.2.1. 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 
 
El congrés es va organitzar entorn de vuit sessions temàtiques, focalitzades al voltant 
de les ciutats italianes en les quals Ramon Llull hi va fer estada. Així, les sessions que 
varen estructurar el congrés foren: 1) Sessió inaugural: Llull i Itàlia; 2) Roma; 3) Gènova; 
4) Nàpols; 5) Pisa; 6) Venècia; 7) Messina i, finalment, 8) Cloenda. Cada sessió va 
comptar amb la presència, com a mínim, d’un expert lul·lista i d’un expert historiador. 
Moderades també per un expert de la matèria, s’incentivà el diàleg entre les propostes 
presentades i els assistents i entre els mateixos ponents. En total, s’hi varen presentar 
17 investigacions, entre ponències i comunicacions. Els principals objectius d’aquest 
congrés varen ser, d’una banda, fomentar les investigacions recents sobre Ramon Llull, 
la seva obra i l’entorn sociopolític i cultural, tot fent èmfasi especial a la situació del 
moment a Itàlia i a les xarxes de relacions que hi establí. De l’altra, convertir la Càtedra 
en un centre internacional d’intercanvi d’idees i punts de vista entre experts en la 

https://www.youtube.com/channel/UCwMglJ73M4d2j9LGLygu45g
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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matèria. Clos el congrés, es dugueren a terme dues activitats complementàries al marge 
del programa oficial: una ruta guiada de temàtica lul·liana i medieval per la ciutat de 
Palma i un concert amb la interpretació del Plant de la Verge de Ramon Llull a càrrec de 
l’Escolania de Lluc, Caterina Valriu i Gabriel Camps, a l’església de Santa Eulàlia de 
Palma. El congrés es va dur a terme amb el patrocini de l’Oficina de Suport a la Recerca 
i la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB i amb la col·laboració del Centre de 
Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, la Maioricensis Schola 
Lullistica i el Projecte MiMus. 
 

2.3. Activitats de difusió 

2.3.1. Concert Plant de la Verge 

Concert Plant de la Verge de Ramon Llull a càrrec de l’Escolania de Lluc, i lectura 
dramatitzada a càrrec de Caterina Valriu i de Gabriel Camps. 8 d’abril de 2022 a 
l’església de Santa Eulàlia. El Plant de la Verge, o en l’original lul·lià Desconhort de Nostra 
Dona, és una composició poètica de trenta-dues estrofes alexandrines monorimes que 
Ramon Llull va compondre entre 1290 i 1294, probablement a Nàpols. Emmarcada en 
la tradició del planctus Mariae propi de la cristiandat medieval, s’hi narra la passió i 
mort de Crist, amb la veu de Maria, la mare desconsolada que plora la humiliació i la 
crucifixió del Fill Jesús. Per commoure els oïdors, la protagonista s’hi adreça sovint, tot 
i que també interpel·la els altres personatges presents a la passió, com Judes, els jueus, 
els àngels, Joan l’Evangelista i les Maries. El concert va comptar amb una lectura 
dramatitzada a càrrec de Caterina Valriu i Gabriel Camps i la interpretació de l’Escolania 
de Lluc de peces de Giovanni Battista da Pergolesi (1710-1736). Aquesta activitat va 
comptar amb l’ajut del Servei d’Activitats Culturals de la UIB, IllesLex i el Rotary Club 
de Mallorca i amb la col·laboració de la parròquia de Santa Eulàlia i l’Escolania de Lluc. 

 

2.3.2. Ruta de temàtica lul·liana per Palma.  

Com a activitat satèl·lit 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» es va dur a terme una ruta guiada 
de temàtica lul·liana per la ciutat antiga de Palma. La ruta, a càrrec de Gabriel Ensenyat, 
feta amb el suport de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB, va recórrer alguns dels 
principals espais emblemàtics per a ubicar la figura de Llull dins la ciutat. La ruta es va 
iniciar a l’església de Sant Miquel i va transcórrer fins a l’església de Santa Eulàlia, tot 
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passant per l’església de Santa Margalida i la plaça Major. L’objectiu de l’activitat va ser 
divulgar els espais del centre històric de Palma amb vinculació amb Ramon Llull i donar 
a conèixer alguns dels fets històrics i de l’anecdotari que ens permeten situar-l’hi. 

 

2.3.3. Estrena del llargmetratge Ramon Llull.  

A través de la unitat LADAT d’animació i tecnologies audiovisuals i la Càtedra Ramon 
Llull, la Universitat de les Illes Balears va emprendre el projecte de realitzar una sèrie 
d’animació sobre la figura de Ramon Llull, amb l’objectiu de donar-lo a conèixer al 
públic general. Per completar la sèrie, el 2019, el LADAT i la Càtedra Ramon Llull varen 
emprendre el projecte de realitzar un llargmetratge, coproduït per la UIB i IB3 i amb la 
col·laboració del Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca. El llargmetratge, de 
90 minuts de durada, ambientat al Teatre Principal de Palma, presenta la vida i obra de 
Llull a través d’un monòleg fet per ell mateix. L’estrena es va dur a terme el dia 18 de 
juny a les 19.30 hores al Teatre Principal de Palma.  

 

2.3.4. Cròniques 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 duit a terme la redacció de dues cròniques del Congrés Internacional Ramon Llull 
i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme. La primera, es va fer en format d’entrevista per al 
diari Última Hora amb Bernat Garau i va ser publicada el diumenge 1r de maig. A 
l’annex es pot consultar la crònica íntegra. 

La segona crònica es va fer per a la revista Studia Lulliana i està en procés de publicació. 
Sortirà al volum 62, d’enguany. A l’annex es pot consultar la crònica íntegra. 

 

2.3.5. Crònica del Curs Llegim Llull 

S’ha escrit una crònica per a la revista Studia Lulliana sobre el curs Llegim Llull, que va 
organitzar la Càtedra Ramon Llull el semestre passat. La crònica apareixerà al volum 62 
d’enguany, encara en premsa. A l’annex es pot llegir la versió íntegra de la crònica. 
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2.4. Tasques en procés d’organització 

2.4.1. Preparació de la publicació de les contribucions del Congrés Internacional 
Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme 
Durant 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» es va remarcar la importància de poder 
publicar el resultats de les intervencions. Així, la Càtedra assumeix el compromís de fer 
un volum que reculli les conferències i comunicacions que formaren part del congrés. 
Per a fer-ho, s’acordaran els criteris de publicació i es contactarà amb els interventors 
per a, finalment, donar llum a una publicació en una editorial prestigiosa. Així mateix, 
s’estableixen els contactes amb editorials per a fer-ne possible la publicació. 
 
2.4.2. 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. 
 
2.4.3. Preparació de les Jornades d’Investigació 
La Càtedra Ramon Llull ha començat els preparatius per organitzar unes Jornades 
d’Investigació centrades en l’estat de la qüestió actual de la investigació lul·liana. Les 
jornades s’articularan a través d’una sèrie de seminaris disposats al llarg de quatre 
mesos. L’objectiu de les jornades és donar a conèixer i reflexionar sobre la feina feta i 
per fer en la investigació sobre Llull. D’aquesta manera es farà un recorregut de l’estat 
de la qüestió de la investigació des de diversos àmbits: conservació i difusió 
documental, edició i estudi crític, traducció i adaptació i investigació acadèmica. Les 
Jornades pretenen ser, alhora, un espai de trobada entre especialistes de diferents edats 
i un espai per motivar als joves a indagar en la investigació entorn de Llull.   
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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. 
 
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», duit a terme els dies 6, 7 i 8 d’abril de 2022, ha apostat per la 
presencialitat i s’ha fet a Ca n’Oleo. El congrés ha permès ajuntar nombrosos 
investigadors de la història medieval que han duit a terme estudis relacionats amb la 
figura de Ramon Llull i el lul·lisme. Així, s’hi han pogut presentar nous resultats des de 
les disciplines de la història, la filosofia, la teologia i la filologia. Alhora ha servit 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 deriven 
noves línies d’exploració i noves xarxes de contactes que ajuden a ampliar el ventall 
d’investigació entorn del lul·lisme i de Ramon Llull, així com es projecta 
internacionalment la seva figura i els estudis que se’n fan. 
 
Aquesta mateixa estela és la que recupera el projecte de les Jornades d’Investigació, un 
espai de difusió, reflexió i trobada, entorn de la investigació lul·liana, a través d’una 
anàlisi crítica de les fites i avanços en aquesta matèria.  
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En definitiva, aquest semestre la Càtedra Ramon Llull ha apostat per activitats més 
especialitzades, com el Congrés Internacional Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, 
lul·lisme, que ha servit per posar en escena el coneixement especialitzat d’un grup 
internacional d’investigadors que ha pogut transferir la seva recerca cap a nous camps 
d’exploració i d’interconnexió. Tasca totalment necessària per a una institució com la 
Càtedra Ramon Llull, que ha de mantenir activa la recerca lul·liana i ha de servir com a 
nexe i referent de diferents estudiosos de Llull. 
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Crònica del Congrés Internacional Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, 

lul·lisme 

Pere Garau Borràs 

 

El Congrés Internacional «“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», organitzat per la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes 

Balears, ha volgut seguir el camí de 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 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 còdex a Pietro 

Gradenigo (1289), Llull va residir a Itàlia de 1291 a 1296 (estada interrompuda per la 

breu missió tunisiana) gràcies a la recomanació del general franciscà Raimondo Gaufridi, 

que li va permetre ensenyar l’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, 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 darrera 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 va tenir lloc a Palma, a l’Edifici de Ca n’Oleo de la Universitat de les 

Illes Balears, els dies 6, 7 i 8 d’abril de 2022. S’organitzà entorn de vuit sessions 

temàtiques, centrades en una ciutat relacionada amb Llull o el lul·lisme, oferint, així, 

durant tot el congrés, un recorregut per les ciutats italianes vinculades amb Llull. Les 

sessions que varen compondre el congrés foren: 1) Sessió inaugural: Llull i Itàlia; 2) 

Roma; 3) Gènova; 4) Nàpols; 5) Pisa; 6) Venècia; 7) Messina i, finalment, 8) Cloenda. 

Cada sessió va ser moderada per un expert de la matèria, per incentivar el diàleg entre les 

propostes i els assistents i entre els mateixos ponents. En total, s’hi presentaren 17 

investigacions, entre ponències i comunicacions.  

 El comitè científic va estar integrat per nou experts en Ramon Llull i el lul·lisme 

que varen avaluar les propostes de comunicació rebudes. L’organització del congrés fou 

a càrrec de la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears, amb la 

col·laboració del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, 

la Maioricensis Schola Lullistica i el projecte MiMus. El congrés va comptar amb el 

suport econòmic de l’Institut d’Estudis Baleàrics, a través del seu conveni amb la Càtedra 

Ramon Llull, l’Oficina de Suport a la Recerca i la Facultat de Filosofia i Lletres de la 

UIB. 



 Les sessions varen transcórrer d’aquesta manera. Dimecres 6 es va inaugurar el 

congrés amb els parlaments de les autoritats Antoni Bordoy (vicerector de Personal 

Docent i Investigador de la Universitat de les Illes Balears), Pere Malondra (director de 

l’Institut d’Estudis Baleàrics), Jaume Guiscafrè (director del Departament de Filologia 

Catalana i Lingüística General i de la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes 

Balears) i Maribel Ripoll (coordinadora de la Càtedra Ramon Llull). Seguidament, va 

començar la primera sessió, “Ramon Llull i Itàlia”, moderada per Gabriel Ensenyat 

(Universitat de les Illes Balears), que comptà amb les ponències de Lola Badia 

(Universitat de Barcelona) i Antonio Musarra (Università di Roma “La Sapienza”). La 

primera ponència va versar sobre les relacions entre la Itàlia de l’època i l’estímul que 

podria suposar per l’escriptura de Llull; la segona, enraonà sobre el context mediterrani 

medieval entès a través del propi testimoni de Llull i els seus viatges marítims. Entre el 

públic assistent vàrem comptar amb la presència dels ponents i comunicants del congrés 

i del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. Després d’una pausa per dinar, començà la 

segona sessió dedicada a Roma i moderada per Joan Santanach (Universitat de 

Barcelona), amb les ponències de Klaus Herbers (Friedrich-Alexander Universität, 

Erlangen-Nuremberg), que va tractar dels intents de contacte de Llull amb la cort papal, 

i Simone Sari (Universitat de Barcelona), que analitzà els mecanismes de difusió de les 

obres escrites a Roma, com a mètode de difusió de la doctrina lul·liana dirigida a la cort 

papal. Amb aquestes dues ponències i un torn obert per al debat, es va tancar el primer 

dia.  

 El segon dia de congrés, dijous 7, va arrencar amb la sessió dedicada a Gènova, la 

tercera, moderada per Alexander Fidora (ICREA, Universitat Autònoma de Barcelona) i 

encapçalada amb les ponències de Paola Guglielmotti (Università di Genova), que retratà 

el context polític i intel·lectual de la Gènova de l’època, i Josep Maria Ruiz Simon 

(Universitat de Girona), qui parlà sobre la producció lul·liana lligada a Gènova, seguides 

de la comunicació de Letizia Staccioli (Universitat de Barcelona), que es va centrar en les 

referències al conflicte entre genovesos i pisans en el Compendium logicae Algazelis. 

Després d’una pausa breu, va continuar amb la quarta sessió, Nàpols, moderada per Albert 

Soler (Universitat de Barcelona) i integrada per la ponència de Serena Morelli (Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), que va recórrer el context polític i 

intel·lectual de l’any 1294 a Nàpols i com pogué afectar Llull. Amb això, després de la 

pausa per dinar, la cinquena sessió, sobre Pisa, moderada per Lola Badia (Universitat de 

Barcelona) va transcórrer amb la participació de dues ponències, Cecilia Iannella 

(Università di Pisa) i Elena Pistolesi (Università per Stranieri di Perugia), i dues 

comunicacions, Margot Leblanc (Katholieke Universitet Leuven) i Cristiana Maraviglia 

(Pontifica Università Antonianum). La primera ponència va presentar el perfil polític i 

social de Pisa al final del s. XIII i principis del s. XIV i va hipotetitzar la xarxa de relacions 

personals de Llull en la ciutat; la segona va presentar una anàlisi de les obres produïdes a 

l’estada a Pisa i la relació que mantenen amb les obres anteriors i posteriors. La 

comunicació primera es va centrar en l’estudi de la Disputatio Raimundi Christiani et 

Homeri Saraceni, sobretot, des de la perspectiva de la representació de la figura d’Umar, 

el sarraí, i l’argumentari; la darrera intervenció va donar a conèixer un manuscrit que 

conté la traducció al toscà de la Doctrina pueril de Llull. Amb aquesta sessió i el torn 

obert de paraula i debat, es donà per tancat el segon dia.  

 El dia tercer, divendres 8, començà amb la sessió sisena, dedicada a Venècia, 

moderada per Patrizio Rigobon (Università “Ca’ Foscari” Venezia) i composta per les 

ponències de Marcello Bolognari (Università “Ca’ Foscari” Venezia) i Josep Enric Rubio 

(Universitat de València) i la comunicació de José Higuera Rubio (Universidad Nacional 

de Educación a Distancia). La primera ponència presentà el testament de Pietro Zeno, 



identificable com el Petrus Venetus de la Consolatio Venetorum de Llull; la segona 

ponència va exposar els motius de l’antologia de textos que configuren el manuscrit de la 

Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. VI, 200, enviat per Llull al dux Pietro Gradenigo. 

Finalment, la comunicació va versar sobre les afinitats textuals entre les traduccions 

llatines d’Ibn Ezra i els tractats lul·lians, per marcar la Consolatio Venetorum de Llull 

com un text arrelat a la tradició astrològica difosa per Petrus d’Abano. Després d’una 

pausa breu, seguí amb la sessió setena, Messina, amb la moderació de Simone Sari 

(Universitat de Barcelona) i les ponències de Giuseppe Mandalà (Università degli Studi 

di Milano Statale), que va posar el punt d’atenció en el context cultural de gestació del 

Liber de participatione christianorum et saracenorum i l’evolució de la disputa religiosa 

a Sicília, i Marta Romano (Officina Studi Medievali Palermo), qui se centrà en les obres 

produïdes per Llull a Messina. Seguit d’aquesta sessió, es procedí a la cloenda del 

congrés. Durant la cloenda es va remarcar la importància de poder publicar el resultats de 

les intervencions. Així, doncs, la Càtedra Ramon Llull va assumir el compromís de fer un 

volum que reculli les conferències i comunicacions que varen formar part del congrés.  

 Clos el congrés, es dugueren a terme dues activitats satèl·lit al marge del programa 

oficial: una ruta guiada de temàtica lul·liana i medieval per la ciutat de Palma i un concert 

amb la interpretació del Plant de la Verge de Ramon Llull a càrrec de l’Escolania de Lluc, 

Caterina Valriu i Gabriel Camps, a l’església de Santa Eulàlia de Palma. La ruta, a càrrec 

de Gabriel Ensenyat, feta amb el suport de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB, va 

recórrer alguns dels principals espais emblemàtics per ubicar la figura de Llull dins la 

ciutat. La ruta es va iniciar a l’església de Sant Miquel i va transcórrer fins a l’església de 

Santa Eulàlia, tot passant per l’església de Santa Margalida i la plaça Major. L’objectiu 

de l’activitat va ser divulgar els espais del centre històric de Palma amb vinculació amb 

Ramon Llull i donar a conèixer alguns dels fets històrics i de l’anecdotari que ens 

permeten situar-l’hi. El concert va comptar amb una lectura dramatitzada del Plant de la 

Verge de Ramon Llull a càrrec de Caterina Valriu i Gabriel Camps i la interpretació de 

l’Escolania de Lluc de peces de Giovanni Battista da Pergolesi (1710-1736). Aquesta 

activitat va comptar amb l’ajut del Servei d’Activitats Culturals de la UIB, IllesLex i el 

Rotary Club de Mallorca i amb la col·laboració de la parròquia de Santa Eulàlia i 

l’Escolania de Lluc. 



Crònica del Curs Llegim Llull de la Càtedra Ramon Llull 

Pere Garau Borràs 

 

Aquest curs 2021-2022 la Càtedra Ramon Llull ha organitzat el Curs Llegim Llull, 

destinat al públic general interessat per aprofundir en la lectura de les obres de Ramon 

Llull i, més especialment, pensat per als professionals de l’àrea de Llengua i Literatura 

Catalanes amb interès a millorar la formació sobre aquest autor medieval. L’objectiu del 

curs va ser acostar i donar les eines necessàries per a la lectura autònoma de les obres 

catalanes més destacades de Llull. Per això, es va organitzar entorn de sessions 

teoricopràctiques conduïdes per experts lul·listes, amb la finalitat d’introduir les obres, 

oferir-ne estratègies per a la lectura i comprensió i relacionar-les amb l’actualitat. Cada 

sessió se centrà monogràficament en una obra catalana de Llull. D’aquesta manera, el 

curs va intentar recopilar les principals obres de Llull però també oferir una aproximació 

a altres obres no tan conegudes. Així, el curs va estar integrat per un total de vuit sessions, 

de les quals set es dedicaren a desgranar obres concretes del Beat. 

 La primera sessió del curs, feta dia 11 de novembre de 2021, fou de caràcter 

introductori i explorà el context de producció de les obres lul·lianes així com els aspectes 

biogràfics més rellevants de l’autor. De la mateixa manera, s’introduí l’espectador en 

alguns temes més recurrents de la llengua medieval, per poder oferir una aproximació 

detallada però general a les característiques més afaiçonadores de la llengua de Llull. 

Aquesta sessió fou conduïda per Josep Ramon Santiago i Pere Garau. Les sessions que 

seguiren es dedicaren a l’anàlisi d’una obra de Llull cadascuna. Així, doncs, es va dur a 

terme la sessió «Llibre de contemplació en Déu (1271-1274)», a càrrec de Josep Enric 

Rubio, dia 25 de novembre; «Romanç d’Evast e Blaquerna (1283)», a càrrec d’Albert 

Soler,  dia 16 de desembre; ja entrat el 2022, «Llibre d’Amic e Amat», a càrrec d’Arnau 

Vives, dia 27 de gener; «Llibre del gentil (1274-1276)», a càrrec de Jordi Gayà, dia 10 de 

febrer; «Llibre de meravelles (1287-1289)», a càrrec d’Eugènia Gisbert; «Arbre de 

ciència: Arbre exemplifical (1295-1296), a càrrec de Lola Badia, dia 3 de març; 

«Medicina de pecat i la poètica lul·liana (1300), a càrrec d’Anna Fernàndez-Clot, dia 17 

de març; i, finalment, «Mil proverbis (1302)», a càrrec de Francesc Tous, dia 24 de març. 

 Tot plegat, les diferents sessions del curs, presentaren una visió heterogènia de les 

obres de Llull, ja sigui pel caràcter literari que les diferencia, com per la diversitat 

estructural, estilística i temàtica que les configura. Les sessions del curs foren 

enregistrades i es poden recuperar en qualsevol moment al canal de Youtube de la Càtedra 

Ramon Llull, o a l’apartat «Vídeos» del seu web: 

<https://catedraramonllull.uib.cat/Videos/>. 


