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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 difusió i investigació de temes lul·lians en el marc 
de la Càtedra Ramon Llull, cosa que suposa poder continuar amb les tasques que el 
període sense conveni (2016-2019) havien quedat aturades. 

Principals activitats del curs 2021-2022 
Activitats de difusió i divulgació 
Curs «Llegim Llull». El curs va estar destinat al públic general que interessat en 
aprofundir en la lectura de les obres de Ramon Llull. Més especialment, era pensat per 
als professionals de l’àrea de Llengua i Literatura Catalanes amb interès per millorar la 
formació sobre aquest autor medieval. L’objectiu del curs va ser apropar 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. El curs va comptar amb les 
següents sessions, les quals foren enregistrades i es troben disponibles al web de la 
Càtedra Ramon Llull: 

• 11 de novembre de 2021. Conferència «Introducció al curs: Ramon Llull i la 
llengua medieval» a càrrec de Josep Ramon Santiago i Pere Garau. 

• 25 de novembre de 2021. Conferència «Llibre de contemplació en Déu (1271-
1274)» a càrrec de Josep E. Rubio. 

• 16 de desembre de 2021. Conferència «Romanç d'Evast e Blaquerna (1271-1274)» 
a càrrec d’Albert Soler. 

• 27 de gener de 2022. Conferència «Llibre d'Amic e Amat» a càrrec d’Arnau Vives. 
• 10 de febrer de 2022. Conferència «Llibre del gentil (1274-1276)» a càrrec de 

Jordi Gayà. 
• 24 de febrer de 2022. Conferència «Llibre de meravelles (1287-1289)» a càrrec 

d’Eugènia Gisbert. 
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• 3 de març de 2022. Conferència «Arbre de ciència: Arbre exemplifical (1295-
1296)» a càrrec de Lola Badia. 

• 17 de març de 2022. Conferència «Medicina de pecat i la poètica lul·liana (1300)» 
a càrrec d’Anna Fernàndez-Clot. 

• 24 de març de 2022. Conferència «Mil proverbis (1302)» a càrrec de Francesc 
Tous. 

 
Presentació de l’edició crítica de l’Ars ad faciendum et soluendum quaestiones, a 
cura del Dr. Joan Carles Simó Artero. 26 de novembre de 2021 a la Catedral de 
Mallorca. L’acte va comptar amb les intervencions de Jordi Gayà (Maioricensis Schola 
Lullistica), Antoni Dols (CETEM), Maribel Ripoll (UIB-CRL), Viola Tenge-Wolf 
(Raimundus Lullus Institut Freiburg) i Sebastià Taltavull (Bisbe de Mallorca). L’acte es 
completà amb l’actuació de Studium, cor de cambra, sota la direcció de Carles Ponseti, 
i la lectura dramatitzada de textos de l’obra presentada, a càrrec de Lina Mira. 
 
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 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. 
 
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 
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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. 
 
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.  
 
Activitats de caràcter científic 
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». 6, 7 i 8 d’abril de 2022 a Ca n’Oleo. 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 
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 
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Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, la Maioricensis Schola 
Lullistica i el Projecte MiMus. 
 
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 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 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. 

Enllaç a la pàgina web 

• <www.catedraramonllull.uib.cat> 


