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CÀTEDRA RAMON LLULL. UNIVERSITAT DE LES ILLES 

BALEARS 

Pàgina web: http://www.uib.es/catedra/ramonllull/ 

Contacte: Maria Isabel Ripoll catedra.ramonllull@uib.es 

 

La Càtedra Ramon Llull és una entitat sorgida arran d’un conveni de 

col·laboració entre  la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria 

d'Educació i Cultura del  Govern Balear, signat l’any 2003.
1
 N’és 

l’objectiu prioritari la promoció, la divulgació i la investigació dels 

estudis relacionats amb la figura de Ramon Llull, des de tots els 

àmbits universitaris. Les iniciatives que s’han dut a terme són 

diverses: cal destacar l’elaboració de diverses tesis doctorals 

relacionades amb l’obra lul·liana —des de les branques de la Filosofia 

i de la Filologia—, la col·laboració en diferents publicacions de 

caràcter lul·lià (Studia Lulliana) i la participació en congressos 

internacionals. Són remarcables les col·laboracions amb la 

Maioricensis Schola Lullistica i amb el Centre de Documentació 

Ramon Llull de la Universitat de Barcelona (col·laboració en el marc 

de la qual es promou la publicació, a la Col·lecció Blaquerna, 

d’estudis medievalístics).   

 S’han organitzat diferents activitats de difusió científica. A més 

d’una trentena de conferències sobre temes puntuals, cal destacar la 

realització de les Jornades Internacionals Lul·lianes «Ramon Llull al 

s. xxi», el «I Curs d’Introducció al Món Lul·lià», a més de les 

diferents edicions de la «Setmana Ramon Llull» (Ramon Llull a la 

UIB i El llegat manuscrit de Ramon Llull) o les «Jornades 

d’homenatge a J.N. Hillgarth & A. Bonner», destinades a un públic 

més general, no especialista en la matèria. L’últim projecte ambiciós 

que s’ha realitzat, conjuntament amb el Servei de Documentació de la 

UIB i la Maioricensis Schola Lullica, ha estat la digitalització, per ser 

 
1 La creació d’aquesta Càtedra es remunta a la Universitat de Barcelona, l’any 1959. 

Per a més detalls sobre la història de la CRL veg. M. RIPOLL, «La Càtedra Ramon 

Llull: història d’una institució acadèmica al servei del lul·lisme» Lluc 867 (2009, 

gener-març), pàg. 21-23 
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consultada en xarxa, de la col·lecció completa de la revista Studia 

Lulliana.  

 L’any 2008 el fons bibliogràfic i documental es veié gratament 

augmentat gràcies a la donació de la biblioteca lul·liana particular de 

J. N. Hillgarth.  

Des de 2003 fins a 2008 en fou el director el Sr. Joan Mas i Vives i, 

des d’aleshores, el Sr. Joan-Antoni Mesquida, caps de departament de 

Filologia Catalana i Lingüística general de la Universitat balear.  

 La Càtedra Ramon Llull s’ubica al Campus de la Universitat de 

les Illes Balears. L’adreça electrònica és catedra.ramonllull@uib.es. Si 

en voleu més informació podeu consultar la web 

http://www.uib.es/catedra/ramonllull/  

 

    Maribel Ripoll Perelló 
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