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MARIBEL RIPOLL PERELLÓ

LA CÀTEDRA RAMON LLULL

Amb l’objectiu de promoure la difusió de l’obra de Ramon Llull i de crear
una solada de joves investigadors en la matèria, l’any 2003 es va signar un conve-
ni de col.laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern Balear. D’a-
questa manera, es contribuïa a la dotació econòmica de la Càtedra Ramon Llull,
creada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona l’any 1959
i adscrita a la Universitat de les Illes Balears des de 1999. Des de 2003 han estat di-
verses les activitats que s’han dut a terme per aconseguir els objectius proposats.
Destaquen, en aquest sentit, la realització de les Jornades Internacionals Lul.lia-
nes «Ramon Llull al s. XXI», arran de les quals durant els tres primers dies d’abril
de 2004 es concentraren a Palma (Mallorca) investigadors d’arreu del món per
presentar les aportacions principals en la disciplina lul.lística. Les Actes de les Jor-
nades es publicaren a la «Col.lecció Blaquerna», dirigida per Albert Soler (Uni-
versitat de Barcelona) i Pere Rosselló Bover (Universitat de les Illes Balears) i des
de la qual es promou la publicació d’investigacions sobre Ramon Llull i sobre l’e-
dat mitjana.

A més d’una vintena de conferències, pronunciades per reconeguts especia-
listes en el pensament lul.lià, s’han organitzat diversos cursos i seminaris («I Curs
d’introducció al món lul.lià», «Ramon Llull a la UIB», «El llegat manuscrit de Ra-
mon Llull», «I Jornades d’intercanvi cultural “Jacint Verdaguer i els escriptors
mallorquins: Ramon Llull i Miquel Costa i Llobera”», «L’Art de Ramon Llull:
les bases», a tall d’exemple), en col.laboració amb diferents institucions illenques
i catalanes (Maioricensis Schola Lullistica, Centre de Documentació Ramon Llull
de la Universitat de Barcelona, Societat Verdaguer, Societat Catalana de Llengua
i Literatura o Societat Arqueològica Lul.liana, entre d’altres).

Una de les fites més destacades d’aquests cinc anys de feina és la creació d’un
fons lul.lístic a la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, constituït gràcies
a les donacions de dos prestigiosos lul.listes. D’una banda, el Sr. Antoni Bonner
va facilitar bona part del seu material bibliogràfic sobre Ramon Llull perquè, un
cop reproduït, fos degudament catalogat i posat a l’abast de la comunitat univer-
sitària. I de l’altra, durant el mes de febrer de 2008 es va fer efectiva la donació del
Sr. J. N. Hillgarth, per la qual llegava a la Universitat de les Illes Balears la part
lul.liana de la seva biblioteca, així com part del fons dedicat a la història de les Illes
Balears.
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D’aquesta manera, s’han posat els fonaments imprescindibles per al desenvo-
lupament de tasques d’investigació que requereixen una major dedicació i, sobre-
tot, una major disposició de recursos humans i econòmics.
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