
Crida a la presentació de comunicacions 
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CONGRÉS DE CLAUSURA DEL VII CENTENARI DE LA MORT DE 
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 BARCELONA, 17-18 DE NOVEMBRE DE 2016 

 

L’Aula Lul·liana de Barcelona organitza coordinadament amb la Societat de Filosofia 

Medieval el congrés acadèmic de clausura de l’Any Llull (novembre 2015-novembre 2016). 

La trobada de Barcelona s’articula amb la que, sota els auspicis del bisbat de Mallorca, se 

celebra a Palma, en ocasió de l’obertura de les festes del VII Centenari de la mort de 

Ramon Llull. Com que en aquesta ocasió es revisaran qüestions relatives al projecte 

missional de Ramon Llull i a la llarga pervivència en el temps de la devoció per la seva 

figura, el congrés de Barcelona proposa les següents cinc àrees temàtiques:      

 la teologia i la mariologia lul·lianes 

 Ramon Llull i les llengües 

 Ramon Llull i la ciència del seu temps 

 la literatura lul·liana 

 

S’obre una crida a presentar comunicacions sobre els temes de la llista anterior. Les 

comunicacions aprovades pel comitè científic seran llegides a la sessió de tarda del dia 17 

de novembre. Les llengües del congrés seran totes les romàniques i l’anglès. Les 

comunicacions tindran una duració de mitja hora i seran publicades a les actes conjuntes 

dels dos congressos lul·lians del VII Centenari celebrats a Palma i a Barcelona.  

Si desitgeu presentar una comunicació, us preguem que ens envieu un títol i un 

resum de 200 paraules abans del primer de gener de 2016.  

 

Comissió científica: 

Agustí Boadas (URL), Òscar de la Cruz (UAB), Alexander Fidora (ICREA-UAB), Jaume 

Mensa (FdTC-UAB), Carles Llinàs (URL), Joan Santanach (UB), Albert Soler (UB) i  Lola 

Badia (UB), president  

 

Secretària administrativa: 

Mireia Martí (UB) 

 

Contacte: 

http://aulalulbcn.narpan.net/ 

Mireia Martí: anyllull.2016@gmail.com  

Centre de Documentació Ramon Llull 

Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana 

Granvia 585.  08007 Barcelona 

 


