
Càtedra Mário Cesariny 

Al llarg del curs acadèmic 2017-18, amb la voluntat de complir amb els seus objectius 
de dinamització, divulgació i incentivació de la presència de la cultura portuguesa a 
Mallorca, la Càtedra Mário Cesariny - Instituto Camões / UIB ha pogut dur a terme un 
conjunt d'activitats pensades, essencialment, per als alumnes de la Universitat de les 
Illes Balears, però obertes al públic en general.  
 
En aquest sentit, ha estat la nostra intenció diversificar les nostres línies d'activitats 
culturals, que abasten tant la llengua o la literatura com el cinema, la música o la 
pintura, i que a continuació passam a detallar.  
 
Els dies 19 i 20 d'octubre la Càtedra Mário Cesariny es va sumar a l'organització i 
realització a Palma del I Seminari POESCO/GRINLIBE, organitzat i dirigit per la 
directora d'ambdós grups de recerca, la Dra. Maria Payeras Grau.  
 
Els dies 25 i 26 d'octubre vàrem organitzar la primera edició del Seminario 
Internacional Palavra/Imagem: Justaposições, conjunções e (con)fusões. En aquesta 
ocasió, l'homenatjat va ser precisament la figura major del surrealisme portuguès, qui 
dona nom a la nostra Càtedra: Mário Cesariny. Aquest seminari va comptar amb la 
participació dels professors Perfecto Cuadrado (UIB), Filipa Soares (UAM-Instituto 
Camões), Carla Datia (Facultat de Lletres de la Universitat de Lisboa), Lourdes Pereira 
(UIB), Antonio Bernat Vistarini (UIB) i Carlos Paulo Martínez Pereiro (Universitat de la 
Corunya).  
 
El desembre de 2017 vàrem rebre el poeta, editor i professor José Rui Teixeira per a la 
primera sessió de les nostres IX Jornades de Cultura Portuguesa, sessió duta a terme a 
l’edifici Sa Riera de la UIB, a Palma. 	
 
El 14 de març de 2018 ens varen visitar la poeta portuguesa Filipa Leal i el realitzador 
Tomás Baltazar. En una sessió realitzada a la Facultat de Filosofia i Lletres, amb els 
alumnes com a públic privilegiat, vàrem poder visionar el curtmetratge de Tomás 
Baltazar Vem à quinta-feira, realitzat a partir d'un poema de l'autora. Després del debat 
que va seguir la presentació del curtmetratge, els alumnes varen tenir l'oportunitat 
d'entrevistar els autors per realitzar alguns treballs de curs.  
 
En aquesta mateixa visita, el 15 de març, la poeta Filipa Leal fou la protagonista de la 
nostra segona sessió de les IX Jornades de Cultura Portuguesa. Aquesta sessió va tenir 
lloc a l’edifici Sa Riera de la UIB, a Palma.  
 



El 19 d'abril va tenir lloc la tercera sessió de les IX Jornades de Cultura Portuguesa, a 
l’edifici Sa Riera de la UIB, a Palma, amb la presència de l'escriptor Valério Romão.  
 
Els dies 29, 30 i 31 de maig, es va celebrar una nova edició del Seminari Literatura i 
Pecat, enguany dedicat al pecat de l'avarícia. Aquesta és una activitat en què la Càtedra 
Mário Cesariny col·labora activament, tant en l'organització com en la presentació de 
comunicacions. Encara que estigui especialment pensada per a un públic universitari, 
aquesta trobada obre les portes a tot el públic interessat a assistir a les sessions. Ja en 
la seva setena edició, aquest seminari, que es realitza al museu Es Baluard de Palma, 
és una trobada multicultural i multilingüe, coorganitzada per la UIB i les universitats 
Holly Cross, Clarck University i UMass Amherst, dels Estats Units. Enguany la trobada 
va comptar amb la presència de convidats procedents d'Espanya, Portugal, Itàlia, Xile 
i els Estats Units.  
 
El dia 31 de maig, tancam el nostre curs lectiu amb la quarta sessió de les IX Jornades 
de Cultura Portuguesa. La sessió, que va tenir lloc al claustre de l'edifici Ramon Llull, 
va comptar amb la presència de l'escriptora i editora Adélia Carvalho i del poeta i músic 
Rui Reininho, i la participació activa dels alumnes, els quals varen tenir l'oportunitat 
de dialogar i entrevistar els dos autors per als seus treballs del curs de portuguès. Altres 
alumnes han tingut l'oportunitat de traduir i llegir alguns dels seus textos i fins i tot 
d'interpretar-los musicalment.  
 
Paral·lelament a aquestes activitats, i en la seva qualitat de Centre Avaluador de 
Portuguès com a Llengua Estrangera (LAPE/Caple/Instituto Camões), una de les 
responsabilitats de la Càtedra Mário Cesariny és promoure i realitzar els exàmens 
oficials de portuguès com a llengua estrangera en aquesta universitat, i donar suport 
lingüístic als candidats a aquests exàmens en els seus cinc nivells. Al llarg d'aquest 
curs, hem realitzat cinc exàmens.  
 
El pla d'activitats que hem pogut complir aquest passat curs ha estat possible gràcies 
a les col·laboracions que hem anat establint al llarg d'aquests anys, i a la col·laboració 
de la Universitat de les Illes Balears, tant del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres 
com, de manera fonamental, del SAC (Servei d'Activitats Culturals), col·laboració que 
no només agraïm sinó que esperam poder continuar i ampliar en la mesura del que 
sigui possible. 
 


