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Memòria acadèmica 2021-22 

Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat 

Resum  

L'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) ha assolit, el curs 2021-22, 
objectius rellevants per a la seva consolidació com a centre cabdal en l’estudi 
d’Humanitats a les Illes Balears. 
 
Entre les actuacions desenvolupades es pot destacar, especialment, l'organització del 
Congrés «Primum non nocere: Enfermades, tratamientos y diagnósticos en la Edad 
Moderna vistos desde las Humanidades», que recull el testimoni de la iniciativa que 
tingué lloc l'any passat al congrés «Viam Agere: Recorriendo el camino de la Edad 
Moderna». Com l'any passat, es va optar per un model semipresencial per facilitar-hi la 
participació i així garantir que tots els interessats a presentar-hi treballs no es veiessin 
limitats per les restriccions en els desplaçaments que encara estaven vigents. A més, 
totes les ponències i comunicacions es varen transmetre en línia, de manera que s’hi 
pogué accedir des de qualsevol lloc del món. En aquest cas, tornàrem tenir la 
col·laboració del Museu de Mallorca, que amablement ens cedí l'espai per poder-hi dur 
a terme l'activitat i posà la nostra disposició tots els mitjans electrònics necessaris per 
dur-lo a terme i emetre’l. Estam molt orgullosos del gran èxit que tenen cada any els 
congressos organitzats per l'Institut, tant pel que fa l’assistència com a la qualitat de 
les participacions, la qual cosa ens incentiva a continuar organitzant-los. 

 
Això a banda, enguany hem pogut recuperar el col·loqui que convocàvem anualment, 
coorganitzat pels Franciscans T.O.R i l'IEHM. A causa de la pandèmia no el poguérem 
fer al març de 2021, com era habitual. Així doncs, enguany hem celebrat el IV Coloquio 
Internacional Ramón Llull y el lulismo: La espiritualidad de Ramón Llull. Tant el col·loqui 
com la seva publicació posterior s'han convertit ja en un punt de referència fonamental 
per a tots els interessats en el beat.  

 
Per descomptat, l'IEHM ha participat activament en l'organització d'altres trobades 
acadèmiques, com l’Expert Seminar Cos'è la ‘seconda Scolastica’? o el I Congreso 
Internacional Hispanoamericano (CIHA). 
 
Pel que fa a les activitats de divulgació del coneixement, cal destacar la publicació del 
volum 20 de la Col·lecció de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat, que es fa 
en col·laboració amb l'Editorial Sindéresis. Així mateix, els membres de l'IEHM han 
continuat publicant el resultat de les seves investigacions en revistes d'alt impacte 
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científic i han participat en trobades divulgatives. Igualment, enguany hem recuperat 
els seminaris impartits per investigadors provinents d'altres universitats —com el del 
Dr. Simon Kroll al mes de maig—, que ajuden a complementar i millorar la formació 
dels alumnes de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

Taules resum de les activitats i dades principals.  

Personal 
12 investigadors de la UIB, 28 col·laboradors externs, 2 membres 
emèrits de la UIB, 5 investigadors col·laboradors, 3 investigadors 
postdoctorals, 3 estudiants de doctorat, 1 tècnic  

Projectes d'investigació 

Projectes en actiu: 

2 projectes d'investigació de l'Institut d'Estudis Baleàrics: 

• «De la trona reial a la de la Catedral de Mallorca: evolució de 
l'oratòria sacra en el barroc. Estudi dels textos més 
representatius». IP: Dr. Jaume Garau Amengual. 

• «Edició crítica i anàlisi de les “consuetes mallorquines” (Ms. 
1139 de la Biblioteca de Catalunya)».  
IP: Dra. Lenke Kovács. 

 

2 projectes de la comunitat autònoma de les Illes Balears: 

• «Conflictivitat i identitat al Regne de Mallorca (segles XIV-XVIII)». 
IP: Miguel Deyà Bauzà. 

• «Les gramàtiques bilingües i trilingües, llur vinculació amb 
Europa. L'ensenyament a Mallorca i Menorca als segles XVIII i XIX 
(GRAMAILLESEU)» 
IP: Rosa Calafat Vila 

 

2 projectes R+D+i 2020, atorgats pel Ministeri de Ciència i 
Innovació del Govern d’Espanya: 

• «Novatores en el púlpito. La oratoria sagrada castellana ante la 
crisis dinástica y el cambio de paradigma cultural (1665-1733)».  
IP: Dr. Jaume Garau Amengual. 

•  «Conflictos singulares para juzgar, arbitrar o concordar (siglos 
XII-XX)». 
IP: Dr. Rafael Ramis Barceló i Josep Capdeferro Pla. 

Participació en 
congressos 

Durant l’any acadèmic 2021-22, els investigadors de la UIB de 
l'IEHM han participat en 41 congressos, 14 dels quals varen ser a 
universitats i centres de fora d'Espanya. 
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Publicacions 

Durant l'any acadèmic 2021-22, els membres de l’IEHM vinculats a 
la UIB han publicat 58 treballs, entre articles, llibres i capítols de 
llibres. 

També han pres part en altres tipus de col·laboracions, com la 
participació en la direcció de revistes, la coordinació de volums o 
l'avaluació de textos per publicacions vàries. 

Organització de 
congressos 

El març de 2022, l’IEHM va col·laborar en la realització del 
«Coloquio Internacional Ramón Llull y el lulismo: La espiritualidad 
de Ramon Llull».  

 

El març de 2022, l’IEHM va organitzar el congrés internacional 
«Primum non nocere: Enfermades, tratamientos y diagnósticos en 
la Edad Moderna vistos desde las Humanidades» en col·laboració 
amb el Museu de Mallorca. 

 

El juny de 2022, l’IEHM va col·laborar en l’organització del I 
Congreso Internacional Hispanoamericano (CIHA), resultat d'una 
activitat conjunta entre diversos centres i grups d'àmbits nacionals 
i internacionals. 

 

El juny de 2022, l’IEHM va col·laborar en l’organització de l’Expert 
Seminar “Cos'è la ‘seconda Scolastica’?, en col·laboració amb la 
Universitat de Gènova, la Universitat Pontifícia Salesiana i la 
Universitat del Salento. 

 

Activitats divulgatives 

Els membres de l’IEHM han participat en activitats de divulgació 
científica pròpies de les humanitats, com: 

- Xerrades i conferències per a associacions i entitats culturals 

- Col·laboració amb universitats i grups d’investigació en 
l’elaboració de seminaris en línia i jornades 

- Publicació d’articles en mitjans de comunicació 

- Ampliació i consolidació de la Colección del Instituto de Estudios 
Hispánicos, de l’editorial Sindéresis, amb 2 números més 
d’investigadors reconeguts.	
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Gràfics. 

 
 

Enllaços pàgina web 

• <www.iehm.uib.cat> 
• <www.iehm.uib.es> 

 


