


Any Ramon Llull 
 
 
La Institució de les Lletres Catalanes prepara cada any una exposició 
literària itinerant coincidint amb les commemoracions d’obres o autors 
destacats de la nostra literatura. Joan Maragall, Salvador Espriu, Joan Vinyoli 
i Ramon Muntaner són algunes de les exposicions creades i que han estat 
girant per diferents espais culturals de tot el territori.  
 
El 2016 és l’Any Ramon Llull, on es recorden els 700 anys de la seva mort. 
Amb motiu d’aquesta commemoració s’ha creat una instal·lació itinerant 
que es posa a disposició de les entitats interessades.  
 
La prioritat d’aquestes exposicions és crear una eina divulgativa i que 
permeti una itinerància àgil, amb un sistema de transport econòmic i sense 
costos de muntatge per a les seus que la demanen. Aquesta vegada hem 
intentat mantenir aquestes premisses però a més buscar una estructura 
amb un disseny atractiu i pensat en funció al contingut que s’explica. 
 
La mostra d’enguany combina dos element diferents: una publicació 
gratuïta que la gent es pot endur on s’expliquen els fets més destacats de 
l’obra i vida de Llull i una estructura expositiva que mostra la importància 
de Llull en la posteritat i la seva connexió amb el món actual. L’estructura 
serveix com a suport de la publicació. 
 
Contingut 
 
La de Ramon Llull va ser una biografia del tot singular i irrepetible. Cap als 
trenta anys va renunciar a una situació confortable a la cort de Mallorca, va 
abandonar la família i va canviar de vida per dedicar-se a escriure i a 
promoure la reforma universal. Volia reordenar el cristianisme i convertir 
els infidels. Amb aquest objectiu, va idear un sistema, que va anomenar Art, 
per trobar i argumentar la Veritat. Va cercar suports entre els governants 
europeus, va exposar el seu sistema a la universitat i va escriure centenars 
de llibres. També va fer diverses estades al nord d’Àfrica per disputar-hi 
amb savis musulmans, plantejant una forma de diàleg que el converteix en 
un precedent destacat del diàleg interreligiós actual. 
 
Després de la seva mort, els seus lectors es van multiplicar, com també el 
seu ascendent com a pensador. Van sorgir grups de lul·listes en diversos 
països europeus, inclosos els països eslaus i Rússia. No hi ha hagut cap altre 



escriptor en llengua catalana que hagi exercit una influència durant tant de 
temps i en una extensió geogràfica tan àmplia com ell. S’han conservat, en 
biblioteques de tot el món, més d’un miler de manuscrits amb textos escrits 
per ell. Les seves obres van començar-se a imprimir ben aviat, i avui 
continua sent l’escriptor en llengua catalana que genera més bibliografia 
arreu del món. 
 
L’exposició cerca descobrir el personatge que hi ha darrere del nom de 
Ramon Llull, un personatge que encara té moltes coses a dir en ple segle 
XXI. 
 
 

LA DESMESURADA VIDA DE RAMON LLULL 
 
Aquesta mostra itinerant té dos suports diferents, una publicació i un 
suport expositiu. 
 
Publicació 
LA DESMESURADA VIDA  
DE RAMON LLULL 
En els 700 anys de la seva mort 
 
Hem preparat una publicació 
divulgativa on s’explica Llull a partir 
de vuit punts que coincideixen amb 
aspectes de la seva vida però que 
també expliquen el seu pensament i 
obra.  

A la cort de Mallorca 
El canvi de vida 
La il·luminació de Randa 
El diàleg interreligiós 
La literatura 
Els viatges 
Els resultats 
La tenacitat de Llull 

 
La publicació també inclou una 
cronologia sintètica de la vida de 
Ramon Llull. 
 
 



D’aquesta publicació, de 4 pàgines en format DINA3, se’n farà un tiratge 
gran, amb la voluntat de fer una distribució tan amplia com sigui possible.  
 
La publicació pot distribuir-se també sola, sense el mòdul expositiu, per 
tant pot arribar a centres educatius, espais culturals, etc. 
 
A cada seu que aculli l’exposició se li entregaran entre 500 i 1.000 
exemplars (depenent del públic habitual de l’espai, els dies atorgats... ) 
 
 
 



EXPOSICIÓ 
 
Què sabem de Ramon Llull?  
Com va influir als pensadors posteriors?  
Què devem a Llull del nostre món actual? 
 
L’exposició estableix el pont entre la figura de Llull fins a l’actualitat. 
El suport expositiu és una estructura feta de caixes cartró, resistent però 
lleugera, que permet transportar-la i muntar-la fàcilment. 
Dues de les caixes estan foradades per col·locar-hi la publicació. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Dimensions: 
Ample 200 cm. Alçada màxima 200 cm. Fondària 50 cm. 
Per al transport són:  
14 caixes de 50x50x50 cm.  
L’estructura es desmunta fàcilment per a transportar cada caixa per 
separat. S’entreguen unes caixes de cartró per a col·locar les caixes de 
l’exposició per al transport. Cal conservar les caixes per al transport durant 
tota la itinerància. 



ITINERÀNCIA 
 
L'exposició  itinerant es posa a disposició de totes les entitats culturals i 
educatives que hi estiguin interessades. L’exposició estarà disponible per 
itinerar a partir del 20 de març. 
 
En el cas de les biblioteques públiques, aquestes rebran l’oferta de 
l’exposició a través de les respectives centrals territorials de biblioteques i 
les pautes quant a calendari, terminis, transport, etc. 
 
 
Per sol·licitar l’exposició o demanar més informació: 
mromeuc@gencat.cat 
 
 
Condicions per acollir l'exposició: 
Cada entitat podrà tenir-la durant un màxim de tres setmanes. 
L'exposició se cedeix gratuïtament. 
L’espai on s’instal·li ha de ser obert i accessible al públic general. 
L’entitat que rebi l’exposició s’ha de fer càrrec del transport, tant de la 
recollida com del retorn a Barcelona. 
L’entitat ha de citar els organitzadors en tots els materials de difusió que 
realitzi. 
 
Es prioritzaran les peticions d’entitats que programin activitats vinculades a 
l’Any Llull. 
Cada entitat rebrà entre 500 i 1.000 exemplars de la publicació.  
L’entitat s’haurà de fer càrrec de la recollida dels exemplars. 
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