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Ramon Llull, 
una altra odissea

ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT MARTÍ 
(c/ Jaume I el Conqueridor, s/n)

Espectacle escènic L’amic de l’amat, de l’autor mallorquí Joan Guasp
Adaptació i direcció a càrrec d’Emili Baldellou
Horaris: Dissabte 1 i 8 d’octubre a les 20.00 h
               Diumenge 2 i 9 d’octubre a les 19.00 h
Preu de l’entrada: 5 € (Aforament limitat. Les entrades es vendran a partir d’una 

hora abans de l’inici de l’espectacle) 

SEU VELLA DE LLEIDA  
(Turó de la Seu Vella)

Tarda dels lectors. Claustre Seu Vella (activitat gratuïta)

Lectures de Llull en veu alta
Dimecres, 14 de setembre, 17.00 h 

Per a més informació de les activitats consulteu la pàgina web del 
Museu de Lleida: www.museudelleida.cat 
i de la Biblioteca Pública de Lleida: www.bibliotecalleida.gencat.cat

Tel: 973 279 200 i al correu electrònic: 
serveisterritorialsdecultura.lleida@gencat.cat
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MUSEU DE LLEIDA 
(c/ del Sant Crist, 1) 

“Ramon Llull i l’encontre entre cultures”  (Raimundus Christianus Arabicus).
Producció itinerant de l’IEMed, a la qual s’afegeixen, en la mostra de Lleida uns 50 ítems 
que la fan extraordinària:  peces de l’època, manuscrits, obres d’art i altres documents. 
Es presentarà material inèdit entre el que destaquem l’exemplar del testament de 
Ramon Llull, mai exposat en públic, o documents del call de Lleida. 
Del 7 de setembre al 30 d’octubre

• Jornada al voltant de l’exposició, organitzada conjuntament pel Museu de Lleida, la 
Biblioteca Pública de Lleida i el CRP del Segrià.
Dimecres, 21 de setembre

- 17.30 h Visita guiada a càrrec d’Albert Soler, comissari de l’exposició.
- 18.00 h Diàleg sobre Ramon Llull, moderat per Josep Giralt, director
del Museu, amb la participació d’Albert Soler, comissari de l’exposició i    
 Isabel Grifoll, professora de literatura catalana de la Facultat de Lletres
de la UdL, i especialista en Llull.
- 19.00 h Tallers al voltant de l’exposició i de la proposta didàctica:
* El Llibre de les bèsties, a càrrec de Miquel Sabaté.
* Ramon Llull: un viatge per la Mediterrània a l’edat mitjana, a càrrec 
de Mariona Huguet i Esther Balasch.

• Programació de dues activitats familiars al voltant del Llibre de les bèsties, 
organitzades conjuntament pel Museu de Lleida i la Biblioteca Pública de Lleida.
Dissabte 24 de setembre

- 11.00 h, al Museu de Lleida, visita guiada dinamitzada i conta contes. Visita a 
l’exposició Ramon Llull i l’encontre entre cultures (Raimundus Christianus Arabicus) 
que ens traslladarà al món medieval i ens descobrirà el bestiari de l’art medieval, a 
càrrec de Miquel Sabaté. A continuació, a la Biblioteca Pública de Lleida, conta 
contes inspirat en “el llibre de les bèsties” de Ramon Llull, a càrrec d'Albert 
Estengre.
Activitat familiar adreçada a famílies amb nens a partir de 5 anys. Durada de 
l’activitat 2 h. Preu: 6€

 
Dissabte 1 d’octubre

- 11.00 h, al Museu de Lleida, visita/taller: “Ramon Llull i el llibre de les bèsties”. 
Evocarem la societat i els viatges per la mediterrània a l’edat mitjana,  a través 
d’una visita guiada dinamitzada a l’exposició Ramon Llull i l’encontre entre cultures 
(Raimundus Christianus Arabicus). Tot seguit, a l’aula didàctica, recrearem els 
personatges que protagonitzen “el llibre de les bèsties” a partir d’un taller 
d’elaboració de màscares “bestial”. A càrrec de Miquel Sabaté i Mariona Huguet.
Activitat familiar adreçada a famílies amb nens a partir de 5 anys. Durada de 
l’activitat 2 h. Preu: 10€

* Ramon Llull: un viatge per la Mediterrània a l’edat mitjana.
- Al Museu de Lleida, a partir del 12 de setembre, proposta educativa adreçada al 
Cicle Superior de Primaria, Secundaria i Batxillerat.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA  
(Rambla d’Aragó, 10)

Exposició Ars Magna Generalis, de Josep M. Alarcón. Proposta plàstica a partir 
de l’obra de Llull, que aplega una nova versió de la instal·lació Universia, diferents 
pintures (sèrie de la conquesta de Mallorca), obra escultòrica i el mural Ars Magna.
Del 7 de setembre al 30 d’octubre

Exposició didàctica La desmesurada vida de Ramon Llull. Mostra itinerant produïda 
per la Institució de les Lletres Catalanes.
De l’1 de setembre al 7 d’octubre

SERVEIS TERRITORIALS DE CULTURA A LLEIDA  
(Rambla d’Aragó, 8)

Exposició Dibuixar Ramon Llull. Aportació singular de 8 creadors lleidatans: Jordi 
Alfonso, Mercè Humedas, Alfons López, Fèlix Montagut, Antoni P. Vidal, Marta Pruna, 
Josep Ripoll i Maite Villafranca, sobre la vida i obra de Llull. 
Coordinació a càrrec de Marta Puig.

Projecció del documental Phantasticus. El cant de Ramon.
Del 7 de setembre al 30 d’octubre

ARXIU HISTÒRIC DE LLEIDA  
(c/ Governador Montcada, s/n)

Cicle de conferències:
- 14 de setembre, 18.00 h. Ramon Llull i la ciutat de Mallorca en el segle XIII, a càrrec 
de la dra. Ma. Carme Coll, facultativa superior de l’Arxiu del Regne de Mallorca.
- 21 de setembre, 19.00 h. Ramon Llull, creativitat i innovació des de la perifèria,
a càrrec d’Albert Soler, professor de literatura medieval catalana a la UB, i comissari de 
l’exposició Ramon Llull i l’encontre entre cultures (Raimundus Christianus Arabicus). 
- 5 d’octubre, 18.00 h. El temps de Ramon Llull: Lleida i les primeres passes de l’Estudi 
General, a càrrec de Joan Busqueta, professor d’Història medieval de la UdL.
- 10 d’octubre, 18.00 h. El lul·lisme a Lleida i les disputes a l’Estudi General,
a càrrec d’Albert Cassanyes, doctorand de la UdL.
- 19 d’octubre, 18.00 h. Art Brut al segle XXI, a càrrec de Joaquim Corral, director de 
Sant Pere Claver-Fundació Serveis Socials i impulsor del Museu d'Art Brut.

 ACTE INAUGURAL DE LES EXPOSICIONS
Amb inici al Museu de Lleida
Dimecres, 7 de setembre de 2016, a les 19.30 h 


