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El Infinito Borges es un homenaje a Jorge Luis Borges, 
uno de los más grandes escritores de nuestra lengua 
del siglo XX al cumplirse el trigésimo aniversario de 
su muerte.

El  título, El Infinito Borges, se debe a que la obra 
de Borges la entendemos  infinita pero también hay 
un infinito particular que lleva su nombre y al que el 
autor le ha dado características especiales.

La muestra, a través de diferentes bloques temáticos, 
pretende abarcar todos los aspectos relevantes de la 
vida y obra literaria del escritor. Más de veinte apar-
tados van desarrollando diferentes aspectos como la 
familia, la obra literaria, los libros escritos en cola-
boración, las conferencias, antologías literarias, pro-
yectos editoriales, su relación con el cine, etc. Cada 
uno de estos ejes se conforma de diferentes tipos de 
piezas exhibidas. No se ha hecho un sector con las 
fotografías, otro con los libros, documentos y demás, 
sino que se han utilizado todos ellos para desarrollar 
el tema en cuestión.

El contenido de la exposición está formado por todas 
las primeras ediciones de sus libros, incluyendo los 
escritos en colaboración, grabaciones, filmaciones, 
conferencias, carteles de cine, dibujos y pinturas ori-
ginales que ilustraron sus trabajos, objetos persona-
les etc., más de 300 piezas que forman parte de los 
fondos del Museo del Escritor, de Madrid.

El Museo del Escritor, que tiene sede en Madrid, 
es una colección privada destinada a mantener la 
memoria personal de los autores, está formada por 
alrededor de cinco mil objetos personales, libros y 
documentos que se consideran importantes en el 
desarrollo de las vidas de los diferentes autores en 
lengua española. Se exhibe una parte en forma 
permanente, y con el fondo se realizan exposiciones 
temporales en distintos ámbitos.

El Infinito Borges és un homenatge a Jorge Luis 
Borges, un dels més grans escriptors de la nostra 
llengua del segle XX quan es compleix el trentè 
aniversari de la seua mort.

El títol, El Infinito Borges, és perquè l’obra de 
Borges l’entenem infinita però també hi ha un infinit 
particular que té el seu nom i al qual l’autor ha donat 
característiques especials.

La mostra, a través de diferents blocs temàtics, 
pretén abastar tots els aspectes rellevants de la vida 
i l’obra literària de l’escriptor. Més de vint apartats 
desenvolupen diferents aspectes com la família, 
l’obra literària, els llibres escrits en col·laboració, les 
conferències, les antologies literàries, els projectes 
editorials, la seua relació amb el cinema, etc. 
Cadascun d’aquests eixos es conforma de diferents 
tipus de peces exhibides. No s’ha fet un sector amb 
les fotografies, altre amb els llibres, documents i la 
resta, sinó que s’han utilitzat tots per a desenvolupar 
el tema en qüestió.

El contingut de l’exposició està format per totes 
les primeres edicions dels seus llibres, incloent-hi 
els escrits en col·laboració, gravacions, filmacions, 
conferències, cartells de cinema, dibuixos i pintures 
originals que van il·lustrar els seus treballs, objectes 
personals, etc., més de 300 peces que formen part 
dels fons del Museu de l’Escriptor de Madrid.

El Museu de l’Escriptor, que té seu a Madrid, és una 
col·lecció privada destinada a mantenir la memòria 
personal dels/de les autors/es, està formada per 
vora cinc mil objectes personals, llibres i documents 
que es consideren importants en el desenvolupament 
de les vides dels/de les diferents autors/es en 
llengua espanyola. S’hi exhibeix una part en forma 
permanent i amb el fons es realitzen exposicions 
temporals en diferents àmbits.
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