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BARCELONA 

 

Missió d’editors per Sant Jordi 2008 

Del 20 al 23 d’abril 

 

Aquest projecte, iniciat al 2007 amb motiu de la Fira del Llibre de Frankfurt, 

s’adreça als editors literaris estrangers i consisteix en una invitació durant tres dies 

a Barcelona al voltant de la diada de Sant Jordi, per tal de donar a conèixer la 

literatura catalana d’una manera més estreta, distesa i personalitzada. 

 

Durant els dies que els editors estaran a Barcelona, es reuniran amb diferents 

agents i editors catalans a les respectives seus per tal d’iniciar o estrènyer lligams.  

Entre els editors i agents catalans que hi participaran s’hi compten Carmen Balcells, 

Silvia Bastos, MB Agencia Literaria, Pontas Agency, Sandra Bruna, Üte Korner, 

Antonia Kerrigan, Planeta, Quaderns Crema, Proa, La Campana, La Magrana, Pagès 

editors, Angle Editorial i Club editor.  

 

De forma complementària, es realitzarà un xerrada introductòria a l’entorn de la 

literatura catalana contemporània abans de començar amb les visites a les 

editorials. A més, als dinars hi participaran autors, traductors i crítics. 

 

Aquest any s’ha convidat a onze responsables de segells editorials de prestigi 

internacional: 

• Kathrin Scheel, de l’editorial Schöffling & co. (Alemanya) 

• Stanislav Skoda, de Paseka Publishing House (República Txeca) 

• Barbara Epler, de New Directions (EUA)  

• Lina Lejdebro, d'Ordfront (Suècia)  

• Ariane Fasquelle, d’Éditions Grasset & Fasquelle (França)  

• Geoff Mulligan, de Harvill & Secker (Regne Unit)  

• Stavros Petsopoulos, de l’editorial Agra (Grècia)  

• Gustavo Guerrero, d’Éditions Gallimard (França)  

• Christopher MacLehose, de Maclehose Publishers (Regne Unit) 

• Alexandra Finogenova, de Fluid Publishers (Rússia)  

• Cornelia Eberle, de l’editorial Diogenes (Suïssa). 

 



 

 

 

 

 

 

Difusió del DVD amb l’espectacle Un passeig per la cultura catalana 

Dimecres 23 d’abril 

El 23 d’abril del 2008 es repartirà conjuntament amb el diari Avui un DVD amb 

l’espectacle inaugural del projecte Frankfurt 2007 titulat Un passeig per la cultura 

catalana.  

 

El DVD també inclou el discurs inaugural del programa literari a càrrec de l’escriptor 

Quim Monzó i el discurs de cloenda de Baltasar Porcel. Les imatges s’acompanyen 

del programa de mà de l’espectacle i els textos dels dos discursos. 

 

Organitza: Institut Ramon Llull en col·laboració amb el diari Avui i Televisió de 

Catalunya. 

 



 

MADRID 

 

Dilluns 21 d’abril 

• Inauguració de l’exposició “Los árabes del mar” de Jordi Esteva. 

A les 19.30h al Centre Cultural Blanquerna. 

 

 

Dimarts 22 d’abril 

• Presentació de les traduccions de l’obra de Ramon Llull per part del grup de 

recerca de la Dra. Butinyà. 

A les 19.30h al Centre Cultural Blanquerna. 

 

Dimecres 23 d’abril 

 

Al Centre Cultural Blanquerna 

 

• 17 h. Presentació de Meditacions en el desert d’Agustí Calvet “Gaziel” amb 

Toni Sala i Enric Juliana 

 

• 18 h. Presentació de Purgatori, de Joan Francesc Mira, amb la presència de 

l’autor. 

 

• 19 h. Presentació d’El retorn de Voltaire (recentment traduït al castellà) de 

Martí Domínguez. 

 

• 20.30 h. Recital de poesia. Homenatge a Maria Mercè Marçal, amb Neus 

Aguado, Núria Martínez-Vernis i Vinyet Panyella. 

•  

• 22 h. Recital La màgia de Calders sobre l’obra de Pere Calders, a càrrec 

d’Imma Colomer. 

 

 

A l’Escola Oficial d’Idiomes Jesús Maestro. 

 

• 18 h. Lectura d'un fragment del Quixot en català. 

 



 

• 19 h. Classe zero de català. Sala d'actes de l'EOI Jesús Maestro.  

 

• 19.30 h. Dramatització del conte de Mercè Rodoreda Viatge al poble dels 

guerrers pels alumnes de català de l'EOI Jesús Maestro. 

 

• 19.45 h. Lliurament de premis del concurs de contes de Sant Jordi i del 

concurs “Viaje por las palabras”. 

 

  

Dijous 24 d’abril 

• Taula rodona Narrar en imatges, amb Robert Joan Cantavella i Javier 

Montero. 

A les 19 h al centre Cultural Blanquerna. 

 

 

Divendres 25 d’abril 

• Presentació de les traduccions de Marta dibuja puentes i Los sueños de Eva, 

de Carles Cortès. Amb la participació de l’autor, de Joan Ribera (professor 

de català a la UCM) i de l’escriptor Javier García Mauriño. 

A les 19 h al Centre Cultural Blanquerna. 

 

• Concert de piano a càrrec d’Albert Bover. 

A les 21 h al Centre Cultural Blanquerna. 

 

 

Dissabte 26 d’abril 

• Contacontes a càrrec d’Oriol Roca (català) – Pètals d’aventura. 

A les 11 h al Centre Cultural Blanquerna. 

 

• Contacontes a càrrec d’Oriol Roca (castellà) – Pétalos de aventura. 

A les 12.30h al Centre Cultural Blanquerna. 

 

 

Dilluns 28 d’abril 

• Ana Belén recita l’adaptació de La plaça del diamant de Mercè Rodoreda 

dirigida per Joan Ollé.  

A les 20 h al Teatro Español. 



 

 

VITÒRIA 

 

Festa de Sant Jordi a la Universitat del País Basc 

Dimecres 23 d’abril 

 

La professora de català convoca un premi literari per als estudiants de català que es 

lliurarà el dia 23 d’abril. 

 

Les modalitats del premi són poesia, prosa i assaig, i el dia 23 se’n farà el 

lliurament, juntament amb una conferència del professor Miquel Àngel Pradilla, 

professor de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili.  

 

 



 

 

ALEMANYA 

 

Colònia  

Conferència de Carme Junyent a la Universitat de Colònia (Alemanya) 

Dilluns 14 d’abril 

A les 19.30 a l'aula S 56 de la Universitat de Colònia 

 

Amb motiu de l’exposició sobre multilingüisme que acull la Universitat de Colònia i 

que es va presentar a Hamburg el 2007 en el marc del projecte Frankfurt, la 

comissària de l’exposició pronunciarà una conferència sobre Les llengües a 

Catalunya: estratègies per a la convivència. 

 

L’exposició, amb aquest mateix títol, recorre els canvis que s’han produït els 

darrers anys en el paisatge lingüístic de Catalunya. “Els processos migratoris han 

fet que tant a les zones urbanes com a les zones rurals s’hi pugui sentir una àmplia 

varietat de llengües d’arreu del món. Aquest gran nombre de llengües arriba a un 

país que té una llengua diferent de l’estatal: el català, i que considera la llengua, a 

més de com a signe d’identitat, com a tema preferent de debat i de reflexió. I 

arriba en un moment on el futur del català es percep amenaçat. Per això, si bé hi 

ha qui creu que el català no resistirà aquesta onada migratòria, gran part de la 

societat es posa a treballar per generar estratègies amb un objectiu central: fer 

possible la convivència sense renunciar a la diversitat.  

 

La creativitat mostrada en aquest procés sembla no tenir límits (...). Aquesta 

exposició vol mostrar algunes d’aquestes iniciatives i sobretot reconèixer totes 

aquelles persones que han entès que, per comunicar-se, no n’hi ha prou amb parlar 

la mateixa llengua, sinó que és molt més important tenir alguna cosa per dir, per 

compartir o per intercanviar. I s’han posat a escoltar.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bremen 

Presentació de la novel·la Entre dues aigües de Rosa Ribas a l’Instituto 

Cervantes de Bremen 

Dimecres 9 d’abril 

 

El dia 9 d'abril a les 20 h del vespre, la professora de català de la Universitat de 

Bremen, Gemma Correa, presenta l’última novel·la de Rosa Ribas, Entre dues 

aigües, publicada en català recentment. 

 

Es tracta d'una lectura-presentació per donar a conèixer als estudiants de filologies 

romàniques aquesta novel·la i aspectes i particularitats de la llengua catalana.  

 

 

 

ALGÈRIA 

 

Caravana catalana a Algèria 

Del 21 al 30 d’abril 

 

L’Associació France-Algérie Pays Catalan proposa, entre d’altres activitats a Algèria 

el 2008, una caravana catalano-algeriana . 

 

L’Institut Ramon Llull col·labora amb l’Associació France-Algérie Pays Catalan en 

l’organització de la segona caravana catalana a Algèria, que se celebrarà del 21 al 

30 d’abril, a Alger i Blida, coincidint amb la programació de Sant Jordi al món. 

 

El programa d’enguany comptarà, entre d’altres, amb la participació dels escriptors 

Joan-Lluís Lluís i Daniel Bezsonnoff, els músics Gisela Bellsolà i Miquel Maldonado, 

l’escultor Philippe Lavail, l’editor Robert Triquère i la traductora Christine Lavaill.  

 

L’Associació France-Algérie Pays Catalan és una organització amb caràcter 

intercultural, laic, independent i apolític que promou la cooperació i l’intercanvi de 

coneixement i experiències culturals, artístiques i humanitàries entre territoris i 

societats històricament properes.  

 



 

Al juny de 2007, l’Associació France-Algérie Pays Catalan, amb el suport de 

l’Académie artistique du Pays Catalan i de Balzac edition-communication, va 

organitzar la primera caravana cultural catalano-algeriana. En aquella ocasió, la 

caravana va fer escala a tres localitats algerianes: Mostagenem, Alger i Bejaia. 

L’objectiu d’aquella caravana era mostrar les estretes relacions entre la Catalunya 

del Nord i Algèria, tant a través de la seva història com de la seva 

contemporaneïtat. El programa d’activitats mostrava, a més, com la important 

migració algeriana ha determinat la transformació econòmica, cultural i social de 

Perpinyà.  

 

Organitza: Associació Algérie-Pays Catalan 

Col·labora: Institut Ramon Llull 

 

 

 

CANADÀ 

 

Quebec 

Festa de Sant Jordi a la Universitat Laval, Quebec (Canadà) 

Dimecres 23 d’abril  

 

El professor de català organitza una mostra de llibres i roses per tal de donar a 

conèixer la festa de Sant Jordi. 

 

 

 

 

CROÀCIA 

 

Zadar 

II Setmana cultural de les llengües iberoromàniques a la Universitat de 

Zadar  

De l’1 al 5 d’abril 

 



 

 

Dimecres 2 d’abril 

• Conferència El català: una sinuosa història sociolingüística a càrrec del 

professor Joan Martí Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC.  

 

A les 10h a l’aula 136. 

 

• Recital A quatre veus amb els poetes Maria Josep Escrivà (català), Gonzalo 

Navaza (gallec), Berta Piñán (asturià) i José Daniel Espejo (castellà).  

 

A les 20 h a l’Aula Magna. 

 

 

Dijous 3 d’abril 

• Taula rodona A quatre veus sobre poesia de la Península Ibèrica amb 

l’assistència dels poetes Maria Josep Escrivà (català), Berta Piñán (asturià), 

Gonzalo Navaza (gallec) i José Daniel Espejo (castellà).  

 

A les 10 h a l’aula 136. 

 

• Recital A quatre veus amb els poetes Maria Josep Escrivà (català), Gonzalo 

Navaza (gallec), Berta Piñán (asturià) i José Daniel Espejo (castellà). El 

professor de català de la Universitat, Pau Sanchis, presentarà el recital.  

A les 20 h al Centre cultural Booksa de Zagreb. 

 

A més a més, el professor de català convoca un premi literari per als estudiants de 

català. Els premis es lliuraran el dia 23 d’abril. 

 

ESTATS UNITS 

 

Santa Bàrbara 

Setmana de la Cultura Catalana a la Universitat de Santa Bàrbara, 

Califòrnia 

Del 23  al 30 d’abril 

 

Dimecres 23 d’abril 



 

• Exposició i lectura de poemes i textos d’autors catalans per celebrar 

el dia de Sant Jordi.  

 

A les 18h al Dance & Teather Department de la Universitat. 

 

• Projecció de la pel·lícula catalana Salvador de Manuel Huerga. 

 

A les 19h Dance & Teather Department de la Universitat. 

 

Dilluns 28 d’abril 

• Conferències sobre cultura catalana amb la presència de professors 

nord-americans i catalans com ara Haley O’neil, Harvey Sharrer, Laura Gené, 

Joan Ramon Resina i el compositor Salvador Brotons.  

 

De 8.30h a 15.30h al McCune Hall. 

  

• Classe magistral de Salvador Brotons oberta al públic. 

 

A les 14h a la Universitat de Santa Bàrbara. 

 

Dimecres 30 d’abril  

 

• Concert de clausura de la Setmana Cultural Catalana 

A les 10 h al Lotte Lehman Hall. 

 

La Setmana de música clàssica catalana és una iniciativa organitzada pel professor 

de català del Departament d'Espanyol i de Portuguès de la Universitat de Santa 

Bàrbara, Robert Casas, a fi de donar a conèixer la música clàssica catalana als 

estudiants de llengua catalana de la Universitat i al públic en general. Aquest cicle 

de música clàssica catalana va començar el 15 de febrer amb l’actuació de Jordi 

Savall, acompanyat de la soprano Montserrat Figueras, al Lobero Theater. 

 

El cicle finalitza amb un concert de Salvador Brotons. Aquest compositor i director 

d’orquestra oferirà un concert de compositors catalans: Xavier Montsalvatge,  

Eduard Toldrà, Frederic Mompou, Manuel Blancafort, etc. Estarà acompanyat d’un 

grup de cambra. 

 



 

 

 

Nova York 

Festival World Voices a Nova York 

Del 29 d’abril al 4 de maig  

 

 

Dijous 1 de maig 

 

• An Evening of Poetry with Philip Levine and Joan Margarit  

A les 19 h a Housing Works Bookstore 

 

Lectura poètica conjunta del poeta californià Philip Levine i Joan Margarit, que 

llegirà del seu llibre traduït recentment a l’anglès, Tugs in the Fog (Bloodaxe, 

2006). Anna Crowe, poeta escocesa i traductora de l’obra de Joan Margarit, 

moderarà la conversa entre els dos poetes després de la lectura.   

 

 

• Theatre and poetry: visions and metaphor 

A les 19h al Martin E. Segal Theatre del CUNY Graduate Center 

 

L’escriptora islandesa Kristín Ómarsdóttir es trobarà amb la dramaturga catalana 

Àngels Aymar. Fragments de les obres d’aquestes dues dones es posaran en escena 

i a continuació tindrà lloc una discussió entre les autores, també oberta al públic.  

 

Divendres 2 de maig 

 

• Reading the world. Lectura amb Janet Malcolm, Halfdan Freihow, Peter 

Carey i Francesc Serés. 

A les 13h a Scandinavian House 

 

Intervindran dos autors de no-ficció i dos de ficció. Francesc Serés donarà veu, des 

dels llenguatges de la perifèria, als marginats i desarrelats, protagonistes del seu 

recull de contes La força de la gravetat, del que en llegirà un fragment. 

 

 



 

 

• Lectura amb Carme Riera, P.F. Thomese, Arnon Grunberg, Andrés 

Ibáñez i Elias Khoury. 

A les 13 h a Mercantile Library. 

 

Gratuït i obert al públic. 

 

 

 

Dissabte 3 de maig 

 

• Learning to Speak. Amb Jean Hatzfeld, Xiaolu Guo, Halfdan Freihow, i 

Carme Riera. Moderat per Sam Tanenhaus, del The New York Times. 

A les 17 h a FIAF: Tinker Auditorium  

 

Cadascun dels autors ha hagut d’aprendre a parlar de nou a les edats adultes. 

Xiaolu Guo escriu sobre aprendre a parlar anglès a la seva novel·la A Concise 

Chinese-English Dictionary for Lovers. Halfdan Freihow ha de col·locar cada paraula 

amb cura i de manera precisa quan parla amb el seu fill autista, Gabriel. Jean 

Hatzfeld, reputat periodista de la guerra de Rwanda, ha ajudat la gent 

traumatitzada d’aquest país a explicar les seves històries. Carme Riera parlarà de 

diferents perspectives de la seva experiència: com a dona sortint del franquisme, 

com a escriptora en llengua catalana després de la repressió durant la dictadura 

franquista a Espanya, com a recuperadora de la memòria dels jueus expulsats del 

país durant el segle XV. 

 

 

• Discover New Catalan Fiction  

A les 20 h al Lillian Vernon Creative Writers House at NYU 

Presentació de l’antologia New Catalan Short Fiction (Dalkey Archive Press), dedicat 

a la narrativa catalana contemporània amb més de quinze contes d’un ventall 

representatiu de les lletres catalanes d’avui. Els escriptors Josep M. Fonalleras, 

Mercè Ibarz i Francesc Serés llegiran extractes de les seves obres en català. La 

sessió es tancarà amb una conversa entre els autors moderada per Mary Ann 

Newman, directora del Catalan Center a Nova York. 



 

 

FRANÇA 

 

Lorient 

Universitat de Lorient 

Dijous 3 d’abril 

La Nova Cançó: el cas d'Ovidi Montllor. Espectacle poètico musical a càrrec de 

Núria Agulló. 

 

En el marc d’una de les classes de català, es celebrarà aquest recital interactiu que 

vol acostar la Nova Cançó i la figura d’Ovidi Montllor als estudiants de la Universitat. 

L’activitat serà oberta a tothom. 

 

Rennes 

Universitat de Rennes  

Divendres 4 d’abril 

La Nova Cançó: el cas d'Ovidi Montllor. Espectacle poètico musical a càrrec de 

Núria Agulló. 

 

En el marc d’una de les classes de català, es celebrarà aquest recital interactiu que 

vol acostar la Nova Cançó i la figura d’Ovidi Montllor als estudiants, de la 

Universitat. L’activitat serà oberta a tothom. 

 

 

 

ITÀLIA 

 

Pisa 

Dissabte 5 d’abril  

Mercè Rodoreda a la Toscana. Universitat de Pisa (Itàlia) 

A les 14h a la Biblioteca della sezione di Iberistica (Piazza S. Alessandro). 

 



 

Els professors d’estudis catalans de la Universitat de Pisa i de la Universitat de 

Florència, organitzen conjuntament aquesta jornada amb la col·laboració de 

l’Institut Ramon Llull a l’Aula Storica dell’Ateneo de la Universitat de Pisa. 

Constarà de diverses conferències dedicades a les traduccions de l’obra de Mercè 

Rodoreda a diferents llengües, amb especial atenció a les traduccions a l’italià, 

col·loquis amb professors universitaris reconeguts internacionalment i una taula 

rodona amb la participació d’editorials italianes, traductors, escriptors i estudiosos 

de l’obra rodorediana. Durant els dies previs i posteriors a la jornada s’organitzarà 

una exposició sobre Mercè Rodoreda amb els llibres il·lustrats per Ràfols Casamada 

editats pel Cercle de lectors, cartes de l’escriptora, cartells, portades de traduccions, 

gravats, fotografies i reproduccions de manuscrits al Palazzo Graziosi de Pisa. 

 

 

 

Milà 

Dilluns 14 d’abril 

Sant Jordi, festa del llibre: trobada amb la literatura catalana a la 

Universitat de Milà 

 

Trobada amb autors catalans. La professora de català presenta l’obra de Josep 

Maria Benet i Jornet i Lluís-Anton Baulenas amb la presència del mateix Baulenas, 

Anton Maria Espadaler, Jordi Castellanos i Patrizio Rigobon. 

 

 

 

 

Nàpols 

Dimecres 23 d’abril 

Festa de Sant Jordi a la Universitat de Nàpols  

 

El professor de català organitza una mostra de llibres i roses a fi de donar a 

conèixer la festa de Sant Jordi. 

 

 

 

 



 

PORTUGAL 

Lisboa 

Dimecres 23 d’abril  

Recital poètic al Museu da Água 

 

Recital poètic amb la presència de Carles Duarte, Jordi Pàmias i Teresa Pascual. 

Llegirà els poemes en portuguès l’actor Júlio Martín.  

 

Aquest recital celebrarà el dia de Sant Jordi, alhora que s’emmarcarà en l’acte 

d’inauguració de l’exposició “Camins de descoberta. Camões des del Mediterrani”, 

de l’artista plàstica Lourdes Fisa, que l’Institut Ramon Llull organitza en 

col·laboració amb l’Instituto Camões. 

 

L’artista s’endinsa en el tema de la descoberta, que va inspirar Luís de Camões i 

que impregna la cultura aventurera d’un poble d’emigrants, a la recerca de nous 

camins que li han permès de sentir i expressar essències identitàries que travessen 

les barreres artificioses de la història. 

 

 

REPÚBLICA TXECA 

Praga 

Del 24 al 27 d’abril  

Espanya, país convidat a Bookworld Prague 

 

Dins la participació d’Espanya com a país convidat a la fira del llibre de Praga, els 

autors Monika Zgustova, Simona Škrabec i Sergi Belbel participaran en diversos 

actes.  

 

L’IRL organitza una sessió sobre la participació de la cultura catalana com a 

convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt del 2007 el dia 25 d’abril, a les 

12h, amb la participació del cap de l’àrea d’Humanitats i Ciència de l’IRL, Carles 

Torner, i les escriptores Simona Škrabec i Monika Zgustova, que van participar al 

programa literari de la cultura catalana a Frankfurt.  

 



 

Simona Škrabec participarà també en una taula rodona sobre la traducció literària 

que organitza Literature Across Frontiers (xarxa europea d’instituts de promoció de 

la literatura, en la qual participa l’IRL) el dijous 24.  

 

 

Organitza: Dirección General del Libro (MCU), Embajada de España, Bookworld 

Prague, Institut Ramon Llull, Literature Across Frontiers. 

 

 

 

SUÏSSA 

 

Friburg 

14 d’abril 

Conferència Gaudí: la mirada singular d’un mestre a la Universitat de 

Friburg  

A càrrec de la historiadora Marta Gella.  

A les 13.15 h a la Universitat de Friburg. 

 

En aquesta conferència es presenta a Gaudí com a creador de formes certament 

singulars, inspirades en la natura. Parteix de les seves obres més representatives 

−Parc Güell, Casa Batlló, La Pedrera i Sagrada Família− per descobrir detalls fins i 

tot desconeguts pels barcelonins. Un altre dels eixos és la figura de Gaudí com a 

innovador en la seva manera de construir, introduint tècniques que després seran 

imitades per altres constructors. Finalment, s’endinsa en la simbologia de la seva 

obra. 

 

 

 

Friburg 

30 d’abril 

Conferència Claus per penetrar en el món de Dalí a la Universitat de 

Friburg  

A càrrec de la historiadora Marta Gella.  

A les 13.15h  a la Universitat de Friburg. 

 



 

Aquesta conferència fa un recorregut per l’obra pictòrica de Dalí, seguint la seva 

evolució. Des dels inicis de la seva trajectòria, quan Dalí experimenta amb  

diferents estils creant quadres impressionistes, puntillistes, cubistes i noucentistes 

(començarem amb una vista impressionista de Cadaqués), fins a l’època surrealista, 

sens dubte la de major transcendència en la seva obra i amb la qual va assolir fama 

mundial. Seguidament es centra en el període de la seva “mística nuclear” per 

acabar amb obres de l’últim període. 

 

Durant tot aquest recorregut s’endinsa en el món dalinià, desxifrant els seus 

quadres enigmàtics. Es va descobrint així el seu significat, els símbols, el que 

s’amaga darrera de cada obra, quins eren els sentiments i els pensaments de Dalí 

quan les va pintar. 

 

 

 

XILE 

 

Santiago de Xile 

23 d’abril  

Festa de Sant Jordi a la Universitat de Xile 

 

Amb motiu de Sant Jordi, el professor de català organitza un cicle de conferències 

sobre Mercè Rodoreda per tal de difondre l’obra de l’escriptora.* 

 

                                                 
* Programa tancat el 25 de març de 2008. 


