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Presentació

L’any 2017, l’Institut Ramon Llull va continuar la seva tasca de promoció i difusió de la llengua i la cultura catalanes 
a l’estranger a partir dels objectius del Pla d’actuació previst. En aquest, l’estratègia virava geogràficament envers 
la Mediterrània i alguns països on l’Institut Ramon Llull no havia desplegat encara les seves accions de diplomàcia 
cultural, com era el cas de Sud-àfrica, Tunísia, el Líban, els Emirats Àrabs Units o Ucraïna. Els desembarcaments 
culturals de l’Institut Ramon Llull van gaudir de la participació plena del Govern de les Illes Balears, amb el qual 
vam projectar internacionalment la cultura catalana i els seus creadors com un tot. L’exemple més destacable 
d’aquesta col·laboració és la gran fita de ser convidats d’honor a la Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil de 
Bolonya, on la literatura per a infants i joves i la il·lustració catalana i balear també van estar acompanyades de la 
valenciana i andorrana en dues grans exposicions, i en les activitats culturals a la universitat i la ciutat italiana, amb 
uns efectes editorials d’allò més profitosos.

Pel que fa a la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior, el 2017 van ser 143 les universitats que oferien 
estudis de llengua i cultura catalanes. D’aquestes, el curs 2017-2018 n’hi va haver 86 en 28 països que van disposar 
d’un ajut de l’Institut Ramon Llull per garantir-ne la docència. El mateix curs, 20 d’aquestes universitats (gairebé 
el 30%) van oferir especialitzacions en estudis catalans, d’acord amb els plans d’estudis dels departaments en què 
s’inscriuen. També són destacables dos projectes de recerca a la Universitat de Califòrnia de Los Angeles (EUA) i a la 
Universitat de Birmingham (Anglaterra).

Quant a la creació artística, cal subratllar la participació de Catalunya, per cinquena vegada consecutiva, als Eventi 
Collaterali de la Biennal d’Arts Visuals de Venècia, amb el projecte “Catalonia in Venice - La Venezia che non si 
vede”, d’Antoni Abad, comissariat per Mery Cuesta i Roc Parés. Altres iniciatives destacades van ser la Biennal 
d’Arquitectura de Buenos Aires, on Barcelona va ser la ciutat convidada, i els focus catalans en festivals a Amersfo-
ort (Holanda) i a Hull, Londres i Cambridge (Anglaterra). També convé remarcar que l’Institut Ramon Llull va tirar 
endavant per primera vegada el projecte de cooperació cultural Paramythades als camps de refugiats a Grècia, i 
que va signar un conveni per a la mobilitat a l’estranger del prestigiós Quartet Casals.

La promoció dels autors i la literatura catalana va consistir en la presència activa de l’Institut Ramon Llull en vuit 
fires internacionals del llibre (Frankfurt, París, Londres, Bolonya, Varsòvia, Istanbul, Guadalajara i Jerusalem), per 
tal de fer conèixer i incentivar la traducció d’autors i obres catalanes a altres llengües. El nombre de subvencions 
atorgades per a la traducció va ser de 79. Entre els autors més traduïts destaquen Jaume Cabré, Ramon Llull, Joan 
Sales i Xavier Bosch. Les llengües a les quals el 2017 es van traduir més els nostres autors van ser el castellà, el 
francès, l’anglès, l’italià i l’àrab. L’Àrea de Literatura va treballar fent una atenció especial al gènere poètic, amb 
l’aportació d’enregistraments de poemes al portal internacional Lyrikline, gràcies a les col·laboracions de Catalunya 
Ràdio, la Biblioteca de Catalunya i la Fundació Palau i Fabre.

Manuel Forcano 
Director



Donem suport a la difusió 
exterior de la producció 
cultural de Catalunya
La projecció internacional de la cultura catalana en totes 
les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió és 
la finalitat principal de l’Institut Ramon Llull. El 2017, 
un conjunt d’activitats genèriques a diversos escenaris 
internacionals va contribuir de manera destacada a 
assolir aquest objectiu. 
Els projectes principals de l’Institut Ramon Llull al llarg 
de l’any van ser: la participació de Catalunya i Balears 
com a convidats d’honor a la 54a Fira del Llibre Infantil i 
Juvenil de Bolonya; el pavelló de Catalunya, “Catalonia 
in Venice - La Venezia che non si vede”, a la 57ena 
Biennal d’Art de Venècia; la participació de Barcelona 
com a ciutat convidada a la Biennal d’Arquitectura de 
Buenos Aires, i les 31es Jornades Internacionals per a 
Professors de Català, celebrades a la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona.
Els escenaris esmentats van acollir accions diverses 
que, d’una banda, van facilitar una bona difusió dels 
creadors, els projectes i les aportacions culturals de 
Catalunya i, de l’altra, van permetre seguir reforçant la 
col·laboració de l’Institut Ramon Llull amb institucions i 
grans esdeveniments internacionals de prestigi.

Projectes principals 2017

Fira del Llibre de Bolonya: 
“Sharing a Future: Books in 
Catalan”
Del 3 al 6 d’abril de 2017
El 2017, Catalunya i les Illes Bale-
ars van ser els convidats d’honor 
a la 54a Fira del Llibre Infantil 
i Juvenil de Bolonya. Durant el 
2016 es van dur a terme tots els 
preparatius per tal d’arribar a la 
cita del 3 al 6 d’abril de 2017.

Estand col·lectiu
Catalunya i Balears, com a convi-
dats d’honor de la 54a Fira del Lli-
bre Infantil i Juvenil de Bolonya, 
van ser-hi presents amb un estand 
compartit entre la Generalitat de 
Catalunya, el Govern de les Illes 
Balears, la Generalitat Valenciana, 
l’Associació d’Editors en Llengua 
Catalana (AELC), l’Institut Català 
d’Empreses Culturals (ICEC) i 
més d’una quarantena d’editorials 
de tots aquests territoris.
La presència de Catalunya i les 
Illes Balears a la Fira de Bolonya 
va suposar, per a l’Institut Ramon 
Llull —entitat organitzadora de 
l’esdeveniment—, quadruplicar 
les cites amb agències i editorials 
internacionals respecte a la Fira 
de l’any anterior. En aquest sentit, 
els tècnics de l’Institut Ramon 
Llull van mantenir 125 reunions 
amb representants editorials de 
32 països diferents. França (19), 
Itàlia (13) i el Regne Unit (13) van 
ser els països d’origen majori-
taris d’aquestes trobades, tot i 
que també se’n van celebrar amb 
editorials dels Estats Units, la 
Xina, l’Índia, Turquia o l’Argen-
tina, entre altres. Les entrevistes 
serveixen per donar a conèixer el 
panorama de la literatura infantil 
i juvenil en català, així com els 
ajuts de l’Institut Ramon Llull per 
a la traducció d’obres.
A aquestes reunions cal sumar 
les que van mantenir la quarante-



na d’editorials catalanes, balears 
i valencianes presents a l’estand 
col·lectiu. Els editors van consta-
tar un increment de l’interès dels 
agents internacionals arran de la 
invitació de la Fira.

Exposició a la Fira: “Sharing a 
Future”
A l’espai central de la Fira es 
van exposar els treballs de 42 
il·lustradors, la majoria de menys 
de quaranta anys, procedents 
de Catalunya, les Illes Balears 
i València. Seguint la proposta 
de la comissària Paula Jarrin, 
cadascuna de les 42 hamaques va 
mostrar l’obra d’un il·lustrador. 
L’exposició va ser concebuda per 
l’arquitecta Clara Solà-Morales 
com una gran llibreria ¾amb els 
seus àmbits de primers lectors, 
narrativa i àlbum il·lustrat¾, 
però també com un espai de 
repòs al bell mig de la Fira.
A l’exposició es va poder veure 
l’obra de Marta Altés, Armand, 
Albert Arrayás, Albert Asensio, 
Màriam Ben-Arab, Aina Bestard, 
Pep Boatella, Rocio Bonilla, 
Mariona Cabassa, Roser Calafell, 
Mercè Canals, Zuzanna Celej, 
Agustín Comotto, Bernat Cor-
mand, Luis Demano, Víctor Es-
candell, Àfrica Fanlo, Lluís Farré, 

Liliana Fortuny, Mercè Galí, Alba 
Garcia i Puig, Pere Ginard, Maria 
Girón, Francesc Grimalt, Chris-
tian Inaraja, Òscar Julve, Anna 
Llenas, Mercè López, Cristina 
Losantos, Rebeca Luciani, Oriol 
Malet, Pep Montserrat, Roger 
Olmos, Sergi Portela, Gustavo 
Roldán, Xavier Salomó, Gabriel 
Salvadó, Bàrbara Sansó, Júlia 
Sardà, Sebastià Serra, Jordi Su-
nyer i Jordi Vila Delclós.

Exposició a la ciutat: “Vet 
aquí una vegada… - C’era una 
volta…”
L’exposició de l’Archiginnasio 
va presentar l’obra de 17 il-
lustradors, impresa en teles que 
penjaven de contraforts metàl-
lics de les arcades del claustre. 
La mostra va incloure obres de 
Mercè Arànega, Arnal Ballester, 
Pilarín Bayès, Ignasi Blanch, 
Roser Capdevila, Joma, Lluïsa 
Jover, Montse Ginesta, Valentí 
Gubianas, Gusti, Mercè Llimona, 
Max, Fina Rifà, Francesc Rovira, 
Carme Solé Vendrell, Josep An-
toni Tàssies i Montse Tobella.
La presència de la il·lustració ca-
talanobalear a les dues exposici-
ons presentades a Bolonya es va 
recollir en un catàleg editat per 
l’Institut Ramon Llull.

Programa d’activitats
Programa professional a la 
Fira 
L’Institut Ramon Llull va orga-
nitzar 19 actes en 3 dies, amb un 
total de 879 assistents. Alguns 
participants destacats van ser 
els escriptors David Cirici, 
Pierdomenico Baccalario, Maite 
Carranza, Care Santos, Anna 
Manso, Anna Llenas i Jordi Sier-
ra i Fabra; els traductors Anna 
Casassas i Francesco Ferrucci; 
i els il·lustradors Ignasi Blanch, 
Pilarín Bayés, Arnal Ballester, 
María Girón i Miguel Gallardo.
El programa d’activitats de la 
Fira es va centrar en els quatre 
cafès que acullen les converses i 
les presentacions dels diferents 
participants: autors, traductors, 
il·lustradors i membres del sector 
digital. Al Cafè dels il·lustradors 
es van presentar quatre taules ro-
dones per explicar l’exposició, els 
diferents perfils d’il·lustradors i 
per oferir punts de debat sobre 
els reptes futurs de la professió. 
A les dues taules rodones del 
Cafè dels autors es va debatre so-
bre la funció i la utilitat dels pre-
mis i les tendències en la literatu-
ra juvenil. Al Cafè dels traductors 
es va presentar el programa 
d’ajuts a la traducció de l’Insti-
tut Ramon Llull, així com una 
primera taula rodona sobre la 
diversitat cultural a l’hora de tra-
duir literatura infantil i juvenil, i 
una segona sobre la dificultat de 
traduir argot i les noves formes 
d’expressió. El Cafè digital va 
ser l’espai on empreses i entitats 
productores de nous models de 
negoci en el context digital van 
posar en comú diverses iniciati-
ves en una taula rodona centrada 
en la narrativa transmèdia.
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Programa per a tots els públics 
a la ciutat
Fora de la Fira, l’Institut Ramon 
Lllull va organitzar un progra-
ma paral·lel d’activitats per a 
tota la família que va despertar 
força interès entre el públic de la 
ciutat. Així, al Teatre Testoni es 
van exhaurir les entrades de les 
quatres sessions programades. 
El cicle de cinema infantil de la 
Cineteca també va tenir molt 
bona acollida, com les activitats 
infantils a la Biblioteca Sala Bor-
sa. A totes aquestes iniciatives cal 
sumar els centenars de persones 
que es van apropar a l’Archigin-
nasio i la Libreria dei Ragazzi per 
interactuar amb les instal·lacions 
de la companyia Toc de Fusta.

Activitats universitàries
L’Institut Ramon Llull va orga-
nitzar un seminari de formació 
de traducció literària del català a 
l’italià, amb l’objectiu de pro-
moure la formació de traductors 
literaris i ampliar la xarxa de 
traductors literaris del català. El 
seminari va oferir una introduc-
ció a la traducció literària —tot 
fent una atenció especial a la 
traducció de llibres de literatura 
infantil i juvenil— a la Universitat 
Alma Mater de Bolonya, i unes 
pràctiques de gestió cultural en 
el marc de la Fira. La formació 
va ser impartida per les docents 
Beatrice Parisi i Anna Benvenuti, 
i hi van participar dotze estudi-
ants de les universitats de Venè-
cia, Forlí, Torí, Roma, Nàpols i 
Sàsser.
Una altra iniciativa ben acollida 
va ser el Simposi de literatura 
infantil i juvenil “Tendències 
d’un futur compartit”, en què 
es van poder escoltar ponènci-
es acadèmiques que van oferir 
una panoràmica completa de la 
realitat històrica, institucional 

i social de la literatura infantil i 
juvenil en català. Hi van partici-
par Teresa Colomer (Universitat 
Autònoma de Barcelona), Teresa 
Duran (Universitat de Barcelo-
na), Caterina Valriu (Universitat 
de les Illes Balears), M. Àngels 
Francés (Univesitat d’Alacant) i 
Milena Bernardi.

“Catalonia In Venice - La 
Venezia che non si vede”, 
pavelló de Catalunya a la 
57ena Biennal d’Art de Venècia 
(Venècia, Itàlia) 
De l’11 de maig al 26 de novem-
bre de 2017
Catalunya va participar, per 
cinquena vegada consecutiva, a 
la Biennal d’Art de Venècia, amb 
“Catalonia in Venice - La Venezia 
che non si vede”, un projecte 
d’Antoni Abad, comissariat per 
Mery Cuesta i Roc Parés, que 
es va poder veure als Cantieri 
Navali de Castello fins al 26 de 
novembre. El projecte es va basar 
en un “mapejat” sonor de la ciu-
tat de Venècia a través de posts 
sonors enregistrats a l’aplicació 
BlindWiki, creada pel mateix 
Abad. 
Aquesta interpretació sensori-
al de la ciutat i els canals es va 
fer col·laborant amb persones 
cegues o amb poca visió, que 
utilitzen els sentits d’una manera 
diferent. L’intercanvi d’experièn-
cies i dificultats de les persones 
cegues en la seva vida quotidiana 
permet desvelar formes urbanes 
menys evidents i traçar un nou 
mapa del territori públic i de 
les percepcions sensorials que 
suggereixen una nova manera 
d’entendre l’experiència artística. 
A la biennal d’arts visuals més 
important del món, les persones 
que no gaudeixen del sentit de 
la vista són els nostres guies per 
percebre l’experiència artística.

El projecte es va desenvolupar en 
quatre temps. Primerament, es 
va programar i dissenyar la nova 
aplicació BlindWiki, dedicada 
a l’esdeveniment. Després, es 
va fer el muntatge de l’espai 
expositiu dels Cantieri Navali, 
concebut per l’estudi de disseny 
català Avanti-Avanti Studio 
(especialitzat en el design for all). 
A continuació, es va planificar el 
recorregut del tour en barca per 
un canal proper al pavelló: a bord 
d’una sampierota (una barca de 
rems tradicionals), una persona 
cega feia de guia en un viatge 
iniciàtic que permetia explorar 
la ciutat des de l’aigua a través 
dels sentits, més enllà de la vista. 
Finalment, es va celebrar el semi-
nari internacional Cartographies 
of the Unseen a la Universitat 
IUAV. 
El projecte també va incloure la 
publicació d’un còmic tàctil, amb 
dissenys en relleu de Max (Fran-
cesc Capdevila, Premi Nacional 
de Còmic de l’Estat Espanyol, 
2007) i textos en braille. 
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Biennal d’Arquitectura de 
Buenos Aires (Buenos Aires, 
Argentina)
Del 9 d’octubre al 20 d’octubre 
de 2017
Barcelona va ser la ciutat convi-
dada a la Biennal d’Arquitectura 
de Buenos Aires, on es va presen-
tar l’arquitectura i l’urbanisme de 
la ciutat des del seu valor com a 
patrimoni dels ciutadans. 
La Biennal d’Arquitectura de 
Buenos Aires és un certamen que 
s’organitza a la capital de l’Argen-
tina cada dos anys des de fa més 
de tres dècades i que s’ha consoli-
dat com l’esdeveniment de debat 
i difusió de l’arquitectura més 
important de l’Amèrica Llatina. 
L’activitat principal de la Biennal 
de Buenos Aires és el cicle de 
conferències dedicat a l’arquitec-
tura i impartit per experts inter-
nacionals, que, en aquest 2017, va 
tenir lloc lloc a l’edifici La Usina 
del Arte. Els participants de la 
delegació de Barcelona van ser 
els estudis 300.000 km/s (Mar 
Santamaria i Pablo Martínez), 
Flores i Prats (Eva Prats i Ricar-
do Flores), Ramon Faura, el fotò-
graf Adrià Goula, el dissenyador 
Oscar Guayabero, i els regidors 
de la ciutat de Barcelona Daniel 
Mòdol (Arquitectura) i Josep 
Maria Montaner (Urbanisme). 
L’assistència de públic en aquest 
esdeveniment sol ser molt ele-
vada, ja que en ocasions s’omple 
l’aforament de mil places. 
La presència de Barcelona com 
a ciutat convidada a la Biennal 
es va completar amb un projecte 
titulat “Barcelona, arquitecturas 
de una ciudad”, dels comissaris 
David Aceves, Ariel Cavilli i Toni 
Casassas, guanyadors del concurs 
obert organitzat per l’Institut 
Ramon Llull per seleccionar un 
projecte expositiu i un programa 
acadèmic per representar la ciu-

tat. “Barcelona, aquitecturas de 
una ciudad” explica les sintonies 
i les complicitats que es generen 
de la interacció de l’arquitectura 
i l’arquitecte amb la ciutadania 
a partir de la selecció de cinc 
projectes: la cooperativa d’ha-
bitatges La Borda, el conjunt 
d’equipaments del Fort Pienc, la 
restauració del Turó de la Rovira, 
la rehabilitació de la Fàbrica 
Fabra i Coats, i els habitatges 
assistits per a persones grans de 
Torre Júlia. 
El programa acadèmic es va dur 
a terme en dues sessions: una 
trobada entre els conferenciants 
de la ciutat de Barcelona i els 
comissaris de l’exposició, i un 
workshop amb la participació 
d’estudiants de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo (FADU) de la Universitat de 
Buenos Aires (UBA) i d’ESADE, 
seguit d’un debat sobre l’exposi-
ció presentada a la Biennal. 
La presència de Barcelona a 
Buenos Aires es va dinamitzar 
amb un programa off d’activitats 
que va incloure una programa-
ció de cinema, la representació 
de Distancia siete minutos, de 
Tizina Teatre, al teatre Margarita 
Xirgu del Casal de Catalunya, un 
concert d’Albert Pla a la Sala Tan-
gente, dues performances de Joan 
Català al Centro Recoleta, i tres 
de La Partida, de Vero Cendoya, 
així com un cicle de conferències 
dels coreògrafs Àngels Margarit i 
Toni Mira, l’artista Toni Hervàs i 

el director de la Sala Beckett, Toni 
Casares, al Teatro San Martín. 
Per acabar, Barcelona va ser 
guardonada amb el Premi BIE-
NALBA a una nova visió urbana 
de les ciutats, i el fotògraf Adrià 
Goula amb el Premi BIENALVBA 
a la Producció Fotogràfica en 
Arquitectura.

31es Jornades Internacionals 
per a Professors de Català
Del 18 al 21 de juliol de 2017
Del 18 al 21 de juliol, l’Institut 
Ramon Llull va organitzar la 31a 
edició de les Jornades Internaci-
onals per a Professors de Català, 
un espai de formació i trobada, 
debat i reflexió per al professorat 
d’estudis catalans de les univer-
sitats de l’exterior. Celebrades 
a Tarragona, a la Universitat 
Rovira i Virgili, hi van assistir un 
centenar de professors que van 
compartir experiències peda-
gògiques per mitjà de presenta-
cions, tallers i grups de treball. 
M. Teresa Cabré, presidenta de 
la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i Vicent Pi-
tarch, membre d’aquesta Secció 
Filològica, en van pronunciar la 
conferència inaugural “La GIEC: 
una mirada sobre el conjunt de la 
llengua catalana”. Entre altres, hi 
van tenir lloc conferències dels 
professors Salvador Cardús (Uni-
versitat Autònoma de Barcelona), 
Joan-Tomàs Pujolà (Universitat 
de Barcelona) i Laurent Gallardo 
(Universitat de Grenoble-Alps). 
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PAÏSOS Arts Visuals  Música  Circ  Dansa  Teatre Total 
desplaçaments

Albània  1    -    -    -    -    1   

Alemanya  1    16    1    2    12    32   

Andorra  1    2    -    -    -    3   

Argentina  3    3    -    1    -    7   

Austràlia  1    1    -    2   

Àustria  -    3    -    -    -    3   

Bèlgica  1    7    1    -    6    15   

Brasil  -    -    -    1    -    1   

Bulgària  -    2    -    -    -    2   

Canadà  4    9    -    -    1    14   

Colòmbia  -    3    -    1    -    4   

Congo, República 
Democràtica del

 -    -    -    1    -    1   

Costa Rica  1    -    -    -    1   

Croàcia  -    -    1    -    1   

Cuba  3    -    -    -    -    3   

Dinamarca  1    3    1    -    4    9   

Equador  -    1    -    -    -    1   

Eslovàquia  -    1    -    -    -    1   

Eslovènia  -    1    -    -    -    1   

Espanya  3    36    -    5    8    52   

Estats Units 
d'Amèrica

 9    8    -    2    -    19   

Finlàndia  3    1    -    1    5   

França  8    18    2    2    5    35   

Hong Kong  -    2    -    -    -    2   

Hongria  -    1    -    -    -    1   

Irlanda  1    2    -    -    -    3   

Israel  -    -    -    -    1    1   

Itàlia  5    5    2    3    1    16   

Japó  2    3    -    -    -    5   

Líban  -    -    -    1    -    1   

Luxemburg  -    2    -    -    -    2   

Madagascar  -    1    -    -    -    1   

Distribució per països dels 337 desplaçaments realitzats amb el suport de 
l’Institut Ramon Llull mitjançant les convocatòries públiques en l’àmbit de les 
arts visuals, la música, el circ, el teatre i la dansa

Projectes principals 2017

Participació de Catalunya a 
l’Smithsonian Folklife Festival
Del 27 de juny al 8 de juliol de 
2018
La Smithsonian Institution  
organitza cada any i des de 1967 
l’Smithsonian Folklife Festival al 
National Mall de Washington DC 
als EUA. L’Smithsonian Folklife 
Festival ret homenatge a les tra-
dicions del patrimoni cultural viu 
i promou així el patrimoni cul-
tural a través d’una plataforma 
per a la recerca, el coneixement i 
l’intercanvi per generar com-
promís entre els professionals 
de la cultura i el públic general. 
L’organització de l’Smithsonian 
Folklife Festival va convidar la 
cultura catalana a participar en 
l’edició de l’any 2018.  Per aquest 
motiu, per acord de Govern del 
21 de juny de 2016, es va apro-
var la subscripció d’un acord 
entre el Departament de Cultu-
ra i l’Smithsonian Institution. 
L’esmentat acord, que preveia la 
posterior signatura d’un conveni 
de col·laboració, es va subscriure 
el 29 de juny de 2016.
Segons l’acord de Govern del 14 
de març de 2017 es va autoritzar 
al Departament de Cultura a 
realitzar despeses amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis futurs 
a l’Institut Ramon Llull, distri-
buïdes en dues anualitats. En 
el marc d’aqust acord, l’IRL i 
l’Smithsonian Institution van 
signar un conveni subvencional 
els dies 22 i 26 de juny de 2017 
per al finançament de el projec-
te mitjançant una aportació de 
1.000.000 de dòlars americans.



PAÏSOS Arts Visuals  Música  Circ  Dansa  Teatre Total 
desplaçaments

Malta  -    1    -    -    -    1   

Marroc  2    1    -    -    -    3   

Mèxic  2    8    -    1    -    11   

Mongòlia  -    1    -    -    -    1   

Noruega  -    3    -    -    2    5   

Països Baixos  -    6    -    -    2    8   

Paraguai  -    -    -    1    -    1   

Perú  1    2    -    1    4   

Polònia  2    2    -    -    1    5   

Portugal  -    -    1    -    -    1   

Puerto Rico  1    -    -    -    -    1   

Regne Unit  2    9    -    3    3    17   

República de 
Corea

 -    1    -    -    1    2   

República Txeca  -    5    1    -    -    6   

Romania  -    1    -    -    1    2   

Rússia  -    -    -    -    2    2   

Salvador, El  -    -    -    1    -    1   

Singapur  -    -    -    1    -    1   

Sud-àfrica, 
República de

 -    -    1    -    1   

Suècia  -    1    -    1    -    2   

Suïssa  1    5    -    -    -    6   

Uruguai  1    -    -    -    -    1   

Xile  1    -    -    -    1    2   

Xina  1    2    -    -    4    7   

Xipre  1    -    -    -    -    1   

57 països  60    181    11    28    57    337   
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La Fundació Ramon Llull  
i els premis
La Fundació Ramon Llull és un organisme, amb seu a Andorra, 
que té com a finalitat intensificar l’estudi, la promoció i la defensa 
de la llengua catalana, així com fomentar la projecció exterior de 
la llengua i la cultura catalanes. L’Institut Ramon Llull forma part 
del Patronat de la Fundació i, precisament, entre els objectius 
fundacionals d’aquesta figura l’impuls a les actuacions de l’Institut 
Ramon Llull. També són membres del Patronat de la Fundació el 
Govern d’Andorra, el Consell General dels Pirineus Orientals, el 
municipi de l’Alguer i la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull. Al 
juny del 2013 es va aprovar la incorporació de la Xarxa de Municipis 
de Balears.
L’esdeveniment més important organitzat per la Fundació durant 
el 2017 va ser la concessió dels premis Ramon Llull, integrats pel 
prestigiós Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a 
la Diversitat Lingüística —que va arribar a la 27a edició— i per 
dos guardons que es van concedir per primer cop el 2012: el de 
Traducció Literària i el de Promoció Internacional de la Creació 
Catalana.
Els premis internacionals de la Fundació Ramon Llull tenen per 
objectiu reconèixer persones o institucions de fora del domini 
lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la 
llengua i la cultura catalanes. Els guardonats a l’edició del 2017 van 
ser el professor Jon Landaburu, lingüista prestigiós i especialista 
en llengües ameríndies; la traductora Jana Balacciu Matei, i el 
director artístic dels Espais Escènics de la Junta de Andalucía, Manuel 
Llanes. L’acte de lliurament dels premis es va celebrar a l’Auditori 
Nacional d’Ordino el 20 de novembre, i hi van participar la ministra 
de Cultura d’Andorra, Olga Gelabert; el director de l’Institut Ramon 
Llull, Manuel Forcano, i el director de la Fundació Ramon Llull, 
Vicenç Villatoro.

Premis Ramon Llull 2017

Premi Internacional Ramon 
Llull
El Premi Internacional Ramon 
Llull de Catalanística i a la Di-
versitat Lingüística té l’objectiu 
de valorar el conjunt de l’obra 
individual d’una persona de fora 
del domini lingüístic, escrita 
en qualsevol llengua, que hagi 
suposat un coneixement notable 
de la realitat històrica i cultural 
catalana, o bé l’aportació teòrica 
o pràctica d’una persona de 
qualsevol país que hagi suposat 
una contribució important al 
coneixement, el reconeixement, 
la promoció o la defensa d’una 
o més cultures i nacions sense 
estat. És atorgat conjuntament 
per la Fundació Ramon Llull i 
la Fundació Congrés de Cultu-
ra Catalana i té una dotació de 
6.000 euros.
En l’edició XXVII, el Premi es 
va atorgar per unanimitat en la 
modalitat de Diversitat Lingüís-
tica al professor Jon Landabu-
ru, especialista en les llengües 
ameríndies. Landaburu és un 
lingüista important que s’ha 
destacat per la defensa i la pro-
tecció de les llengües natives de 
l’Amèrica Llatina i pel seu treball 
en l’educació bilingüe en aquests 
contextos. Ha estat professor de 
les universitats de París i de Los 
Andes (Bogotà, Colòmbia).
El jurat va estar format per Mar-
ta Rovira, Miquel Strubell i Josep 
Massot, per part de la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana; 
i per Vicenç Villatoro, Teresa 
Cabré, Manuel Pérez-Saldanya 
i Joaquim Torres, per part de la 
Fundació Ramon Llull.



Premi Ramon Llull de 
Traducció Literària 
L’objectiu d’aquest Premi és dis-
tingir la millor traducció d’una 
obra de literatura catalana que 
s’hagi publicat l’any anterior al 
de la convocatòria del guardó, 
que està dotat amb 4.000 ¤. La 
guardonada en aquesta sisena 
edició va ser la romanesa Jana 
Balacciu Matei, per la seva tra-
ducció al romanès del Llibre de 
meravelles, de Ramon Llull.
Matei ja havia traduït al romanès 
altres obres de l’autor medie-
val, a més de nombroses obres 
d’escriptors contemporanis en 
català, des de Mercè Rodoreda, 
Joan Sales, Miquel Àngel Riera i 
Maria-Mercè Marçal, fins a Car-
me Riera, Jaume Cabré, Maria 
Barbal i Ramon Solsona. El Llibre 
de meravelles va ser publicat el 
2016 a l’editorial Meronia de 
Bucarest, la qual disposa d’un 

catàleg prestigiós i ofereix, en la 
col·lecció Biblioteca de cultura 
catalana, 36 títols d’autors cab-
dals de la literatura catalana.
El jurat del Premi va estar 
integrat per Francesc Parceri-
sas, poeta, professor, traductor 
i crític literari; Monika Zgus-
tová, escriptora i traductora; 
Montserrat Camps, doctora en 
Filologia Clàssica i professora de 
Filologia Grega a la Universitat 
de Barcelona, i Encarna Pedrosa, 
traductora i intèrpret jurada del 
Principat d’Andorra.
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Premi a la Promoció 
Internacional de la Creació 
Catalana
El 2017 es va arribar a la sisena 
edició d’aquest Premi, que dis-
tingeix una persona o institució 
de l’exterior que s’hagi significat 
durant la seva trajectòria per una 
sensibilitat especial respecte la 
cultura catalana i que hagi afa-
vorit la seva visibilitat en l’àmbit 
internacional. El guardó està 
dotat amb 4.000 ¤.
El premiat va ser Manuel Llanes, 
director artístic dels Espais 
Escènics de la Junta de Andalu-
cía. El jurat va decidir atorgar-li 
el premi per la transversalitat 
de la seva programació, atesa la 
gran diversitat de gèneres que 
programa. El jurat va valorar que 
Llanes “difon la cultura catala-
na a un nivell molt alt des de fa 
molts anys”.
Els membres del jurat van ser 
Cristina Ros, periodista; Carme 
Tinturé, directora de la Galeria 
Pilar Riberaygua d’Andorra; Bar-
bara Raubert, crítica de dansa; 
Vicent Fibla, director del Festival 
Eufònic; Montserrat Planelles, 
directora de Promoció Cultural 
i Política Lingüística del Govern 
d'Andorra, i Manuel Forcano, di-
rector de l’Institut Ramon Llull.



Impulsem la difusió 
exterior d’obres i autors de 
literatura en català
Hem impulsat la publicació en altres llengües d’obres 
literàries i de pensament originals en català, a través 
de la subvenció a editorials per a la traducció de 
llibres, posant una atenció especial en els clàssics de la 
literatura catalana.
Hem fomentat la circulació i la difusió exterior d’autors 
i obres de la literatura i el pensament en català, 
mitjançant subvencions per a la promoció d’autors i 
obres i subvencions de mobilitat d’autors.
Amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de les traduccions, 
hem donat suport a la tasca dels traductors literaris 
del català i a la seva formació, tot subvencionant 
residències de traductors i activitats de formació en 
traducció literària.
Ens hem centrat especialment en la difusió de la 
literatura infantil i juvenil catalana a través del suport 
a la publicació i promoció del llibre il·lustrat i a la tasca 
dels escriptors i il·lustradors catalans.

Literatura

Foment de la traducció d’obres
El foment de la traducció de la li-
teratura i el pensament en català 
té com a instrument principal les 
subvencions per a la traducció 
d’obres. Aquestes subvencions 
van adreçades a les editorials que 
publicaran l’obra traduïda, per tal 
de cobrir el cost de la traducció. 
Atès que la majoria d’editorials 
beneficiàries es troben a l’estran-
ger, l’Institut Ramon Llull en fa 
un seguiment per tal de difon-
dre els ajuts, donar suport a les 
agències i editorials catalanes en 
la tasca d’internacionalització 
dels autors i promoure el conei-
xement de la literatura catalana 
entre els editors estrangers.



Subvencions per a la traducció 
d’obres de literatura 
Les subvencions per traduir 
obres de literatura i pensament 
es van convocar el 2017 amb 
una dotació pressupostària 
de 250.000 ¤. A partir del 
compromís d’edició d’una 
editorial estrangera, l’Institut 
Ramon Llull subvenciona la 
traducció a altres llengües 
d’obres de literatura i pensament 
originals en català.
L’any 2017 es van atorgar un 
total de 79 subvencions, totes de 
concurrència competitiva.
L’autor per al qual es van rebre 
més sol·licituds de traducció va 
ser Jaume Cabré (6 sol·licituds), 
seguit de Xavier Bosch (4) i de 
Ramon Llull (3). Amb 2 sol-
licituds hi va haver autors com 
Mercè Rodoreda, Alicia Kopf o 
Joan Sales.

L’obra que va rebre més sol-
licituds de traducció va ser Algú 
com tu, de Xavier Bosch (portu-
guès, alemany i búlgar).
Entre les editorials estrangeres 
que van ser beneficiàries de sub-
vencions destaquen, per la seva 
trajectòria professional: Actes 
Sud (França), Penguin Random 
House i Quercus / MacLehose 
(Regne Unit), Menken Kasander 
& Wigman (Països Baixos), Insel 
i Carl Hanser (Alemanya), Hena 
Com (Croàcia), Jelenkor (Hon-
gria) i Sefsafa (Egipte).
Cal destacar que durant el 
2017 es van rebre 15 sol·licituds 
per traduir literatura infantil i 
juvenil, d’entre les quals destaca 
l’obra Molsa, de David Cirici, que 
va ser objecte de 3 sol·licituds 
(neerlandès, eslovè i grec).

Resum

Total ajuts atorgats 79

Import sol·licitat (con) 290.172,76

Import atorgat (con) 210.230,40

% atorgat (con) 72,45%

Per gèneres

Poesia 5

Narrativa 52

Teatre 1

No ficció 6

Infantil i juvenil 15

TOTAL 79

Per llengües

Albanès 2

Alemany 3

Anglès 4

Àrab 3

Búlgar 1

Castellà 22

Croat 1

Danès 1

Eslovè 3

Estonià 1

Francès 8

Grec 2

Hongarès 3

Italià 3

Letó 2

Lituà 2

Neerlandès 3

Polonès 3

Portugal 3

Romanès 2

Rus 3

Suec 1

Turc 1

TXEC 1

Xinès 1

Total 79
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Presència a fires del llibre
L’Institut Ramon Llull és present 
a diverses fires internacionals 
del llibre per tal de promoure la 
literatura catalana, difondre les 
eines de suport (ajuts de tra-
ducció, de promoció i de lite-
ratura infantil i juvenil) i donar 
a conèixer les visites d’editors 
internacionals que l’Institut Ra-
mon Llull organitza anualment. 
Va participar a la Fira de Frank-
furt tot formant part de l’estand 
col·lectiu en què també hi havia 
l’Associació d’Editors en Llengua 
Catalana (AELC), l’Institut Cata-
là d’Empreses Culturals (ICEC), 
l’Ajuntament de Barcelona i el 
Govern de les Illes Balears.
El 2017, l’Àrea de Literatura va 
assistir a onze fires internacio-
nals del llibre: a Angoulême (FI 
de la BD), a París, a Londres, a 
Bolonya (convidat d’honor), a 
Varsòvia, a Buenos Aires (Feria 
de Editores), a Pequín, a Istan-
bul, a Jerusalem, a Frankfurt i a 
Guadalajara.
La visita a les fires del llibre 
d’Istanbul i Jerusalem van tenir 
una finalitat de prospecció, en 
compliment de la prioritat insti-
tucional de col·laboració cultural 
amb els països de la Mediterrà-
nia. A la fira de Guadalajara s’hi 
va assistir, amb la col·laboració 
de l’ICEC, per tal d’impulsar 
les traduccions al castellà en el 
mercat llatinoamericà.

Missió d’editors internacionals 
a Barcelona
L’any 2007, quan la cultura ca-
talana va ser convidada d’honor 
a la Fira de Frankfurt, l’Institut 
Ramon Llull va organitzar quatre 
visites d’editors estrangers a 
Barcelona perquè es familiarit-
zessin amb la literatura catalana i 
el sector editorial català. Conti-
nuant aquesta tasca, el 2017 se’n 

va organitzar la setzena edició, 
entre l'11 i el 15 de setembre, que 
va coincidir per primer cop amb 
la Setmana del Llibre en Català. 
Per primera vegada també, la 
missió es va organitzar a través 
d’una convocatòria oberta (open 
call) a la qual van participar setze 
editors de ficció i d’infantil i 
juvenil.
El grup d’editors de ficció que va 
visitar Barcelona va estar format 
per Chat Post, d’Open Letter (Es-
tats Units); Zeljka Marosevic, de 
Daunt Books (Regne Unit); David 
Gressot, de Jacqueline Chambon 
(França); Ornit Cohen, de Modan 
Keter (Israel); Caroline Chang, 
de L&PM Editores (Brasil); 
Lisanne Mathijssen, de Harper 
Collins Holland (Països Baixos); 
Marie Brocks, de Turbine (Dina-
marca); Gayane Arutyunyan, de 
Corpus (Rússia), i Ana Hadzic, 
de Hena (Croàcia).
Els editors del grup d’infantil i 
juvenil van ser Steve Geck, de 
Sourcebooks (Estats Units); 
Goksun Bayraktar, de Ka-
lem Agency (Turquia); Marie 
Augustsson, de Natur & Kultur 
(Suècia); Daniela Gamba, de 
Feltrinelli (Itàlia); Rozenn Dupuy 
d’Angeac, de Glénat (França); 
Magdalena Talar, de Znak (Po-
lònia), i Birgit Lockheimer, de 
Gerstenberg (Alemanya).
En l’edició del 2017, la Setmana 
del Llibre va estrenar un estand 
dedicat a l’exposició i la venda de 
llibres traduïts del català a altres 
llengües.

Foment de la circulació d’obres i 
autors
Subvencions per a la promoció 
exterior de la literatura i el 
pensament
Les subvencions per a iniciatives 
de promoció de la literatura ca-
talana i el pensament tenen tres 
modalitats diferents: difusió de 
novetats editorials i realització 
d’activitats literàries a l’exterior; 
traducció de fragments d’obres 
i elaboració de dossiers d’autors 
per a la seva tramesa a editori-
als estrangeres, i realització de 
dossiers monogràfics a revistes 
literàries i/o culturals. 
L’any 2017, la convocatòria va 
tenir una dotació de 85.000 ¤. Es 
van atorgar 29.620,65 ¤ per a un 
total de 23 activitats subvencio-
nades.
Per tipus d’activitat, destaquen 
les de difusió de novetats edito-
rials traduïdes, que van perme-
tre la difusió de traduccions de 
Jaume Cabré (polonès i grec), 
Pep Puig (italià) i Tina Vallès 
(castellà).
La programació literària interna-
cional va permetre subvencionar 
la presència d’autors catalans a la 
Fira Internacional del Llibre de 
Tessalònica (Grècia), al festival 
World Literature de Zagreb 
(Croàcia) i al Belgrade Poetry 
and Book Festival (Sèrbia), entre 
altres.
Les agències literàries catalanes 
van sol·licitar ajuts per a la rea-
lització de mostres de traducció 
d’autors com ara Maite Carranza, 
Raül Garigassait, Kilian Jornet i 
Care Santos, entre altres.

Literatura



Per tipus d’activitat

Difusió de novetats editorials 9

Programació literària internacio-
nal (entitats) 6

Trameses per a editorials (edito-
rials i agències literàries) 8

TOTAL 23

Per països

Croàcia 1

Espanya 12

Grècia 1

Estats Units 1

Itàlia 1

Polònia 2

Portugal 1

Sèrbia 1

Regne Unit 3

Total 23

Suport a la mobilitat d’autors
L’Institut Ramon Llull va con-
vocar, el 2017, la primera edició 
d’una línia d’ajuts destinada a 
facilitar el desplaçament d’autors 
per a la realització d’activitats 
culturals fora del domini lingüís-
tic (participació en actes de 
difusió de novetats editorials tra-
duïdes o participació en festivals 
literaris internacionals). 
La convocatòria de 2017 va estar 
dotada amb 30.000 ¤ i va rebre 
tres sol·licituds, dues de les quals 
es van resoldre favorablement 
per un import total de 1.620 ¤.

Presència a festivals i 
congressos
FIL Mont-real
Entre els dies 21 i 26 de setem-
bre de 2017 es va celebrar la 23a 
edició del Festival International 
de la Littérature a la ciutat de 
Mont-real (Quebec, Canadà), un 
dels festivals literaris més desta-
cats d’Amèrica del Nord. Entre 
els més de 200 autors de tot el 
món que hi van assistir, destaca 
l’escriptor Miquel de Palol, que 
va participar en diverses activi-
tats literàries, tant dins com fora 
del festival.

International Festival of 
Authors (IFOA), Toronto
Convidada per l’IFOA de To-
ronto (Canadà), la poeta Mireia 
Calafell va participar en diverses 
activitats de l’edició del 2017, que 
es va celebrar entre els dies 19 i 
29 d’octubre.

Nuit de la Littérature, París
El 27 de maig, l’escriptor Ramon 
Erra va participar a la Nuit de 
la Littérature, que cada any 
organitza el Forum des Insti-
tuts Culturels Étrangers à Paris 
(FICEP), uns dos mesos després 
de la publicació de l’edició en 
francès de la seva novel·la Far 
West gitano (Asphalte Éditi-
ons). L’acte va tenir lloc al barri 
de Ménilmontant i va consistir 
en sis lectures dramatitzades 
en francès per part d’un actor, 
acompanyades d’un diàleg entre 
l’autor, el traductor i el públic.

Marché de la Poésie, París
Entre el 7 i l’11 de juny de 2017 
es va celebrar el Marché de la 
Poésie, a la Place Saint-Sulpice 
de París. El director del festival, 
Vincent Gimeno, va convidar el 
poeta Joan Margarit a fer una 
lectura dels seus poemes el dis-

sabte 10 de juny, a l’escenari prin-
cipal. El poeta i activista cultural 
Philippe Burin des Roziers va 
recitar la versió en francès dels 
poemes de Margarit.

Slam Poetry Berlin
Amb motiu del Dia Europeu de 
les Llengües, el 26 de setembre, 
el Tschechisches Zentrum de 
Berlín, en representació del clús-
ter de l’EUNIC Berlín i la repre-
sentació de la Comissió Europea 
a Alemanya, va organtizar el 
Rotkäppslam, un slam de poesia 
al voltant del conte de la Caput-
xeta Vermella. L’Institut Ramon 
Llull, com a membre del clúster 
de l’EUNIC Berlín, va convidar a 
participar-hi el poeta mallorquí 
Emili Sánchez Rubio.

Festival Internacional de 
Poesia i Literatura d’Istanbul
El Festival Internacional de 
Poesia i Literatura d’Istanbul, or-
ganitzat per l’Associació Poètica 
Siir Dernegi, va tenir lloc entre 
els dies 3 i 8 d’octubre. En la 17a 
edició va gaudir de la participa-
ció de l’escriptor Jordi Sierra i 
Fabra i la poeta Maria Sevilla.
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Africa Poetry Festival, Durban 
(Sud-àfrica)
Organitzat pel Centre for Cre-
ative Arts de la Universitat de 
Kwazulu-Natal (UKZN), del 15 
al 22 d’octubre va tenir lloc la 21a 
edició del festival Africa Poetry 
Festival. Per primer cop hi va 
participar un poeta català, Edu-
ard Escoffet, junt amb una vinte-
na d’altres poetes de tot el món, 
que van participar en un pro-
grama molt intens de xerrades, 
seminaris, tallers, slams, visites a 
escoles, lectures i performances.

Festival Internacional de 
Literatura d’Odessa (Ucraïna)
El Festival Internacional de Li-
teratura d’Odessa està organitzat 
des de l’any 2015 per la Peter-
Weiß-Stiftung für Kunst und 
Politik, una fundació cultural 
creada a Berlín l’any 1993 que 
convoca el Festival Internacional 
de Literatura de Berlín des de 
2001. Del 28 de setembre a l’1 
d’octubre de 2017 es va celebrar 
la tercera edició d’aquest Festi-
val, en què van participar més 
de cinquanta autors d’arreu del 
món. L’Institut Ramon Llull i la 
direcció del Festival van convi-
dar l’escriptora catalana Maite 
Carranza a presentar la seva 
obra, traduïda a una vintena de 
llengües.

Poetes Itinerants, Santiago i 
Barcelona
Poetes Itinerants és un cicle d’in-
tercanvi d’autors bascos, gallecs i 
catalans acordat entre l’Instituto 
Etxepare, el Consello da Cultura 
Galega i l’Institut Ramon Llull. 
L’any 2016 es va realitzar l’inter-
canvi de poetes bascos i catalans, 
i el 2017 es va organitzar un 
diàleg entre les poesies contem-
porànies en gallec i català, amb 
la col·laboració del Consello da 

Cultura Galega. Aquesta nova 
edició de Poetes Itinerants es va 
articular en dos recitals, un a 
Santiago de Compostel·la i un a 
Barcelona, i va posar en relació 
tres poetes gallegues, dues de 
catalanes i un de balear: Marilar 
Aleixandre, Yolanda Castaño, Ro-
salía Fernández Vial, Anna Gual, 
Blanca Llum Vidal i Joan Pons. 
Cadascun d’ells hi va participar 
amb cinc poemes, ja publicats 
i inèdits. A banda dels recitals, 
els versos es van recollir en una 
publicació bilingüe en línia, edi-
tada conjuntament per l’Institut 
Ramon Llull i el Consello da Cul-
tura Galega, disponible als webs 
d’ambdues institucions. 

Suport a la literatura infantil i 
juvenil
L’Institut Ramon Llull va convo-
car, el 2017, la quarta edició d’una 
línia d’ajuts destinada a facilitar 
la internacionalització dels il-
lustradors de literatura infantil i 
juvenil: l’ajut per a la publicació 
a l’estranger d’àlbums o llibres 
il·lustrats. Aquest any es van 
atorgar un total de 23 subvenci-
ons a, entre altres, les editorials 
següents (els il·lustradors s’indi-
quen entre parèntesis): Feltrine-
lli (Anna Llenas), Beisler (Xavier 
Salomó), Kings Road (Canizales), 
La Joie de Lire (Lluïsot Domè-
nech), Dwie Siostry (Victor Es-
candell i Gusti), Actes Sud (Joan 
Negrescolor), Orecchio Acerbo 
(Eva Sánchez) i Kaleidoscope 
(Josep Antoni Tàssies). L’Institut 
Ramon Llull va assistir a la Fira 
del Llibre Infantil i Juvenil de 
Bolonya, on Catalunya i les Illes 
Balears van ser els convidats 
d’honor, amb el lema Sharing a 
future: Books in Catalan (per a 
més informació, vegeu el capítol 
“Projectes principals” d’aquesta 
memòria).

Suport als traductors literaris
Per assegurar la qualitat de les 
traduccions de literatura cata-
lana a altres llengües, l’Àrea de 
Literatura atorga, des de fa anys, 
ajuts a traductors professionals 
per tal que enllesteixin les seves 
traduccions amb el suport d’es-
pecialistes catalans i, en alguns 
casos, de l’autor de l’obra.

Subvencions per a la residència 
de traductors de literatura 
catalana
Aquesta convocatòria pública per 
promoure les estades de treball 
dels traductors de literatura ca-
talana es realitza en col·laboració 
amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la Fundació Han 
Nefkens. La convocatòria de 2017 
va estar dotada amb 11.000 ¤ i va 
rebre sis sol·licituds, totes resol-
tes favorablement, per un import 
total de 4.213,42 ¤. 

Llengües representades

Grec 1

Italià 1

Neerlandès 1

Polonès 1

Rus 1

Serbi 1

Total 6

Actes amb traductors literaris 
estrangers
Al juliol de 2017 es van organit-
zar dues activitats amb traduc-
tors que havien estat seleccionats 
per a la residència de traductors 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. La primera va ser una 
conversa sobre la tasca d’escriure 
i la traducció entre l’escriptora 
Alícia Kopf i la traductora neer-
landesa de la seva novel·la Germà 
de gel, Irene Van de Mheen. La 
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segona activitat va ser una entre-
vista de Jaume Cabré a Evrivia-
dis Sofós, traductor al grec de Jo 
confesso. Ambdós actes van tenir 
el suport de la Fundació Han 
Nefkens i la Facultat de Traduc-
ció de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i es van celebrar a 
la Biblioteca Bernard Lesfargues 
de l’Institut Ramon Llull.
D’altra banda, per tal de detec-
tar i formar nous traductors a 
llengües en les quals hi ha pocs 
traductors literaris en actiu, i per 
reforçar aquelles llengües que ja 
en tenen, l’Institut Ramon Llull 
dona suport a cursos de forma-
ció en traducció literària per a 
estudiants, com ara el curs de 
mentoria per a traductors emer-
gents del català a l’anglès que 
es va convocar amb l’American 
Literary Translators Association 
(ALTA), i el curs de formació en 
traducció del català a l’alemany 
amb la Universitat de Vic i la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
També es van organitzar actes 
amb traductors literaris professi-
onals, com els que s’expliquen a 
continuació.

Seminari de traducció del 
català a l’hebreu, Barcelona
La Biblioteca de Traduccions 
Bernard Lesfargues, a la seu 
de l’Institut Ramon Llull, va 
acollir un seminari de traducció 
literària del català a l’hebreu del 
21 al 23 de novembre. Es tractava 
d’oferir un primer contacte amb 
la llengua i la literatura catalanes 
a un grup de sis professionals is-
raelians que habitualment tradu-
eixen a l’hebreu a partir d’altres 
llengües romàniques: Lía Nirgad, 
Tal Nitzan i Yossi Tal (traductors 
del castellà a l’hebreu), i Rama 
Ayalon, Dory Manor i Dorit 
Shiloh (traductors del francès a 
l’hebreu).

La coordinació acadèmica del 
seminari va anar a càrrec d’Itai 
Ron, un dels principals traduc-
tors literaris del català a l’hebreu. 
Entre els ponents de l’acte també 
hi havia Marc Llaurador, expro-
fessor de català a la Universitat 
Hebrea de Jerusalem (2014-
2017); Marta Castillon, pro-
fessora de català; Jordi Nopca, 
periodista i escriptor; Roser 
Lluch, traductora de l’hebreu al 
català, i Ana Bejarano, professora 
de la Universitat de Barcelona i 
traductora de l’hebreu al castellà.

Missió internacional de 
traductors de teatre, 
Barcelona
L’Institut Ramon Llull i la 
Fundació Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia 
van organitzar conjuntament una 
missió de traductors amb l’ob-
jectiu de promoure la traducció 
(i de retruc, la representació) de 
textos teatrals en català en els 
mercats naturals dels traduc-
tors convidats. La missió es va 
celebrar durant quatre dies de 
novembre, amb sis traductors 
procedents de països diferents: 
Hillary Gardner (Estats Units), 
Laurent Gallardo (França), Klaus 

Laabs (Alemanya), Pino Tierno 
(Itàlia), Maria Chatziemmanouil 
(Grècia) i Olga Nikolaeva (Rús-
sia). El programa va constar de 
xerrades introductòries sobre la 
dramatúrgia catalana, el panora-
ma teatral en català i els ajuts a 
la traducció de l’Institut Ramon 
Llull. També va incloure visites 
a espais significatius de l’esce-
na barcelonina, i l’assistència a 
dues representacions teatrals. 
Finalment, es va proposar una 
taula rodona amb els traductors 
perquè expliquessin la seva 
experiència amb obres en català 
i esdevinguessin prescriptors 
entre ells.
El nucli de la missió va tenir lloc 
en dues jornades de reunions 
de vint minuts amb dramaturgs 
catalans i balears. Els protagonis-
tes van ser 12 autors consolidats i 
12 autors emergents, tutelats pels 
seus col·legues, és a dir, 24 en to-
tal. Durant aquestes trobades, els 
dramaturgs van poder compartir 
amb els traductors les virtuts 
de les seves obres, intercanviar 
punts de vista, contactes i, en de-
finitiva, iniciar o consolidar una 
relació professional que hauria 
de permetre l’accés dels autors 
als mercats dels traductors.
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Altres projectes
Lyrikline
En el marc del conveni entre 
l’Institut Ramon Llull i Haus für 
Poesie (Alemanya), es va impul-
sar el portal de poesia multilin-
güe Lyrikline com a nova eina de 
difusió internacional de la poesia 
en llengua catalana. 
Durant el 2017 es va preparar 
la nova aportació de poemes a 
Lyrikline.org i es va decidir que 
l’any següent es pujarien al portal 
cinc autors clàssics (Josep Car-
ner, Salvador Espriu, Josep Palau 
i Fabre, Pere Quart i Josep Maria 
de Sagarra) i deu de contempo-
ranis (Maria Cabrera, Mireia Ca-
lafell, Teresa Colom, Anna Gual, 
Jordi Julià, Jordi Llavina, Dolors 
Miquel, Eduard Sanahuja, Maria 
Sevilla i Antònia Vicens). Així 
doncs, durant l’any es van recopi-
lar els enregistraments dels poe-
tes clàssics, amb la col·laboració 
de Catalunya Ràdio, la Biblioteca 
de Catalunya i la Fundació Palau, 
i es va iniciar l’enregistrament 
dels poetes contemporanis, en 
col·laboració amb Catalunya Rà-
dio. En aquest sentit, a finals de 
2017 es van enregistrar les veus 
de Mireia Calafell, Teresa Colom, 
Jordi Julià i Eduard Sanahuja.

Setmana de la Poesia de 
Barcelona i Festival Nacional 
de Poesia de Sant Cugat
Dins el marc del XXXIIIè 
Festival Internacional de Poesia 
de Barcelona, celebrat del 10 
al 16 de maig, l’Institut Ramon 
Llull va convidar a Barcelona 
dos programadors de festivals 
internacionals de poesia per tal 
que coneguessin de prop la rea-
litat de la poesia actual en català: 
Serdar Çelik, director de l’Istan-
bul Poetry Festival, i Evgenija 
Lopata, directora del Internatio-
nal Poetry Festival Meridian, de 

Czernowitz (Ucraïna). 
Entre el 17 i el 20 d’octubre, i 
en col·laboració amb el Festi-
val Nacional de Poesia de Sant 
Cugat, es va dur a terme una altra 
acció amb el mateix objectiu: 
s’hi va convidar Vincent Gimeno, 
director del Marché de la Poésie 
de París, que constitueix la cita 
anual més important de la poesia 
a França.

Estada de Toni Sala a l’Alan 
Cheuse International Writers 
Center, Washington DC
L’Alan Cheuse International 
Writers Center, de la Universitat 
George Mason de Washington 
DC (Estats Units), va convidar 
l’escriptor Toni Sala a la seva seu 
entre el 18 i el 22 de setembre de 
2017. Durant l’estada al centre 
per a escriptors, Sala va partici-
par en diversos actes a la Univer-
sitat i a la ciutat, un dels quals va 
ser una conferència patrocinada 
per la Pauli Bellet Foundation.

Projecte Connexions, en 
col·laboració amb la UOC
L’Institut Ramon Llull i la Fun-
dació per a la Universitat Oberta 
de Catalunya (FUOC) van signar 
l’any 2014 un acord marc de col-
laboració per desenvolupar acti-
vitats d’interès mutu. En aquest 
sentit, el 2017, l’Institut Ramon 
Llull va proposar a la FUOC 
impulsar el projecte Connexions, 
que té la finalitat d’aconseguir 
que les persones rellevants en 
l’àmbit de la internacionalització 
de la literatura catalana (traduc-
tors, editors i programadors) 
comparteixin la seva expertesa 
professional i els resultats de 
la seva feina, tot sentint-se part 
d’una comunitat d’interessos i 
d’intercanvi.

Quaderns de promoció 
literària i fullets de difusió de 
subvencions
L’Àrea de Literatura de l’Institut 
Ramon Llull complementa la 
seva activitat amb l’elaboració de 
material per facilitar la pro-
moció de la literatura catalana 
a l’exterior. Al llarg de 2017 es 
van produir quatre quaderns en 
anglès: un de ficció contemporà-
nia, un de clàssics moderns, un 
de no-ficció literària i un de lite-
ratura infantil i juvenil. Aquests 
quaderns proposen una llista 
de títols rellevants per orientar 
l’editor estranger interessat en la 
literatura i l’assagística en català; 
es tracta, doncs, d’una eina de 
treball per fomentar les sinergies 
entre els actors del món de l’edi-
ció internacional. 
L’Institut Ramon Llull tam-
bé va produir un fullet amb el 
resum de les subvencions per 
internacionalitzar l’autoria en 
català: subvencions de traducció, 
promoció, mobilitat, il·lustració 
i residència de traductors (en 
quatre idiomes: castellà, anglès, 
francès i alemany). A més, es van 
editar diverses sèries de postals 
en anglès amb citacions d’autors 
de la literatura catalana. 
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Col·laboració amb la Fundació 
Han Nefkens i Art Omi
L’any 2017 es va signar per pri-
mera vegada un conveni de col-
laboració a tres bandes entre la 
Fundació Han Nefkens, Art Omi 
(anteriorment, Ledig House) i 
l’Institut Ramon Llull per a l’or-
ganització d’actes que fomentin 
la difusió exterior dels creadors 
catalans i la seva participació en 
intercanvis culturals.
En l’àmbit de la literatura, el 2017 
la col·laboració entre les tres 
organitzacions es va concretar en 
quatre iniciatives. Primerament, 
la participació d’un representant 
de la Fundació en la comissió de 
valoració dels ajuts de l’Insti-
tut Ramon Llull a traductors 
estrangers per a residències a Ca-
talunya (col·laboració esmentada 
més amunt, en l’apartat de suport 
als traductors literaris). En segon 
lloc, la realització d’activitats 
públiques amb autors i traduc-
tors de literatura catalana (també 
exposades anteriorment). A con-
tinuació, el projecte Art Omi de 
residència d’un autor català als 
Estats Units. I, finalment, la resi-
dència d’un autor nord-americà a 
Barcelona.

Projecte Art Omi
La International Arts Center 
d’Omi, a l’estat de Nova York, és 
una institució cultural nord-
americana que disposa d’una 
residència, Art Omi, on acull 
autors i traductors internacionals 
durant unes setmanes, amb l’ob-
jectiu d’afavorir a mitjà termini 
les traduccions de la seva obra a 
la llengua anglesa i d’impulsar la 
integració dels autors en circuits 
literaris internacionals. Durant el 
sojorn, l’escriptor té l’oportunitat 
de treballar en una obra ja inici-
ada i participar en diversos actes 
literaris a la ciutat de Nova York, 

així com a trobades amb agents o 
editors nord-americans. 
El 2017, per primera vegada, la 
residència Art Omi va acollir 
dues escriptores en un mateix 
any: Marta Carnicero al setembre 
i Mònica Batet a l’octubre. En els 
darrers anys han participat en 
aquest programa, entre altres, els 
escriptors Gemma Gorga, Fran-
cesc Serés, Albert Forns, Anna 
Ballbona i Marina Espasa.

Residència d’un autor nord-
americà a Barcelona
Per primera vegada, l’Institut 
Ramon Llull va organitzar l’any 
2017 l’estada d’un autor nord-
americà, Justin Go, a la residèn-
cia de creadors Jiwar de Barce-
lona. L’estada, d’una durada de 
quatre setmanes, era la tornada 
de l’estada dels autors de litera-
tura catalana a Art Omi. 
L’objectiu de la residència a 
Barcelona va ser facilitar a l’es-
criptor estatunidenc la seva tasca 
d’escriptura, així com l’entrada 
en contacte amb l’escena literària 
catalana, a partir d’una sèrie 
d’activitats públiques organit-
zades per l’Institut Ramon Llull 
amb el suport de la Fundació 
Han Nefkens i la col·laboració 
d’organitzacions culturals de la 
ciutat. El 2017 es van organitzar 
tres actes: un amb l’artista audi-
ovisual belga Johan Grimonprez, 
a la Fundació Tàpies, el 13 de 
desembre, en el marc del progra-
ma Flow Series, amb l’objectiu 
de construir ponts entre l’escrip-
tura i les arts visuals; una classe 
magistral de Justin Go a l’Ateneu 
de Barcelona, el 15 de desembre, 
de la mà d’Ada Castells, perio-
dista, escriptora i professora de 
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu, 
i un sopar amb altres escriptors 
catalans que havien estat resi-
dents a Art Omi.
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Promovem la difusió 
internacional de les arts 
escèniques en tota la seva 
diversitat als escenaris 
internacionals més 
representatius   
L’any 2017 es va posar l’èmfasi en tres àmbits d’actuació:
• Àmbit artístic: 
 -  Es va posar en marxa un programa pilot de residències per 

fomentar els intercanvis entre centres de creació, teatres i 
festivals catalans, i equipaments internacionals.

 -  Es va potenciar especialment la difusió internacional de les 
arts escèniques per a tots els públics, el teatre d’objectes, les 
noves dramatúrgies i el teatre de carrer.

• Àmbit geogràfic: 
 -  Es va incidir particularment en l’increment de la presència dels 

artistes catalans i balears a la conca mediterrània. 
 -  Es van continuar desenvolupant activitats, connexions i 

projectes als territoris on hi ha delegació de l’Institut Ramon 
Llull. 

• Àmbit de programació i generació de networking: 
 -  Es va mantenir i reforçar el programa de suport a la 

internacionalització de festivals i estructures catalanes i 
balears, tot organitzant delegacions de directors d’aquests 
equipaments a fires i mercats internacionals, així com 
delegacions de xarxes internacionals cap a Catalunya, i 
proposant trobades i jornades de diplomàcia cultural en 
l’àmbit de les arts escèniques per propiciar la generació 
d’intercanvi d’experiències i coneixement.

Arts escèniques

Acords de col·laboració 
amb festivals, plataformes i 
equipaments internacionals
Un dels objectius principals de 
l’Àrea de Creació de l’Institut 
Ramon Llull és donar suport a les 
arts escèniques catalanes, per tal 
que la seva presència sigui conti-
nuada a l’estranger. L’any 2017 es 
van dur a terme col·laboracions 
amb un total de 25 equipaments 
internacionals de primer nivell, 
les quals van permetre assolir 
aquest objectiu. 

Momix à la Catalane, Festival 
International de Jeune Public 
Momix (Kingersheim, Alsàcia, 
França)
Del 27 de gener al 5 de febrer de 
2017
El festival Momix va progra-
mar cinc companyies catalanes 
(Roger Bernat, Escarlata Circus, 
Farres Brothers, Ponten Pie i La 
Baldufa), que van protagonitzar 
un total d’onze actuacions. A 
més, la companyia balear La Cor-
cada va fer un pitch de presen-
tació del seu projecte Matar el 
Monstre en el marc de les jorna-
des professionals del festival. Els 
espectacles es van complementar 

Les spectacles

PENDIENTE DE VOTO 
de Roger Bernat
Espace Tival, Kingersheim 
20 et 21 janvier, 19h

LOO 
de Cie Ponten Pie
La Passerelle, Rixheim 
28 janvier, 09h30 + 11h

CORROC 
de Cie Escarlata Circus
Bibliothèque Centrale, Mulhouse
3 février, 17h + 4 février, 10h30
Le Hangar, Kingersheim 
5 février, 14h30 + 17h

TRIPULA 
de  Farrés Brothers et Cie
Village des enfants, Kingersheim
5 février, 11h + 14h

PINOCCHIO 
de Cie La Baldufa
Salle de la Strueth, Kingersheim
5 février, 16h45

« Momix à la Catalane » a été pensé par l’Institut Ramon Llull --organisme public chargé de la 
promotion internationale de la langue et de la culture catalanes-- et par l’Institut Catalan des 
Entreprises Culturelles (ICEC) --chargé du développement des marchés internationaux par le 
biais de la marque Catalan Arts-- en partenariat avec le Créa et le festival Momix comme une 
vitrine permettant d’offrir aux compagnies catalanes et baléares une belle visibilité en dehors 
de leur territoire d’origine. Un volet professionnel permettra également à des responsables des 
principaux festivals pour la jeunesse de Catalogne et des Îles Baléares de présenter leurs actions à 
Kingersheim le temps d’un week-end.

www.llull.cat | www.catalanarts.cat | www.iebalearics.org | www.momix.org

Les expos  
des illustrateurs

En lien avec l’invitation de la 
Catalogne et les Baléares à la 
Foire du livre de jeunesse de 
Bologne (Italie)

Laia Bedós Bonaterra et Víctor 
Escandell 
Bibliothèque centrale, Mulhouse 
27 janvier - 4 mars  
Vernissage le 27 janvier à 17h

Nívola Uyá
La Passerelle, Rixheim  
27 janvier - 4 mars

La journée  
professionnelle 
4 février

14h30.- Présentation du projet 
MATAR EL MONSTRE
Compagnie Corcada Teatre
Bar Tival, Kingersheim

17h30.-  Rencontre avec des 
festivals et marchés Catalans et 
Baléares : Fira de teatre de titelles 
de Lleida, Festival Món llibre de 
Barcelone, Fira de teatre infantil  
i juvenil de les Illes Balears,  
La Mostra d’Igualada, Festival  
de teatre de teresetes de Palma,  
Festival El més petit de tots 
19h15.- Apéro catalan 
Les Sheds, Kingersheim



amb la programació d’una ex-
posició d’un il·lustrador balear i 
una il·lustradora catalana (Victor 
Escandell i Laia Bedós), que va 
estar oberta del 27 de gener al 4 
de març. 
També es va organitzar, a càrrec 
de l’Àrea de Mercats de l’ICEC, 
un aperitiu a l’àrea PRO per tal 
d’afavorir el contacte entre les 
companyies catalanes/balears i 
els programadors internacionals. 
La delegació catalana es va 
completar amb la presència de 
sis festivals de teatre infantil i 
juvenil de Catalunya i les Illes 
Balears (Fira de Titelles de 
Lleida, Festival Món Llibre de 
Barcelona, Fira Internacional de 
Teatre Infantil i Juvenil de les 
Illes Balears, Mostra d’Igualada, 
Festival de Teatre de Teresetes 
de Palma i festival El més petit 
de tots de Sabadell) —que van 
presentar el seu projecte als 
assistents al festival—, així com 
de representants de l’Institut 
Ramon Llull i l’ICEC.

Festival Temporada Alta 
(Girona) a Amèrica del Sud 
(Argentina, Uruguai, Perú)
Del 4 al 19 de febrer de 2017 
L’Institut Ramon Llull va par-
ticipar a la cinquena edició del 
festival gironí Temporada Alta 
a Buenos Aires (4-12 de febrer), 
Montevideo (11-15 febrer) i Lima 
(14-19 febrer). Des de l’any 2013, 
l’Institut Ramon Llull col·labora 
amb Bitó Produccions, S. L., per 
portar a terme la presentació 
internacional d’aquest festival 
a Amèrica del Sud. La setmana 
catalanobalear s’ha erigit com un 
focus d’atenció excepcional sobre 
les arts escèniques i la dramatúr-
gia contemporànies catalanes. 
S’hi van programar un total de 
nou actuacions de la mà de tres 
companyies: Pep Tosar, amb 

l’espectacle La historia del señor 
Sommer; Toni Gomila (compa-
nyia de les Illes Balears), amb 
l’espectacle Acorar, i Óscar 
Muñoz/Roberto Romei, amb La 
noche justo antes de los bosques. 
A més, els dramaturgs Jordi 
Vallejo (Catalunya) i Marta Bar-
celó (Illes Balears) van prendre 
part al torneig de dramatúrgia 
de Buenos Aires, en què van 
participar dramaturgs argentins 
i catalans. Barceló va ser-ne la 
guanyadora. 

D-CAF, Downtown 
Contemporary Arts Festival 
(El Caire, Egipte) 
Del 17 de març al 8 d’abril de 
2017
El D-CAF Downtown Contem-
porary Arts Festival és l’únic fes-
tival internacional a Egipte que 
programa arts multidisciplinàri-
es contemporànies. L’organitza la 
productora Orient Productions 
for Films and Theater, té una du-
rada aproximada de tres setma-
nes i se celebra a diversos espais 
del downtown del Caire. El 2017 
va tenir lloc la sisena edició. 
El D-CAF presenta espectacles 
que tinguin una temàtica relacio-
nada amb qüestions socials i polí-
tiques —algunes, de polèmiques 
o sensibles—, i obre al públic 
espais urbans amb valor històric 
i simbòlic que normalment estan 
tancats al públic.
La programació catalana va estar 
formada per un artista, Roger 
Bernat, que va presentar una 
actuació de La consagració de 
la primavera i el programa de 
curtmetratges de dansa comis-
sariat pel festival Choreoscope de 
Barcelona. Aquesta col·laboració 
va respondre a la línia estratègica 
de l’Institut Ramon Llull d’in-
crementar la presència d’artistes 
catalans a la conca mediterrània.

Festival Internationale Neue 
Dramatik, FIND (Berlín, 
Alemanya) 
Del 31 de març al 9 d’abril de 
2017 
L’Institut Ramon Llull va col-
laborar amb el teatre Schau-
bühne am Lehniner Platz per a 
la presentació de l’obra Pendiente 
de voto, del català Roger Bernat, 
en el marc del Festival Interna-
tionale Neue Dramatik (FIND), 
que es va celebrar a Berlín del 31 
de març al 9 d’abril de 2017. El 
Festival va programar tres funci-
ons d’aquest espectacle, que es va 
representar en alemany i anglès. 
D’altra banda, l’associació Barce-
lona Playwrights, representada 
per la dramaturga Marta Bucha-
ca, va ser present al Festival per 
impulsar la presència de dra-
maturgs i directors catalans en 
edicions futures, sempre d’acord 
amb la qualitat, les temàtiques i 
les línies de programació de l’es-
deveniment. És per aquest motiu 
que va haver-hi un seguit de 
reunions per parlar de possibles 
projectes i col·laboracions. 

Fira Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil de Bolonya 
2017 (Bolonya, Itàlia)
De l’1 al 5 d’abril de 2017
En el marc de la Fira Internacio-
nal del Llibre Infantil i Juvenil de 
Bolonya, on Catalunya i Balears 
van ser convidades d’honor, 
l’Institut Ramon Llull va orga-
nitzar una programació d’arts 
escèniques per a tots els públics 
a la ciutat. La iniciativa pretenia 
fomentar i reforçar la difusió del 
teatre per als més petits i posici-
onar-lo en els escenaris interna-
cionals més ambiciosos. 
El Teatre Testoni dei Ragazzi, 
sala emblemàtica de la ciutat de-
dicada al públic infantil, va aco-
llir, entre l’1 i el 5 d’abril, quatre 
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companyies catalanes en un es-
pai polivalent amb capacitat per 
a vuitanta espectadors. S’hi van 
programar els espectacles Fràgil, 
de Clownidoscopio; Pinocchio, 
de La Baldufa; Volen, volen, de 
Mariantònia Oliver, i L’Arbre de 
les sabates, de Pea Green Boat, 
amb un total de quatre actuaci-
ons (una per companyia). 
Els dies 1 i 2 d’abril també es van 
poder veure, en espais a l’aire 
lliure, les instal·lacions de la 
companyia Toc de Fusta. El pri-
mer dia van ser davant de la Li-
breria dei Ragazzi, i el segon van 
ocupar el claustre de l’Archigin-
nasio, tot acompanyant un taller 
d’il·lustració i les actuacions del 
grup valencià Rodamons. 
 
Pla Integral de la Dansa, FID 
- Finestra Internacional de la 
Dansa (Barcelona i Sismògraf 
d’Olot)
Del 18 al 20 d’abril de 2017
La Finestra Internacional de la 
Dansa (FID) és una taula de tre-
ball per a la internacionalització 
de la dansa catalana, que forma 
part del Pla estratègic de la dansa 
de la Generalitat de Catalunya, 
en què participa tot el sector i 
institucions com ara el Departa-
ment de Cultura, l’Ajuntament de 
Barcelona, el Mercat de les Flors 
i l’Institut Ramon Llull.
La cinquena edició de la FID va 
tenir lloc a Barcelona durant el 
18, 19 i 20 d’abril, tot coincidint a 
partir del dia 20 amb el Festival 
Sismògraf d’Olot. S’hi van pro-
posar un total de 5 espectacles 
presentats en espais diferents, 1 
sessió de presentació de pro-
jectes amb 6 presentacions, 2 
activitats de trobada i 4 sessions 
de xerrada amb els artistes.
Les companyies catalanes se-
leccionades per presentar-hi els 
seus espectacles van ser: ACME/

Albert Quesada, amb l’especta-
cle OneTwoThreeOneTwo; Guy 
Nader/María Campos, amb Time 
Takes The Time Time Takes; 
Kopfkino, de Mariona Naudin; 
Sebastián García Ferro, amb +45, 
i La Partida, de Vero Cendoya. 
Del 20 al 23 d’abril, emmarcat 
en el Festival Sismògraf, es va 
celebrar el FID Meeting, amb 
la presentació dels projectes en 
procés de creació de les compa-
nyies Sol Picó, Los Moñekos, Mal 
pelo, ACME/Albert Quesada, La 
Señorita Blanco i Guy Nader/
Maria Campos. 

Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-
Saint-Denis (París, França)
Del 12 de maig al 17 de juny de 
2017 
Aquest és un festival dedicat a 
les escriptures coreogràfiques 
contemporànies i prescriptor a 
nivell europeu. Se celebra cada 
any als voltants de París amb una 
presència elevada de programa-
dors internacionals. Des de 2014, 
el certamen i l’Institut Ramon 
Llull han consolidat una relació 
de col·laboració per fer possible 
una presència continuada de les 
companyies de dansa catalanes a 
la ciutat de París i rodalies. 
A l’edició de 2017 es van pre-
sentar quatre actuacions de les 
darreres produccions de dues 
companyies: Pere Faura, amb 
l’obra Sweet Tyranny, el 10 i 11 de 
juny a l’Embarcadère de Bag-
nolet, i ACME/Albert Quesada, 
amb It’s time, el 16 i 17 de juny al 
Nouveau Théâtre de Montreuil. 

Projecte Paramythádes, camps 
de refugiats (Grècia) 
Del 4 al 24 de juny i del 5
al 14 de juliol de 2017
A iniciativa del Departament de 
Cultura, l’Institut Ramon Llull va 
impulsar un projecte de coopera-
ció cultural a Grècia. 
L’Associació Coincidències va or-
ganitzar i produir el projecte, que 
es va desenvolupar a diversos 
camps de refugiats de Grècia i a 
la ciutat de Polykastro (del 4 al 
24 de juny i del 2 i al 14 de juliol) 
i al qual va participar Pallassos 
Sense fronteres. L’associació ja 
havia dut a terme un projecte 
teatral a Nea Kavala l’any 2016, 
el resultat del qual es va portar 
al TNC. 
Durant el mes de juny, Coinci-
dències va organitzar, al camp de 
refugiats de Nea Kavala, tallers 
de moviment, teatre i música; 
actuacions de l’Orquestra Desas-
tre, i presentació d’espectacles 
de petit format (El circ més petit 
del món i l’escenificació d’ El 
banc blau i Raspall). El resultat 
d’aquesta feina al camp va ser 
la peça teatral Els arbres no es 
cansen mai, inspirada en el conte 
El banc blau, estrenada al Teatre 
de Polykastro el 22 de juny.
L’acte central i el leitmotiv 
d’aquest projecte va ser la dona-
ció, a la biblioteca del camp de 
Nea Kavala, dels llibres il·lustrats 
per a infants procedents de 
la Fira de Bolonya. L’Institut 
Ramon Llull va encarregar la tra-
ducció a diversos idiomes de dos 
dels llibres, El banc blau, d’Albert 
Asensio, i Raspall, de Carme 
Soler Vendrell. Ambdós llibres 
es van traduir del català a l’àrab, 
l’anglès, el francès, el kurd i el 
farsi, per tal de fer-los accessibles 
al conjunt de la població multi-
cultural del camp.
Durant el mes de juliol, Pallasos 
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Sense Fronteres —ONG conegu-
da amb una llarga trajectòria— 
va actuar a diversos camps de 
Thessalonika. Hi van participar 
les companyies Tortell Poltrona, 
Chimichurri i Masbutins. 
En total, al projecte van par-
ticipar-hi 9 artistes, que van 
protagonitzar 19 funcions (1.700 
persones) i 4 tallers. 

Festival d’espectacles de 
carrer Viva Cité (Sotteville-
lès-Rouen, França)
Del 30 de juny al 2 de juliol de 
2017 
Viva Cité és un festival d’especta-
cles de carrer que té lloc cada any 
a la ciutat francesa de Sotteville-
lès-Rouen, a la regió de Norman-
dia, l’últim cap de setmana de 
juny. El 2017 va celebrar la 28a 
edició, en què es van representar 
76 espectacles en més de 40 ubi-
cacions exteriors del centre de la 
ciutat, amb uns 450 artistes i més 
de 100.000 assistents. 
A iniciativa de l’Associació de 
Professionals de Circ de Ca-
talunya (APCC), i amb la col.
laboració de l’ICEC i l’Institut 
Ramon Llull, el festival va acollir 
una presentació de circ català 
actual, la presentació d’extractes 
dels espectacles de les companyi-
es catalanes Itinerània (amb la 
instal·lació interactiva Laberint 
II), En Diciembre, Diegolow, i 
Amer i Àfrica. Totes les repre-
sentacions van estar seguides 
d’un aperitiu professional.

Festival BIDE, Barcelona 
International Dance Exchange 
(Nova York, Estats Units)
Del 12 al 16 de juliol de 2017 
La Barcelona International 
Dance Exchange - BIDE és una 
plataforma que reuneix coreò-
grafs, ballarins i professionals de 
la dansa i que facilita una estruc-

tura per a l’intercanvi creatiu en 
forma de laboratoris. 
Amb l’objectiu de donar a conèi-
xer la realitat artística de la dan-
sa catalana a l’exterior, del 12 al 
16 de juliol el BIDE va presentar, 
amb la col·laboració del Gibney 
Dance Center i l’Institut Ramon 
Llull, el seu primer Lab-meeting 
als Estats Units. 

Festival of Puppet Theatre 
(Jerusalem, Israel) 
Del 6 al 10 d’agost de 2017 
Per primera vegada, l’any 2017 
l’Institut Ramon Llull va col-
laborar amb el Festival of Puppet 
Theatre, d’acord amb la seva 
línia estratègica d’incrementar la 
presència d’artistes catalans a la 
conca mediterrània. El Festival ja 
havia proposat, el 2016, l’espec-
tacle Mi Gran Obra, del català 
David Espinosa. 
El director del Festival va ser 
convidat per l’Institut Ramon 
Llull, al novembre de 2016, 
als festivals Temporada Alta 
(Girona), IF Barcelona i El mes 
petits de tots (Sabadell i Barce-
lona). Com a resultat d’aquesta 
invitació, el 2017 va programar la 
companyia catalana Imaginart, 
que va realitzar dotze funcions 
de l’espectacle Little Night.

Festival Au Bonheur des 
Mômes (Le Grand-Bornand, 
França)
Del 20 al 25 d’agost de 2017
Aquest Festival està especialitzat 
en el públic infantil i juvenil en 
totes les seves formes, i s’ha con-
solidat com una cita professional 
de primer ordre per al sector, 
amb programadors vinguts de tot 
França i d’altres països d’Europa. 
L’any 2009, Catalunya en va ser 
la convidada d’honor i s’hi van 
programar dinou companyies 
gràcies a la col·laboració de l’Ins-

titut Ramon Llull. Es tracta d’un 
festival que cada any convida 
companyies catalanes que, en 
molts casos, s’han beneficiat de la 
convocatòria pública de des-
plaçaments de l’Institut Ramon 
Llull.
En l’edició de 2017, l’Institut 
Ramon Llull va col·laborar en la 
programació de 29 actuacions de 
4 companyies catalanes: Actua 
Produccions, amb els especta-
cles Le petit Lilo, Les Nomades i 
Géants; Industrial Teatrera, amb 
Naufragés; Compañía de circo 
EIA, amb Intarsi; Cris_is, amb 
Wetfloor, i Pere Hosta, amb Open 
door. 

Viva Catalonia, Spoffin Street 
Arts Festival (Amersfoort, 
Holanda) 
Del 24 al 27 d’agost de 2017
El 2017, amb el títol Viva Catalo-
nia: Performing Arts from Cata-
lonia and Balearic Islands, aquest 
festival va programar vuit com-
panyies catalanes i balears. Les 
companyies presentades van ser: 
Ada Vilaró, amb Públic present 
24 hores (1 funció de 24 hores); 
Vero Cendoya, amb La Partida (1 
funció); Playground/Xavi Bobés, 
amb Coses que s’obliden fàcilment 
(8 funcions); Animal Religion, 
amb Tauromàquina (2 funcions); 
Companyia de circ Eia, amb 
Intarsi (2 funcions); Cia Hotel 
Iocandi, amb Esquerdes (3 funci-
ons); Circ Bover, amb Vincles (3 
funcions), i Aina i Arias, amb A 
to A (9 funcions). En total, es van 
representar 29 funcions. 
D’altra banda, l’Àrea de Mercats 
de l’ICEC va organitzar un lunch 
meeting a l’àrea PRO per tal 
d’afavorir el contacte entre les 
companyies catalanes/balears i 
els programadors internacionals. 
La delegació catalana es va 
completar amb la presència de 
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cinc festivals d’arts de carrer de 
Catalunya i les Illes Balears (Fira 
d’Arts de Carrer de Tàrrega, Fira 
Mediterrània de Manresa, Mos-
tra d’arts escèniques de Santa 
Eugènia - Illes Balears, Circaire 
d’Alcúdia - Illes Balears, Fira 
Internacional de Teatre Infantil i 
Juvenil de Vilafranca de Bonany 
de les Illes Balears), així com de 
representats de l’Institut Ramon 
Llull i l’ICEC.

Freedom Arts Festival (Hull, 
Regne Unit) 
De l’1 al 3 de setembre de 2017 
El Freedom Arts Festival té lloc 
a la ciutat de Hull, que el 2017 
va ser escollida com la Ciutat de 
la Cultura del Regne Unit. En 
aquest context, el festival d’arts 
de carrer va presentar 4 compa-
nyies catalanes, amb un total de 
23 actuacions: les companyies de 
dansa Los Moñekos, amb Amor-
tal Combat, i Lali Ayguadé/Julien 
Sicard, amb De Camino a Otro; 
la banda musical La Dinamo, 
amb Music on Cycles, i les instal-
lacions Monster Colours & The 
Trip, de Tombs Creatius.
El director del Festival va assistir, 
el 2016, al Festival Mercè Arts 
de Carrer de Barcelona i, el 2017, 
al festival Sismògraf d’Olot i al 
festival Trapezi de Circ (Reus) 
per tal de fer la selecció de les 
companyies. 

Short Theatre Festival, en el 
marc de la xarxa italiana de 
festivals Fine Estate (Roma, 
Itàlia)
Del 7 al 17 de setembre de 2017 
Short Theatre és un festival 
multidisciplinari que aposta pels 
artistes contemporanis i els nous 
llenguatges. Forma part de la 
xarxa de festivals italians Fine 
Estate, formada per aquest jun-
tament amb el Festival de Terni, 

Fondazione CRT-Teatro dell’Ar-
te (Milà) i el Teatro Massimo 
(Cagliari).
Des dels seus inicis, el festival ha 
mantingut una atenció constant 
pel treball de companyies catala-
nes i en el passat ha programat, 
entre altres, Sergio Faustino, la 
Societat Doctor Alonso, Sònia 
Gómez, Jorge Dutor i Guillem 
Mont de Palol. La col·laboració 
de l’Institut Ramon Llull respon 
a la línia estratègica d’incremen-
tar la presència d’artistes cata-
lans a la conca mediterrània.
A l’edició 2017, el festival va 
programar 3 companyies catala-
nes, amb un total de 6 funcions: 
Conde Torrefiel, amb l’espectacle 
Guerrilla (7 i 8 de setembre); 
Societat Doctor Alonso, amb 
Anarchy (14 i 15 de setembre), 
i Quim Bigas, que va presentar 
Molar al Festival de Terni (23 i 
24 de setembre). 

Studio Européen des 
Écritures pour le Théâtre à 
La Chartreuse (Villeneuve lez 
Avignon, França)
Del 14 al 21 de setembre de 2017
L’Institut Ramon Llull va col-
laborar en edicions anteriors de 
l’Studio Européen des Écri-
tures pour le Théâtre: el 2015 
fent possible l’assistència del 
jove dramaturg Joan Yago i de 
Carles Batlle com a dramaturg de 
l’equip docent, i el 2016 recolzant 
l’assistència del jove dramaturg 
Albert Boronat. 
Amb la voluntat de donar 
continuïtat a aquesta línia de 
col·laboració, la tercera edició de 
l’Studio va incloure la partici-
pació del jove dramaturg català 
Pablo Macho al seminari que va 
tenir lloc a La Chartreuse (Cen-
tre National des Écritures du 
Spectacle) del 14 al 21 de setem-
bre de 2017.

Festival Out There (Great 
Yarmouth, Gran Bretanya)
Del 16 al 17 de setembre de 2017
Out There és un festival de circ i 
arts de carrer que funciona des 
de fa deu anys. És un dels més 
grans d’aquesta disciplina al Reg-
ne Unit, amb una mitjana de pú-
blic assistent de 60.000 persones. 
En dos dies s’hi programen unes 
trenta companyies. A l’edició 
2017, el dia 16 de setembre, es va 
presentar l’espectacle Garbuix, 
producció del circ d’hivern de 
l’Ateneu Nou Barris de 2015. 
El festival destaca pel seu caràc-
ter internacional i per formar 
part de diverses xarxes euro-
pees com Zepa (i ara Zepa 2) i 
Coasters Touring. El director del 
festival va assistir el 2017 als fes-
tivals Sismògraf d’Olot i Trapezi 
de circ (Reus) per tal de fer la 
selecció de les companyies. 

Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes (Charleville, 
França)
Del 16 al 24 de setembre de 2017 
Aquest festival va ser creat 
el 1961, i des de 2009 té una 
freqüència biennal. Es tracta de 
l’agrupament d’espectacles de ti-
telles més gran del món i, conse-
qüentment, té molta importància 
per a la projecció internacional 
dels artistes titellaires i del teatre 
d’objectes. 
L’Institut Ramon Llull hi col-
labora des de 2011, de manera 
que la presència catalana ha 
esdevingut contínua. Al llarg 
d’aquests anys s’hi han presentat 
més de vint companyies catala-
nes. 
L’edició de 2017, més de 200 
companyies de 30 països dife-
rents van configurar el cartell 
internacional. Els espectacles 
van tenir lloc a 52 espais emble-
màtics de la ciutat francesa. 
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Les companyies catalanes dins 
del programa oficial del festi-
val van ser 3, amb un total de 
6 funcions: Joan Baixas, amb 
l’exposició anomenada Le navire 
des fous; Escarlata Circus, amb 
CorroC; L’Agrupación Señor 
Serrano, amb A House in Asia, i el 
Centre de Titelles de Lleida, que 
va passejar Hathi pels carrers 
de Charleville. Les companyies 
catalanes Ele, Minusmal, Ortiga, 
Saco de huesos i Nu van formar 
part de la programació off del 
festival. 

Festival Européene de Cirques 
a La Grainerie (Balma, França)
Del 13 al 21 d’octubre de 2017 
La Grainerie és un centre de 
creació de les arts del circ que 
acull residències, acompanya 
els artistes en el seu procés de 
creació, exhibeix espectacles i 
programa el festival Européene de 
Cirques. Treballa en col·laboració 
amb l’escola de circ Le Lido de 
Tolosa i forma part del disposi-
tiu Occitanie fait son cirque en 
Avignon, que programa especta-
cles de circ en el marc d’Avignon 
le OFF. La Grainerie és membre 
de diverses xarxes europees i 
un gran generador de projectes 
europeus i transfronterers.
El 2017, artistes catalans van 
participar en aquest festival, així 
com en el projecte europeu De 
mar a mar - Pyrénées de cirque i 
al dispositiu Chemins Émergents, 
presentats durant el festival. La 
selecció d’artistes catalans va ser 
la següent: Kolektiv Lapso Cirk, 
En Diciembre, Pablo Molina, 
Psirc, Random, Elena Zanzú, 
Daniel Ortiz, Andrea Sperotto, 
Compañía de circo Eia i El lado 
oscuro de las flores. En total, es 
van organitzar 5 actuacions i 5 
works in progress.

SIDance Seoul International 
Dance Festival (Seül, Corea del 
Sud)
Del 16 al 29 d’octubre de 2017
L’Institut Ramon Llull va iniciar 
contactes amb SIDance arran 
d’un viatge de prospecció que es 
va realitzar el 2011 amb la inten-
ció d’afavorir l’obertura al mercat 
asiàtic de les companyies catala-
nes. La prospecció va possibilitar 
que es programés la companyia 
catalana La Veronal al Seoul Arts 
Center i al Busan Dance Theater 
SHIN, tot coincidint amb el Bu-
san Dance Market, en la que va 
ser la setzena edició del festival. 
L’any 2017, el festival i l’Institut 
Ramon Llull van col·laborar de 
nou en l’organització del pro-
grama catalanobalear, que va 
programar 4 companyies (2 de 
catalanes i 2 de balears) i un total 
de 5 funcions. Les companyies 
programades van ser: La Veronal; 
Companyia Mariantònia Oliver; 
Guy Nader | Maria Campos Au 
Ments Dansa-Theatre.

Festival Chantiers d’Europe 
al Théâtre de la Ville (París, 
França)
Del 2 al 22 de maig de 2017
El Théâtre de la Ville, fundat el 
1860, és un equipament cultural 
de prestigi de la ciutat de París. 
L’Institut Ramon Llull ha col-
laborat en diverses ocasions amb 
aquest teatre en la programació 
de companyies catalanes. El 
2012, per exemple, es va encar-
regar d’un concert del grup La 
Troba Kung-Fu, i el 2014, de la 
participació de Sónia Sánchez, 
Roger Bernat i Jordi Galí al cicle 
Chantiers d’Europe. El teatre 
programa també regularment 
altres artistes catalans, com ara la 
companyia de dansa Mal Pelo.
Els Chantiers d’Europe tenen lloc 
cada any entre els mesos de maig 

i juny. L’any 2017, del 2 al 22 de 
maig, van arribar a la vuitena edi-
ció. La programació va incloure 
sis representacions de l’espec-
tacle Who is me: Pasolini - Poeta 
de las cenizas, del director català 
Àlex Rigola. 

Festival Incanti (Torí, Itàlia)
Del 3 al 9 d’octubre de 2017
Incanti - Rassegna Internazi-
onale di Teatro di Figura és un 
festival dedicat al teatre d’objec-
tes, adreçat principalment a un 
públic adult i que fa una atenció 
especial al teatre d’ombres. El 
2017 va ser la primera vegada 
que l’Institut Ramon Llull col-
laborava amb aquest festival, com 
a resposta a la seva línia estratè-
gica d’incrementar la presència 
d’artistes catalans i balears a la 
conca mediterrània.
L’edició de 2017 va programar la 
companyia catalana Chapertons 
Còmic Teatre. El grup balear 
Besllum hi va presentar Lumimic 
en col·laboració amb la banda de 
rock de Torí ZYP.

Centre Odradek (Quint-
Fonsegrives, França)
Del 20 de novembre al 3 de de-
sembre de 2017
L’associació i centre Odradek-
Compagnie Pupella-Noguès és 
alhora una companyia d’espec-
tacles i un equipament cultural. 
Obert a l’acció internacional, 
el centre va iniciar una col-
laboració amb el festival IF 
Barcelona en l’àmbit del teatre 
de titelles i objectes.
El 2017, Odradek va acollir, al seu 
espai de residència de creació, els 
artistes catalans Federica Porello, 
Xavi Moreno i Marine Broise. 
Aquesta estada de recerca va cul-
minar, el dia 1 de desembre, amb 
la representació de l’espectacle 
WeWood oberta al públic i a tota 



la xarxa de contactes professio-
nals (programadors i creadors) 
d’Occitània. La peça s’estrenarà 
al festival MIMA de Mirepoix 
(França) a l’agost de 2018. 

Fira B! Mercat professional de 
música i arts escèniques de les 
Illes Balears (Palma)
Del 20 al 24 de setembre de 2017
Fira B! és el mercat professional 
d’arts vives de les Illes Balears 
que inclou unes jornades per a 
professionals internacionals i 
locals de teatre, música, dansa i 
arts visuals. El 2017, coincidint 
amb la iniciativa, va tenir lloc la 
Nit de l’Art i el Programa R.I.M. 
(Residency International Mee-
ting), impulsats i organitzats per 
l’Institut Ramon Llull.
A la Nit de l’Art, l’Institut Ramon 
Llull va convidar els comissaris 
internacionals següents: Ma-
nuel Cirauqui (chief curator del 
Guggenheim de Bilbao), Virginie 
Pislot (Centre Pensées Periphéri-
ques de Bordeus), Xavier De 
Luca (JISER), Slim Gomri (Cen-
tre des Arts Vivants de Radès, 
Tunis), Eva Gonzalez-Sancho 
(Oslo Pilot) i Philippe Guione 
(Residence 1+2 de Tolosa). 
El R.I.M. és una reunió de 

professionals internacionals 
organitzada per l’Institut Ramon 
Llull amb l’objectiu de descobrir 
els centres que porten a terme 
residències internacionals i 
de redefinir conjuntament un 
nou paradigma del concepte de 
la residència de creació. A les 
jornades R.I.M., l’Institut Ramon 
Llull va convidar els programa-
dors següents: Charlene Crespel 
(Les Brigittines, Brusel·les); Ros-
tan Chentouf (Centre National 
Chorégraphique de Montpellier, 
França); Francine Gagné (Cir-
cuit-Est Centre Chorégraphique 
de Montréal, Canadà); Celine 
Coutable (La Serre - Arts Vivants 
de Montréal, Canadà); Maryam 
Karroubi (ARTISTAN, Interna-
tional Performing Arts Network, 
París-Teheran, França i Iran) ; 
Maurizia Settembri (Fondazione 
Fabbrica Europa de Florència, 
Itàlia); Romina Bianchini (Cen-
tro Cultural Recoleta de Buenos 
Aires, Argentina); Benjamin Coffi 
(La Chapelle, Brest, França); 
Romaric Daurier (Le Phenix - 
Scène Nationale de Valenciennes, 
França); Mateo Feijoó (Naves del 
Matadero de Madrid, Espanya), i 
Jacobo Pallarés (Espacio inesta-
ble, València).

Programa del Pla Pilot de 
Residències d’arts escèniques 
(Catalunya i Balears)
La Central del Circ (Barcelona)
La Central del Circ treballa en un 
programa de residències inter-
nacionals encreuades que forma 
part del Pla Pilot de Residències 
2017 de l’Institut Ramon Llull. 
Aquest any, La Central del Circ 
va establir un intercanvi d’artis-
tes en residència amb el centre 
La Cascade (Bourg Saint Andéol, 
França). La companyia catalana 
escollida per La Central per re-
alitzar l’intercanvi va ser Amer i 
Àfrica, una companyia emergent 
que treballa en la creació del seu 
primer espectacle i que va fer 
una residència a La Cascade. Per 
la seva banda, La Central del Circ 
va acollir la companyia francesa 
Les Quat’s Fils en l’Air a la tardor. 

La Caldera Les Corts, Centre 
de Creació de Dansa i Arts 
Escèniques (Barcelona) 
La Caldera Les Corts és un 
projecte col·lectiu liderat per un 
grup d’artistes que va néixer l’any 
1995 a la Vila de Gràcia, Barce-
lona. Durant vint anys va ser un 
centre pioner de creació de dansa 
i arts escèniques, i el 2015 es va 
incorporar a la xarxa pública de 
fàbriques de creació. 
La nova direcció artística va deci-
dir explorar l’activitat que té lloc 
a Portugal i Grècia, dos països del 
sud d’Europa, que actualment 
viuen una efervescència interes-
sant en l’escena contemporània. 
Oscar Dasí, director artístic de 
La Caldera Les Corts, juntament 
amb Bea Fernández i Mònica 
Muntaner, de La Poderosa, van 
anar a fer prospecció a Portu-
gal. Van veure i contactar els 
espais i estructures següents: 
CIRCULAR Festival de Artes 
Performativas (Vila do Conde); 
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Fundació Serralves, Mezzani-
ne, Mala Voadora (Oporto); O 
Espaço do Tempo (Montemor 
o Novo); EIRA, Teatro da Voz, 
Teatre Maria Matos, O Rumo do 
Fumo, l’Atellier RE.AL i Rua das 
Gaivotas (Lisboa).
Dasí, al seu torn, també va fer 
prospecció a Grècia. Va visitar i 
contactar els espais i estructures 
següents: Garage 21; Kinitras 
(primer centre de residències per 
a artistes de performance a Grè-
cia); Trii Art Hub (espai d’arts 
visuals i tallers on també es fan 
residències per a ballarins i mos-
tres de dansa); Isadora Duncan 
Research Center, 
Onassis Cultural Center; el 
Festival RICE (Radical Institute 
for Choreographic Enquiry), i el 
Festival Arc for Dance d’Atenes, 
entre altres. 

El Graner, Centre de Creació 
del Cos i el Moviment 
(Barcelona)
El Centre de les Arts de Movi-
ment El Graner és un espai de 
creació i aprofundiment del llen-
guatge del cos i del moviment. 
Entre altres, acull residències de 
creadors, desenvolupa projectes 
de cooperació artística amb al-
tres agents culturals i promou la 
integració del centre al barri.
Dins de l’estratègia d’interna-
cionalització d’El Graner 2017, 
es van presentar tres tipus de 
residències artístiques: 
a)  Residències creuades: els 

espais per realitzar aquests in-
tercanvis estan ubicats a Itàlia: 
es tracta del Festival Interplay 
i de La Lavanderia a Vapore 
(Torí). La companyia catalana 
que hi va fer la residència va 
ser Big Bouncers, i la com-
panyia italiana que va estar a 
El Graner va ser Annamaria 
Ajmone i Marcela Santander.

b)  Residències de capacitació i 
networking: la companyia ca-
talana Sociedad Doctor Alonso 
va visitar l’espai K3 Tanzplan 
d’Hamburg (Alemanya), i 
l’artista Silvia Garcia va visitar 
l’International Community 
Arts Festival de Rotterdam 
(Holanda).

c)  Residències d’intercanvi 
artístic: residències de col-
laboració i diàleg entre artistes 
de diferents contextos. Es va 
organitzar el viatge de Manuel 
Rodríguez en col·laboració 
amb Sara Jassim al Kyoto Arts 
Center (Japó) i al Fly Global 
de Taiwan.

Sala Beckett, Obrador 
Internacional de Dramatúrgia 
(Barcelona) 
Sala Beckett és un espai de cre-
ació, formació i experimentació 
teatral, dedicat especialment a 
la promoció de la dramatúrgia 
contemporània i a la difusió de 
l’autoria teatral catalana. Cons-
titueix un punt de trobada dels 
autors teatrals amb altres crea-
dors escènics i amb professionals 
de diversos àmbits i disciplines. 
Organitza l’Obrador d’estiu, una 
setmana intensiva de cursos, 
tallers, lectures, espectacles i 
debats de caràcter internacional.
L’any 2017, Sala Beckett va 
promoure l’intercanvi entre 
l’Obrador i la Mousson de dos 
dramaturgs catalans i dos de 
francesos durant els mesos de 
juliol (Barcelona) i agost (Fran-
ça). La Mousson d’été, que es duu 
a terme a la localitat francesa de 
Pont-à-Mousson, és un festival 
centrat en l’escriptura contem-
porània internacional que inclou 
cursos de dramatúrgia, lectures 
dramatitzades, espectacles i 
trobades amb autors. 
Sala Beckett també va impulsar 

un intercanvi artístic entre Els 
Malnascuts, un grup de teatre 
jove constituït com a laboratori 
fa més de cinc anys, i P14, una 
companyia de teatre jove de la 
Volksbühne de Berlín. P14 va 
presentar a Barcelona el seu 
espectacle al mes de juliol, i Els 
Malnascuts va actuar a Berlín 
durant els últims mesos de 2017.

Sala Hiroshima (Barcelona)
Sala Hiroshima de Barcelona és 
un espai independent dedicat a 
l’exhibició de les arts escèniques, 
la música en viu i el pensament 
contemporani. La seva línia 
artística se centra en la creació 
contemporània: els nous llen-
guatges, les tecnologies aplicades 
a l’escena, les arts del moviment i 
les noves dramatúrgies. 
Hiroshima duu a terme el pro-
grama d’intercanvi Inexchange, 
que el 2017 es va celebrar a Ho-
landa i Brussel·les. D’una banda, 
les artistes Amaranta Valverde 
i Alba Corral van fer una esta-
da creativa a Les Brigittines de 
Brussel·les, amb la presentació 
pública posterior del resultat en 
un programa doble compartint 
cartell amb l’artista belga Louise 
Vaneste. Al seu torn, Hiroshima 
rebrà l’artista belga Lesli Manés, 
recolzada per Les Brigittines, a 
l’abril de 2018.  
D’altra banda, l’artista catalana 
Eulàlia Berguedà va realitzar 
una residència de creació i va 
presentar-ne el resultat al públic 
a l’espai DansBrabant de Till-
burg (Holanda). De la mateixa 
manera, l’artista holandès Arno 
Schuitemaker serà acollit al mes 
d’abril de 2018 a Hiroshima.



Fira Tàrrega, Fira de Teatre al 
Carrer (Tàrrega)
La Fira de Teatre al Carrer de 
Tàrrega és el mercat internaci-
onal de les arts escèniques, un 
gran aparador de l’actualitat 
escènica que posa l’èmfasi en els 
espectacles de carrer. 
L’any 2017, Fira Tàrrega va portar 
a terme un projecte de coproduc-
ció amb el Festival Imaginarius 
de Portugal per a l’espectacle 
Ferida, en què van participar tres 
artistes catalans: Quim Girón, 
Alba Torres i Pau Masaló. Aques-
ta col·laboració va comprendre 
un intercanvi de residències, pel 
qual els artistes catalans van fer 
dos viatges a Portugal: un per fer 
l’estada, i l’altre per presentar el 
treball al Festival els dies 25, 26 
i 27 de maig. Quant a la tornada, 
va tenir lloc a Tàrrega durant la 
celebració de la Fira, del 7 al 10 
de setembre. 

La Poderosa, Espai per a la 
dansa i els seus contaminants 
(Barcelona)
La Poderosa va néixer l’any 2000, 
quan Bea Fernández, Mónica 
Muntaner i Silvia Sant es van 
unir en el col·lectiu Las Santas 
amb la inquietud de trobar noves 
vies de continuïtat en la pràctica 
artística. De seguida, el col·lectiu 
va decidir transformar La Pode-
rosa en un lloc accessible per a 
tota la comunitat de la dansa i les 
arts escèniques. Des d’aleshores, 
s’ha convertit en un referent per 
a la creació i la investigació i ha 
consolidat una estructura de 
gestió pròpia. 
Bea Fernández i Mònica Munta-
ner, de La Poderosa, juntament 
amb Oscar Dasí (director artístic 
de La Caldera Les Corts), van fer 
un viatge de prospecció a Por-
tugal. Hi van visitar i contactar 
els espais i estructures següents: 

CIRCULAR Festival de Artes 
Performativas (Vila do Conde); 
Fundació Serralves, Mezzani-
ne, Mala Voadora (Oporto); O 
Espaço do Tempo (Montemor 
o Novo); EIRA, Teatro da Voz, 
Teatre Maria Matos, O Rumo do 
Fumo, l’Atellier RE.AL i Rua das 
Gaivotas (Lisboa).

Centre cultural Ca Ses 
Monges, centre de creació 
EiMa - companyia de dansa 
Mariantònia Oliver (Illes 
Balears)
La companyia de dansa Marian-
tònia Oliver, representada per 
l’Associació EiMa Dansa, es va 
constituir l’any 1989 a Barcelona. 
El 2000 es va instal·lar a Mallor-
ca i va emprendre un treball amb 
un compromís social fort. Des 
de 2007, la companyia té resi-
dència a Ca Ses Monges, centre 
de creació EiMa, nascut de la 
necessitat de crear vincles socials 
i respondre als desitjos culturals 
de Maria de la Salut i els pobles 
del voltant. EiMa Creació acull 
artistes, pensadors i creadors 
que requereixen disposar d’un 
temps i un espai per investigar i 
desenvolupar els seus processos 
creatius.
L’any 2017 es va proposar un 
intercanvi d’artistes mallorquins 
i eslovens per realitzar una 
estada de creació als estudis del 
PTL-Dance Theatre de Ljubja-
na (Eslovènia) a finals del mes 
de juny. Per la seva banda, els 
artistes eslovens faran una estada 
a EiMA a principis de 2018. 
L’intercanvi té com a objectiu la 
preparació de l’espectacle Las 
Muchísimas, una nova creació de 
la companyia, coproducció del 
Teatre Principal de Palma, amb 
vint dones de diferents països a 
l’escenari.

C.IN.E, Centre d’Investigació 
Escènica Sineu (Illes Balears)
El Centre d’Investigació Escèni-
ca de Sineu (C.IN.E), gestionat 
per l’Associació Alcem el Cine, va 
néixer per omplir un buit en el 
panorama de la creació contem-
porània d’arts escèniques a les 
Balears. 
Els directors artístics del C.IN.E 
van proposar l’organització de 
quatre residències de gestió, 
amb l’objectiu d’establir vincles i 
cooperacions a Dinamarca, Gran 
Bretanya i França. Els espais 
visitats durant els mesos de juny 
i juliol de 2017 van ser: la BIRCA 
(Baekkelund International 
Residency Center for Artists), 
situada a l’illa de Bornholm, a 
Dinamarca; el Volcano Theatre, 
a Gran Bretanya; La Pratique, 
Atelier de Fabrique Artistique, 
lloc de recerca a la vall de Loira, 
i La Chapelle, centre d’experi-
mentació artística situat a Brest, 
França. 
A més, es va convocar una 
residència d’intercanvi artístic 
al Volcano Theatre, al qual es va 
enviar la companyia balear Espai 
Frumentària de Formentera, 
que hi va fer una estada de dues 
setmanes al mes de desembre. 
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Presència a fires i festivals
Al llarg de 2017, l’Institut Ramon 
Llull va tenir presència a diver-
ses fires i festivals d’arreu amb 
l’objectiu d’ampliar i consolidar 
circuits i de continuar establint 
una xarxa de contactes interna-
cionals, element imprescindible 
i de gran valor per dur a terme la 
promoció exterior de la creació 
catalana. 
El 2017, l’Institut Ramon Llull 
va ser present a: Swiss Contem-
porary Dance (Ginebra, Suïssa); 
Performing Arts Yokohama 
(Japó); Rencontres Chorégraphi-
ques de Seine Saint-Denis (París, 
França); Momix (Kingersheim, 
França); D-CAF Festival (El 
Caire, Egipte); FIND (Berlín, 
Alemanya); Canvas (Londres, 
Anglaterra); Imaginarius (Santa 
Maria da Feira, Portugal); Teatre 
Testoni (Bolonya, Itàlia); Viva 
Cité (Sotteville-les-Rouen, Fran-
ça); Bide (Nova York, EUA); FTA 
(Mont-real, Canadà); Carrefour 
(Mont-real, Canadà); Fringe 
(Edimburg, Escòcia); Merkatua 
(Pamplona, Espanya); Festival 
Spoffin (Amersfoort, Holanda); 
Freedom Festival (Hull, Angla-
terra); Short Theatre (Roma, Ità-
lia); Festival de Teheran (Iran); 
Out There (Great Yarmouth, 
Anglaterra); Festival Mondiale de 
Marionnettes (Charleville, Fran-
ça), i Européenne de Cirques 
(Balma, França). 
L’Institut Ramon Llull també va 
assistir a fires del territori català 
i balear, com ara la Fira Inter-
nacional de Titelles de Lleida; 
La Mostra d’Igualada - Fira de 
Teatre infantil i Juvenil; Deltebre 
Dansa; el Festival Internacional 
de Tarragona; la Fira de Teatre al 
Carrer de Tàrrega; el Sismògraf 
d’Olot; Temporada Alta, Festival 
de Tardor de Catalunya (Girona); 
Trapezi, la Fira del Circ de Cata-

lunya (Reus); la Fira B! (Palma); 
el Festival TNT - Terrassa Noves 
Tendències; el Festival Escena 
Poblenou (Barcelona); Grec PRO, 
Salmon Festival i IF Festival de 
Barcelona.
En algunes d’aquestes fires, festi-
vals i programacions celebrats a 
Catalunya, l’Institut Ramon Llull 
va donar suport a la presència 
de programadors de procedèn-
cia internacional i estatal que, 
d’aquesta manera, van poder 
conèixer de prop la producció 
artística catalana i van iniciar 
contactes per a col·laboracions 
futures. Es van convidar un total 
de 34 programadors a: Grec Pro 
(6 programadors); FID - Sis-
mògraf (6 programadors); Fira 
Trapezi Reus - Fira de Circ de 
Catalunya (3 programadors); 
Fira Tàrrega (3 programadors); 
Mercat de les Flors (3 progra-
madors); Mostra d’Igualada (2 
programadors); Festival Interna-
cional de Tarragona (1 programa-
dor); IF Barcelona - Temporada 
Alta (1 programador); Fira B! (9 
programadors). A més, l’Institut 
Ramon Llull va col·laborar amb 
el festival El més petit de tots (Sa-
badell i Barcelona) per cobrir les 
despeses de desplaçament intern 
de 35 programadors. 

Convocatòria de subvencions 
per a desplaçaments d’artistes a 
l’exterior
Una de les eines principals 
de l’Institut Ramon Llull per 
incrementar la presència de la 
creació catalana a l’exterior és 
la convocatòria pública d’ajuts a 
desplaçaments d’artistes cata-
lans. Aquestes subvencions són 
bàsiques per consolidar els me-
canismes de suport a la interna-
cionalització del sector. 
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Distribució geogràfica dels 96 
desplaçaments realitzats amb el 
suport de l’Institut Ramon Llull 
en l’àmbit de les arts escèniques
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Mobilitat d’artistes 2017 - Arts 
escèniques 

Repartiment dels recursos 
econòmics atorgats a través de 
les convocatòries de suport a la 
mobilitat d’artistes en l’àmbit de 
les arts escèniques, la música i les 
arts visuals

Àfrica
1

Resta d’Europa
10

Teatre
21%

Arts Visuals
15%

Circ
3%

Dansa
9%

Àsia
2

Estat Espanyol
5

Amèrica del Sud
4

Amèrica del Nord
3

Àfrica
1

Música
52%

Resta d’Europa
40

Amèrica del Nord
1

Amèrica del Sud
2

Àsia
6

Amèrica Central
1

Estat
Espanyol

8

Resta d’Europa
19
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5
companyies  
de circ 

12
companyies  
de dansa 

24
companyies  
de teatre  
han actuat a 

34
països  
i han realitzat 

519
funcions



Donem suport a la 
presència de les 
produccions catalanes i 
el seu equip artístic en 
els principals festivals 
internacionals
•  Tot promovent la presència continuada de 

l’audiovisual català en els grans esdeveniments 
cinematogràfics internacionals;

•  Tot presentant mostres de cinema català arreu del 
món;

•  Tot reforçant les col·laboracions amb festivals i 
institucions internacionals que donen una rellevància 
especial a l’audiovisual català, i

•  Tot donant continuïtat als ajuts per a la subtitulació de 
produccions audiovisuals.

Cinema

61a edició del London Film 
Festival (Londres, Regne Unit)
Del 4 al 15 d’octubre de 2017 
El BFI London Film Festival, 
organitzat pel British Film Insti-
tute —una de les organitzacions 
amb més prestigi del sector cine-
matogràfic europeu—, és el festi-
val internacional de cinema amb 
més bona reputació del Regne 
Unit. Des de l’any 2013 presenta 
produccions audiovisuals catala-
nes en les seves seccions.
El 2017, el festival va presentar 
els films catalans següents: la 
multipremiada Estiu 1993, de 
Carla Simón, candidata a repre-
sentar Espanya als Òscars com 
a millor pel·lícula de parla no 
anglesa; Abracadabra, de Pablo 
Berger; Una dona fantàstica, de 
Sebastián Lelio; Tierra firme, 
de Carlos Marqués Marcet, i 
els curtmetratges Santa Ana, de 
César Pesquera, i El nen i l’eriçó, 
d’Anna Solanas i Marc Riba.

Camera Catalonia, en el marc 
del Festival de Cinema de 
Cambridge (Cambridge, Regne 
Unit)
Del 19 al 26 d’octubre de 2017
Cambridge Film Trust és una 
entitat sense afany de lucre 
fundada el 1977 per a l’organit-
zació del Festival de Cinema de 
Cambridge, un certamen foca-
litzat en el cinema independent 
internacional. El 2017 va tenir 
lloc la sisena edició de la mostra 
catalana Camera Catalonia, cele-
brada en el marc de la 36a edició 
del Festival, del 19 al 26 d’octu-
bre. L’esdeveniment va ser dirigit 
per Tony Jones i es va realitzar 
en diverses sales de cinema de 
la ciutat, així com en espais no 
convencionals a l’aire lliure.
Dins de la secció Camera 
Catalonia d’aquest any es van 
programar els films següents: 



La propera pell, d’Isaki Lacues-
ta i Isa Campos; Incerta glòria, 
d’Agustí Villaronga; El rei borni, 
de Marc Crehuet, i In the same 
boat, de Rudy Gnutti. Els comis-
saris de la secció catalana van ser 
la productora Reel Solutions i el 
seu director Ramon Lamarca.

Flatpack Film Festival 
(Birmingham, Regne Unit)
Del 4 al 9 d’abril de 2017 
Flatpack Projects va organitzar 
l’onzena edició del Flatpack 
Film Festival, un esdeveniment 
internacional que té lloc cada any 
a Birmingham. El festival pren 
el cinema com a punt de partida, 
però també busca la transver-
salitat i la interacció amb altres 
disciplines. 
El Flatpack, que forma part de 
la xarxa de festivals de Birming-
ham, es va inaugurar amb la pro-
jecció d’un programa de Segundo 
de Chomón, un dels cineastes 
pioners, que va iniciar la seva 
carrera cinematogràfica a Bar-
celona. La presentació va tenir 
la col·laboració de la Filmoteca 
de Catalunya i va estar acompa-
nyada de la música en directe de 
Stephen Horne, un dels profes-
sionals de l’acompanyament de 
cinema mut més reconeguts del 
Regne Unit.

Homage to Catalonia - 
CatFilmFest Scotland (Escòcia, 
Regne Unit)
Del 27 de setembre al 7 d’octubre 
de 2017 
La companyia Cinemattic va 
organitzar, del 27 de setembre al 
7 d’octubre, a Escòcia, el festival 
Homage to Catalonia - CatFilm-
Fest Scotland, un esdeveniment 
que parteix del cinema català i 
que, en aquesta segona edició, 
va incorporar la gastronomia, la 
literatura i la música catalanes. 

El festival es va desenvolupar 
a les dues ciutats principals 
d’Escòcia: a Edimburg, del 27 al 
30 de setembre, i a Glasgow, del 
5 al 7 d’octubre, i va incloure la 
projecció de 7 curtmetratges de 
producció catalana, 3 llargme-
tratges i 2 documentals catalans, 
amb convidats conferenciants 
com ara Isona Passola, Mario 
Torrecillas, Salvador Sunyer i 
Clara López Rubio, entre altres. 
Es va dur a terme a llocs tan 
emblemàtics com el Summerhall 
d’Edimburg, el CCA de Glasgow 
o el Centre d’Història d’Escòcia. 
Homage to Catalonia també va 
incloure una secció professional, 
el programa de la qual va oferir 
dues masterclass: una d’animació 
i una de documental. Entre les 
activitats culturals es va organit-
zar una nit de poesia i literatu-
ra catalanes a càrrec de Jordi 
Larios i Noèlia Diaz. Algunes de 
les pel·lícules i curtmetratges 
que s’hi van poder veure van 
ser Informe General II, de Pere 
Portabella; Dead Slow Ahead, de 
Mauro Herce; Hacking Justice, 
de Clara López i Juan Pancorbo; 
Graffiti, de Lluís Quilez; Timeco-
de, de Juanjo Giménez; Luis & I, 
de Roger Gomez i Dani Resines; 
Cavalls morts, de Marc Riba i 
Anna Solanas; Cucli, de Xavier 
Marrades; Ringo, d’Adrià Pagès, i 
Morning Cowboy, de Fernando i 
Elena Pomares.

Focus de cinema fantàstic 
català en col·laboració amb el 
Festival de Sitges i en el marc 
de l’Étrange Festival (París, 
França)
Del 6 al 17 de setembre de 2017
Coincidint amb la celebració 
del 50è aniversari del Festival 
de Sitges, l’Institut Ramon Llull 
va coorganitzar un focus sobre 
cinema fantàstic català a França. 

La iniciativa es va dur a terme en 
col·laboració amb el certamen 
de Sitges, que en va assumir el 
comissariat, i l’Étrange Festival, 
que va incloure el cicle dins la 
seva programació, tot facilitant 
la visibilitat i l’accés a un públic 
ja consolidat en unes estructures 
culturals de qualitat.
El projecte va proposar una part 
retrospectiva —amb dos títols 
clàssics—, una part dedicada a les 
novetats —amb títols recents—, 
i una altra part documental. 
També va incorporar alguns 
curtmetratges i una carta blanca 
a Jaume Balagueró. Els títols 
presentats van ser els següents: 
Tras el cristal (1987), d’Agustí 
Villaronga; Angoixa (1987), de 
Bigas Luna; Herederos de la 
bestia (2016), de Diego López i 
David Pizarro; El ataúd de cristal 
(2016), de Haritz Zubillaga; 
Abracadabra (2016), de Pablo 
Berger; La pell freda (2017), de 
Xavier Gens; Alicia (1994) i Días 
sin luz (1995), de Jaume Bala-
gueró; Génesis (1998), de Nacho 
Cerdà; Amo, d’Alex Gargot; Zero, 
de David Victori, i Zone 84, de 
Lonan Garcia. 
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Participació a la Semaine des 
cinémas étrangers, organitzada 
pel FICEP, amb la projecció de 
La Plaga, de Neus Ballús (París, 
França)
Del 6 al 14 de març de 2017 
El Forum des Instituts Cultu-
rels Étrangers de París (FICEP) 
organitza des de 2014 un cicle 
de projeccions de cinema amb 
el títol Semaine des cinémas 
étrangers, que el 2017 va arribar a 
la quarta edició. L’esdeveniment 
va girar al voltant d’una sèrie 
de projeccions de pel·lícules 
proposades pels diferents centres 
culturals que hi participen, 
escollides a partir d’una temàtica 
predefinida, que enguany va ser 
“Resisteix!”. 
Tenint en compte la temàtica 
proposada, l’Institut Ramon Llull 
va fer possible la projecció de la 
pel·lícula documental La Plaga, de 
Neus Ballús, que es va projectar el 
dia 8 de març al Centre Wallonie-
Bruxelles, de manera gratuïta.

Catalan Window, del London 
Spanish Film Festival 
Del 22 al 29 de setembre de 2017
Tristana Media va organitzar, 
amb el suport de l’Institut Ramon 
Llull, la 12a edició del London 
Spanish Film Festival a Londres. 
Es tracta d’un esdeveniment que 
des de 2008 inclou l’anomenada 
Catalan Window, una secció apa-
rador de les produccions catala-
nes recents que s’ha erigit com 
la mostra de cinema català més 
consolidada al Regne Unit. 
La Catalan Window d’enguany 
va proposar la programació 
següent: La propera pell, d’Isaki 
Lacuesta; Mil coses que faria per 
tu, de Dídac Cervera, i Siberia 
Isn’t That Cold, d’Isabel Coixet. 
L’actor Sergi López va assistir al 
festival per presentar la pel·lícula 
de l’Isaki Lacuesta. 

Festival Cinescultura de 
Ratisbona (Ratisbona, 
Alemanya) 
Del 30 d’abril al 14 de maig de 
2017 
El Festival Cinescultura, que el 
2017 va celebrar la desena edició, 
dedica anualment la programació 
a una regió espanyola i a un país 
llatinoamericà. Inaugurat l’any 
2008, el seu objectiu és donar a 
conèixer el cinema i la cultura 
espanyols i llatinoamericans. 
Constitueix un espai de troba-
da per aprofundir les relacions 
culturals i acadèmiques i establir 
sinergies. 
És per aquest motiu que, en el 
marc del Festival, entre el 30 
d’abril i el 14 de maig, es van pro-
gramar les pel·lícules catalanes 
Cerca de tu casa, d’Eduard Cortés 
(2016); La propera pell, d’Isaki 
Lacuesta (2016), i Murieron por 
encima de sus posibilidades, tam-
bé d’Isaki Lacuesta (2014). 
Els organitzadors del Festival van 
proposar la primera edició d’un 
cap de setmana de cinema català, 
que es va realitzar a principis de 
juny. Es va incloure un programa 
cinematogràfic de cloenda del 
Festival per tal de donar la visibi-
litat màxima a l’acte fundacional. 
Durant el cap de setmana català 
es van poder veure El camí més 
llarg per tornar a casa, de Sergi 
Pérez (2014), i Rastres de sàndal, 
de Maria Ripoll (2014).

Cine en Camino - Cinema per 
il Cammino, en el marc del 
programa Remover Roma con 
Santiago (Roma, Itàlia)
Del 6 a l’11 d’octubre de 2017
En el marc de la celebració del 
30è aniversari dels Itineraris 
Culturals del Consell d’Eu-
ropa, establerts a Santiago de 
Compostel·la el 1987 pels mi-
nistres del Consell, l’ambaixada 
espanyola a Itàlia va organitzar 
el programa Remover Roma con 
Santiago (“Da Roma a Santiago: 
un cammino di cultura”). L’es-
deveniment es va plantejar com 
un festival plurianual en què van 
col·laborar institucions espanyo-
les i italianes i on es va convidar 
diversos artistes a recórrer el 
Camí de Sant Jaume, així com 
a participar a una mostra de 
cinema, concerts i espectacles 
teatrals. 
El cicle Cine en Camino - Cinema 
per il Cammino va constituir el 
cartell cinematogràfic de Remo-
ver Roma con Santiago. El cicle 
es va dissenyar entre Exit Media 
i l’oficina cultural de l’ambaixada 
d’Espanya i va tenir lloc els dies 
6, 7 i 11 d’octubre a la Casa del 
Cinema di Roma. La mostra va 
proposar sis títols que fusiona-
ven el cinema amb la dansa, la 
fotografia i les arts plàstiques, 
tot explorant nous llenguatges i 
punts de vista.
Els films presentats pels seus 
directors respectius i el progra-
ma català es van poder veure 
l’11 d’octubre. Frederic Amat va 
recuperar el guió perdut de Viat-
ge a la lluna, de Federico García 
Lorca, i Jordi Esteva va buscar 
el misteri de la seva darrera 
producció Illa de Socotra. Altres 
directors, com ara Carlos Saura 
i Isabel Muñoz, també van ser 
presents a la mostra.

Cinema
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Festival Cinespaña (Tolosa, 
França) 
Del 29 de setembre al 8 d’octubre 
de 2017
Entre el 29 de setembre i el 8 
d’octubre es va celebrar la 22a 
edició del Festival Cinespaña a 
Tolosa, organitzat per l’Associa-
tion du Festival International du 
Cinéma Hispanique (AFICH). 
Al voltant de 30.000 especta-
dors van poder gaudir de fins a 
120 pel·lícules, repartides en un 
total de 325 sessions, tant als 13 
cinemes de la ciutat de Tolosa 
com als 37 de la regió Migdia-Pi-
rineus. S’hi van convidar fins a 70 
realitzadors i actors, 40 periodis-
tes i 250 professionals. 
L’edició d’enguany va atorgar 
carta blanca al Festival de Cine-
ma d’Autor de Barcelona (D’A), 
amb el títol La nueva ola catala-
na. Les pel·lícules programades 
van ser les següents: Oleg y las 
raras artes, d’Andrés Duque; La 
película de nuestra vida, d’En-
rique Baró; Estiu 1993, de Carla 
Simón; Les amigues de l’Àgata, 
de Laia Alabart, Alba Cros, Laura 
Rius i Marta Verheyen; La mal-
dita primavera, de Marc Ferrer, i 
Sobre la marxa, de Jordi Morató. 
Els convidats d’aquest cicle van 
ser Carlos R. Ríos (director del 
D’A), Carlos Losilla (programa-
dor del cicle Un impuls col·lectiu 
del D’A), els directors Enrique 
Baró Ubach, Andrés Duque, 
Marc Ferrer, Laura Rius i Laia 
Alabart, i l’actriu Bruna Cusí.

Atta Festival - International 
Arts Festival for Children 
and Young People (Istanbul, 
Turquia)
Del 20 de novembre al 3 de 
desembre de 2017
És un dels festivals més relle-
vants del teatre per a tots els 
públics de Turquia. L’any 2016 va 

programar set companyies, tres 
de les quals eren internacionals 
provinents de França, Suècia i 
Catalunya. La companyia catala-
na programada va ser Xirriqui-
teula. 
En l’edició de 2017 es va pro-
gramar un cicle de cinema de 
curtmetratges de Catalunya i les 
Illes Balears, amb un total de vuit 
projeccions que es van poder 
veure els dies 25, 26 de novem-
bre, 2 i 3 de desembre. També es 
va proposar un taller d’animació 
de dos dies (25 i 26 de novem-
bre) per a nens d’entre quatre i 
sis anys, a càrrec de l’il·lustrador 
mallorquí Fran Bravo. 

Choreoscope, Festival 
Internacional de Cinema 
de Dansa de Barcelona 
(Barcelona, Espanya)
Del 7 al 19 de novembre de 2017
Choreoscope és el Festival Inter-
nacional de Cinema de Dansa de 
Barcelona, un esdeveniment de-
dicat tant al cinema com a la dan-
sa, que té l’objectiu d’impulsar el 
vincle amb l’art en general i amb 
el cinema i la dansa en particular. 
També vol consolidar la ciutat de 
Barcelona com a capital medi-
terrània del cinema dedicat a la 
dansa, tot fent-la esdevenir una 
nova seu del circuit internacional 
de festivals especialitzats. 
El director de Choreoscope va co-
missariar dos programes de curt-
metratges: un format per entre 
vuit i deu produccions audiovisu-
als catalanes, i un altre, per entre 
vuit i deu curtmetratges catalans 
i canadencs. El programa català 
es va poder veure al Festival del 
Caire D-CAF i també es pro-
jectarà a la propera edició de 
la Tanzbiennale de Heidelberg. 
Quant al programa mixt català/
canadenc, es va poder veure al 
Festival Deltebre Dansa.

Fira Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil de Bolonya 
(Bolonya, Itàlia)
De l’1 al 5 d’abril de 2017
En el marc de la participació de 
Catalunya i les Illes Balears com 
a convidats d’honor a la 54a edi-
ció de la Fira del Llibre Infantil 
i Juvenil de Bolonya 2017, es van 
organitzar un seguit d’activitats 
paral·leles en què el cinema cata-
là també va ser present. 
El programa de cinema es va 
treballar conjuntament amb la 
Cinemateca de Bologna, un espai 
que cada any acull una sèrie de 
produccions audiovisuals del 
convidat d’honor de la Fira. La 
programació de la mostra de 
cinema català a Bolonya va estar 
formada per diversos llarg-
metratges i curtmetratges de 
producció catalana i balear. El 
programa es va completar amb 
la presentació d’un taller infantil 
d’animació i il·lustració, a càrrec 
de l’il·lustrador mallorquí Fran-
cesc Grimalt.



Llargmetratges:
•  Atrapa la bandera, d’Enrique 

Gato (2015) (animació)
•  Un dia perfecte per volar, de 

Marc Recha (2015)

Curtmetratges realitzats pel 
Màster de la Universitat de les 
Illes Balears-LADAT:
•  Smellegg, de María Isabel Díez 

Cabado
•  Slow Food, de Daniel Rico, Cati 

Serra, Danier Ciero i Munir 
Callaos

•  Strawberry Pie, d’Antonio 
Reyna

•  Bungle in the Jungle, de Daniel 
Rico, Cati Serra, Danierl Ciero i 
Munir Callaos

•  The Mostrejo, de Pep Lluís 
Lladó

•  Grunt, de Jordi Coll

Curtmetratge de l’Escola de 
Cinema de Barcelona (ECIB):
•  Fora de lloc, de Sara Esteban 

(2015)

Altres curtmetratges:
•  Camino de agua para un pez, de 

Mercedes Marro (2015)

Suport a la presentació de 
produccions catalanes amb 
l’acompanyament de la direcció o 
l’equip artístic
L’Institut Ramon Llull dona 
suport la presència dels equips 
artístics de les produccions 
cinematogràfiques catalanes en 
els contextos internacionals de 
prestigi, tot assumint les despe-
ses dels seus desplaçaments a 
festivals o mostres de cinema.

A través d’acords amb els 
festivals i les institucions 
internacionals:
Seattle International Film 
Festival (Seattle, Washington, 
Estats Units)
Del 18 de maig a l’11 de juny
•  Cavalls morts, d’Anna Solanas 
•  Zipi y Zape y la isla del capitán, 

d’Oskar Santos 

Festival Queer (Lisboa, 
Portugal)
Del 15 al 23 de setembre
•  Vivir y otras ficciones, de Jo Sol

Different-Paris (París, França)
Del 14 al 21 de juny
•  La propera pell, d’Isaki Lacu-

esta
•  Spain in a Day, amb un home-

natge especial a Isabel Coixet
•  Estiu 1993, de Carla Simón
•  Vivir y otras ficciones, de Jo Sol
•  Lesa Humanitat, d’Héctor 

Faver

DOK.Leipzig, International 
Leipziger Festival für 
Dokumertar - und 
Animationsfilm (Leipzig, 
Alemanya)
Del 30 d’octubre al 5 de novem-
bre de 2017
•  Password: Fajara, de Patrícia 

Sánchez
•  Memory of the Land, de Samira 

Badran 
•  Al otro lado del muro, de Pau 

Ortiz

La Nueva Ola (Los Angeles, 
Estats Units)
Del 18 al 21 de maig
•  Les amigues de l’Àgata, de Laia 

Alabart, Marta Verheyen, Alba 
Cros i Laura Rius

Docs Barcelona- Medellin 
(Medellín, Colòmbia) 
Del 22 al 25 de novembre
•  Grab and Run, de Roser Corella 
•  La Chana, de Lucija Stojevic

Institute of Contemporary 
Art ICA (Londres) + Home 
Manchester (Regne Unit)
1 i 2 d’agost
•  El virus de la por, de Ventura 

Pons

2èmes Rencontres du film 
sur l’art - Centre Wallonie 
Bruxelles (París, França)
14 i 15 de setembre
•  El dia de la sípia, d’Emili Man-

zano

Cinema
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Acompanyament a altres 
festivals i esdeveniments 
internacionals:

•  Traverse City Film Festival 
(Nova York, Estats Units): Al-
caldessa, de Pau Faus 

•  Premios Ariel (Ciutat de Mèxic, 
Mèxic): David Desola 

•  XXVI International Festival 
of Ethnological Film (Belgrad, 
Sèrbia): Grab and Run, de Roser 
Corella 

•  BIFAN (Bucheon Internati-
onal Fantastic Film Festival) 
(Bucheon, Corea del Sud): 
Black Hollow Cage, de Haydée 
Lysander 

•  Festival Internacional de Cine 
de Gibara (Cuba): Callback, de 
Carles Torras 

•  Documenta Madrid: Cucli, de 
Xavier Marrades 

•  BAFICI (Buenos Aires, Ar-
gentina): Estiu 1993, de Carla 
Simón 

•  IDFA (Amsterdam, Països 
Baixos): La ciutat interior, 
d’Andrea Ballesteros i Isabel 
Lunego 

•  Festival de Derechos Humanos 
de Buenos Aires (Argentina): 
Vivir y otras ficciones, de Jo Sol 

•  History Film Festival (Rijeka, 
Croàcia): Els Karamazoff, de 
Juan Gamero i Carmen Rodri-
guez 

•  Soho International Film Festi-
val (Nova York, Estats Units): 
Els Karamazoff, de Juan Game-
ro i Carmen Rodriguez 

•  35ème Festival International 
du Film sur l’Art (FIFA) (Mont-
real, Canadà): El cementiri de 
les marionetes, d’Elena Molina 
(1 professional)

•  New York International Film 
Festival (NYIFF) (Estats 
Units): Los desheredados, de 
Laura Farres, i Cucli, de Xavier 
Marrades (2 professionals)

•  Festival de Sarajevo (Bòsnia, 
Herzegovina): Ciutats a con-
trallum, de Francesc Relea (1 
professional)

•  New York International Chil-
dren’s Film Festival: Camino de 
agua para un pez, de Mercedes 
Marro (1 professional)

•  Festival de Cine Verde de 
Barichara: El viatge de l’Unai, 
d’Andoni Canela (1)

•  Festival Internacional de Cine 
de Cartagena de Índias: Cucli, 
de Xavier Marrades (1 profes-
sional)

•  Interfilm Berlin: Santa Ana, de 
César Pesquera (1)

•  Premis Òscars (Los Angeles, 
Estats Units): Timecode: (3 
professionals)

•  European Film Awards (EFA) 
(Berlín, Alemanya): Laura 
Farres i Juanjo Gimenez (2 
professionals)

•  Festival Internacional de Nue-
vo Cine Latinoamericano de la 
Habana (Cuba): Claudi Zulian 
(1 professional)

Les distàncies
Dream Songs
Estiu 1993
Singled (out)
Penélope
Ainhoa
Goodby Ringo
Tierra firme
Los desheredados
Cunetas
El Mag
Empatia
Constructing Albert
La llum d’Elna
Júlia ist
Artissimo
Fakir
Fantasia by Escribà
Réve de Mousse-Somni d’Escuma
Veus contra l’estigma
Universal i Faraona
Ciborgs entre nosaltres
Miss Dalí
Sol Creixent
Europa! Auf toujours unwanted
Teresa Rebull, ànima desterrada
El vent és això
Les 7 vides d’Eduard Toda
La maldita primavera
Jean François i el sentit de la vida
Alexandre Deulofeu: l’historiador del futur
Art i rebel·lia: Carles Fontseré a contracorrent

L’Institut 
Ramon Llull 
dona suport a la 
internacionalització 
del cinema català



Cinema

Convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a la 
subtitulació de llargmetratges, curt-
metratges i documentals produïts a 
Catalunya el 2017
Per sisè any consecutiu, l’Institut 
Ramon Llull va obrir la convo-
catòria d’ajuts per a la traducció, 
l’adaptació i la localització de 
subtítols de llargmetratges, curt-
metratges i documentals pro-
duïts a Catalunya. Aquests ajuts 
són una de les eines principals 
perquè la creació cinematogrà-
fica catalana sigui present en els 
circuits internacionals, atès que 
en fomenta l’exhibició a l’exte-
rior.
El 2017 l’Institut Ramon Llull va 
mantenir la incorporació de dos 
experts externs a la comissió que 
valora i puntua les sol·licituds 
rebudes, d’acord amb els criteris 
de valoració establerts a la con-
vocatòria. 
Es van atorgar ajuts a la subtitu-
lació —principalment en llengua 
anglesa i castellana— a un total 
de 32 llargmetratges, curtmetrat-
ges i documentals. 

Es van atorgar els ajuts a la 
subtitulació següents:

Animació – curtmetratge 1

Documental – curtmetratge 1

Documental – llargmetratge 14

Documental – TV 2

Ficció – curtmetratge 1

Ficció – llargmetratge 12

Ficció – TV movie 1

Total sol·licituds atorgades 32

Francès
13

Portuguès
2

Coreà
1

Turc
1

Xinès
1

Italià
5

Alemany
3

Castellà
22

Anglès
30



Productora Llargmetratges, 
curtmetratges i 
documentals

Castellà Anglès Francès Alemany Portuguès Coreà Turc Xinès Italià

Ariadna Relea Ventura Singled (Out) • •     • •  

Benecé Produccions, S.L. Fantasia by Escribà • •        

Cicely Films, S.L. Rêve de mousse (Somni 
d'Escuma)

• • •       

Colibrí Studio Societat 
Civil

Goodbye Ringo • •       •

Coming Soon Films, S.L. Les distàncies • •        

De Verité Produccions, 
S.L.

Fakirs • •        

De Verité Produccions, 
S.L.

El mag • • •       

Distinto Films, S.L. La llum d'Elna  • •       

El Sentit de la Vida AIE Jean François i el sentit de 
la vida

• • •       

Els Films de la Rambla, 
S.A.

Universal i faraona • •        

Els Films de la Rambla, 
S.A.

Miss Dalí • •        

Eva Vila Purtí Penèlope • • •       

Films de l'Orient, S.L. Art i Rebel·lia: Carles 
Fontserè a contracorrent

• • •       

Inicia Films, S.L. Los desheredados • •        

Inicia Films, S.L. ESTIU 1993 • •        

Lastor Media, S.L. Anchor & Hope • •        

Lastor Media, S.L. Júlia ist • •        

Mayoproduccions, S.L. Sol creixent • • •  • •   •

MC GUFFIN Estudio 
Audiovisual, S.L.

Empatia • • •  •    •

Media 314, S.L. Veus contra l'estigma  •        

Media 314, S.L. Cíborgs entre nosaltres  •        

Pau Teixidor Coloma Cunetas • •        

Susanna Barranco Iglesias Teresa Rebull, ànima 
desterrada

 •        

Trueday Films, S.L. Constructing Albert • •        

Un Capricho Producciones Ainhoa  • • •      

Videoproduccions Mabs, 
S.L.U.

Les 7 vides d'Eduard Toda  •       •

White Leaf Producciones, 
S.L.

El vent és això  • •       

Bcn Visiona TV, S.L. Alexandre Deulofeu: 
l'historiador del futur

•  • •      

Carlos Manuel Pazos 
Moya

Artíssimo  •        

Eddie Saeta, S.A. Europa! Auf toujours 
unwanted

• • • •     •

Hippie Dream Songs, S.L. Dream songs  •        

Marc Ferrer Orenes La maldita primavera   •       

TOTAL 22 30 13 3 2 1 1 1 5



Promovem i enfortim 
la presència continuada 
de la música en tota la 
seva diversitat a l’escena 
internacional
El programa de l’Institut Ramon Llull en l’àmbit de la música pretén que la 
música catalana —en tota la seva diversitat de gèneres, els seus creadors i 
les seves formacions— sigui més visible i rellevant arreu del món. 

L’any 2017 es va posar l’èmfasi en tres àmbits d’actuació: 

• Àmbit artístic: 
 -  Es va posar en marxa un programa pilot de residències per fomentar 

els intercanvis de festivals catalans amb equipaments i artistes 
internacionals.

 -  En l’àmbit de les músiques populars, es va continuar potenciant la 
presència internacional del programa Catalan Sounds, amb concerts i 
gires de grups catalans programats com a focus específics en festivals de 
referència internacionals.

 -  Es va dedicar una línia programàtica específica en l’àmbit de la música 
electrònica per impulsar la difusió internacional dels creadors catalans.

 -  En l’àmbit de la musica clàssica, es van prioritzar els esforços per 
promoure el repertori català i la difusió de les formacions de música 
clàssica catalanes de prestigi, tot donant suport a gires internacionals 
per circuits i auditoris.

• Àmbit geogràfic: 
 -  Es va incidir especialment en l’increment de la presència dels músics 

catalans i balears a la conca mediterrània.
 -  Es van continuar desenvolupant activitats, connexions i projectes als 

territoris on hi ha delegació de l’Institut Ramon Llull. 

• Àmbit de programació i generació de networking: 
 -  Es va mantenir i reforçar el programa de suport a la internacionalització 

de festivals i estructures catalanes i balears, tot organitzant delegacions 
de directors d’aquests equipaments a fires i mercats internacionals, així 
com delegacions de xarxes internacionals cap a Catalunya, i proposant 
trobades i jornades de diplomàcia cultural en l’àmbit de la música per 
propiciar la generació d’intercanvi d’experiències i coneixement.

Música

Acords de col·laboració 
amb festivals, plataformes i 
equipaments internacionals
Un dels objectius principals de 
l’Àrea de Creació de l’Institut 
Ramon Llull és donar suport 
a la música per tal que la seva 
presència sigui continuada a 
l’estranger. L’any 2017 es van dur 
a terme col·laboracions amb un 
total de tretze festivals i equipa-
ments internacionals de primer 
nivell, les quals van permetre 
assolir aquest objectiu.

Electrònica 
New York City Electroacustic 
Music Festival, en 
col·laboració amb SIRGA 
i Placa Base, i residència a 
l’Abrons Arts Center (Nova 
York, Estats Units)
Del 19 al 25 de juny de 2017 
L’any 2017, l’Institut Ramon Llull 
va organitzar una sèrie d’acti-
vitats a la ciutat de Nova York 
destinades a la promoció de la 
música electroacústica catalana i 
balear, amb el nom de New York 
City Electroacustic Music Festival 
(NYCEMF). El projecte es va 
realitzar conjuntament amb els 
festivals Placa Base Series (Pal-
ma) i SIRGA (Flix). 
L’Abrons Arts Center és un espai 
de creació i difusió rellevant que 
dona suport a la cultura més in-
novadora i multidisciplinària, tot 
acompanyant els artistes en totes 
les etapes del seu desenvolupa-
ment creatiu a través de progra-
mes educatius i residències.
L’esdeveniment va incloure 
un concert coorganitzat amb 
SIRGA el 19 de juny a una sala 
de Manhattan; un doble concert 
de la formació Morphosis Duo al 
NYCEMF el 22 de juny, i una ac-
tuació de la formació suïssa UMS 
‘n JIP a la sala Jack coorganitza-
da amb Placa Base Series. Grà-



cies a la programació d’aquests 
concerts es va poder dur a terme 
una residència artística dels com-
positors Mateu Malondra (Placa 
Base), Joan Bagés i Joan Martí-
Frasquier (SIRGA) a l’Abrons 
Arts Center del 19 al 25 de juny. 

Inter_Connect Barcelona, en 
el marc del Festival MUTEK 
(Mont-real, Canadà)
Del 23 al 26 d’agost de 2017 
L’Institut Ramon Llull va col-
laborar amb el Festival MUTEK 
fent possible la programació 
d’artistes catalans. El 2017, amb 
motiu del 375è aniversari de la 
ciutat de Mont-real, el Festival 
MUTEK va dedicar quatre dies 
a les ciutats de Londres, Mèxic, 
Barcelona i Berlín, amb el nom 
d’Inter_Connect. 
MUTEK és una organització 
dedicada al desenvolupament i 
la difusió de la creativitat digital 
en so, música i art audiovisual. La 
plataforma organitza un festival 
que ha esdevingut una marca 
global i que ja té seus a les ciutats 
de Barcelona, Mèxic, Tòquio i 
Buenos Aires. 
L’Inter_Connect Barcelona a 
Mont-real es va celebrar con-
cretament el 25 d’agost, i s’hi va 
programar un ventall d’activitats 
d’exposició i intercanvi professi-
onal. Filastine & Nova, Sau Poler, 
JMII, Clip, Wooky & Alba G 
Corral i Sunny Graves van ser els 
artistes electrònics escollits per 
representar l’avantguarda musi-
cal barcelonina més contempo-
rània a l’Esplanade de la Place 
des Arts i a la Société des arts 
technologiques de Mont-real.

Focus de Música Electrònica 
catalana a la Somerset House 
de Londres (Londres, Regne 
Unit)
14 d’octubre de 2017
El dia 14 d’octubre, l’Institut 
Ramon Llull va coorganitzar 
l’activitat “Nocturnal City: 
London-Barcelona”, al centre 
d’arts londinenc Somerset Hou-
se, destinada a la promoció de 
la música electrònica catalana. 
El projecte va incloure també 
una jornada monogràfica sobre 
Catalunya amb les actuacions 
d’alguns discjòqueis de l’escena 
catalana. 
L’any 2013, l’Institut Ramon Llull 
ja va col·laborar amb Somerset 
House en el marc de l’exposició 
de Ferran Adrià. El 2016 es va 
celebrar la primera edició de 
“Nocturnal City: London-Berlin”, 
en què va participar el Goethe 
Institute. En l’edició de 2017, i a 
proposta de la comissària Estela 
Oliva, es va voler mostrar Bar-
celona com una de les escenes 
més vibrants d’Europa. Artistes, 
discjòqueis i productors catalans 
van tenir l’oportunitat de con-
nectar amb l’escena londinenca.
El programa va incloure els 
discjòqueis Sunny Graves i 
AWWZ; la instal·lació d’Aleix 
Fernàndez del col·lectiu visual 
Onionlab, i els panels de Víc-
tor Hurtado, de Màgia Roja, de 
Georgia Taglietti, del Sónar, i de 
Carles Novelles, de TBC. 

Músiques populars i del món 
Festival BabelSound 
(Újlengyel, Hongria)
Del 17 al 23 de juliol de 2017 
Babelsound va ser creat l’any 
2007 com un dels festivals 
principals d’Hongria, un esde-
veniment musical mundial que 
pretén ser el punt de trobada 
interactiu de diverses cultures i 
branques de l’art. El 2017 se’n va 
celebrar la setena edició, entre 
els dies 17 i 23 de juliol. 
La cultura catalana sempre ha 
estat molt present en aquest 
festival, i l’any 2016 ja s’hi van 
programar les actuacions de cinc 
artistes: Roba Estesa, Yacine & 
The Orianta Groove, Toni Xucla 
& Gemma Humet, Pere Marti-
nez, i Tati Cervià & Sheparazz 
Mispaha. L’interès i la fidelitat 
envers la nostra cultura va portar 
el festival a voler donar un espai 
central i més visible a la cultura 
catalana i balear per a l’edició 
de 2017, amb la programació 
d’un total de set actuacions. Així 
doncs, s’hi va poder veure la for-
mació Rumba Katxai (Balears), 
que va actuar el dia 17; Miramun-
do (Catalunya), el dia 18; TIU 
(Balears), Rumbamazhiga (Cata-
lunya) i Carola Ortiz (Catalunya), 
el dia 20, i, per acabar, Doctor 
Prats (Catalunya) i Banda Zeitun 
(Balears), el dia 21.
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Maria del Mar Bonet (El Djem, 
Tunísia; El Caire, Egipte)
24 de juliol i 24 de novembre de 
2017
El 2017, en el marc de la comme-
moració dels cinquanta anys als 
escenaris de la cantant Maria del 
Mar Bonet, es va dissenyar un 
programa de concerts, conferèn-
cies i presentacions per celebrar 
la trajectòria d’aquesta artista 
mallorquina.
El programa de l’Any Bonet es 
va estructurar al voltant de tres 
eixos principals. El primer va 
consistir a revisitar treballs re-
presentatius de la seva carrera; el 
segon es va centrar en el seu nou 
disc, Ultramar, que es va presen-
tar en concert a la tardor de 2017, 
i el tercer va girar entorn dels 
concerts de l’artista per la Medi-
terrània. Altres esdeveniments 
van ser la presentació del llibre 
de memòries i pensaments de 
l’artista escrit per Jordi Bianciot-
to, i l’exposició fotogràfica “Ma-
ria del Mar Bonet als ulls de Toni 
Catany”.
L’Institut Ramon Llull es va 
sumar a aquesta celebració 
col·laborant en la programació 
de dos concerts per la franja 
mediterrània: el dia 24 de juliol 
a El Djem, i el 24 de novembre al 
Caire. 
A El Djem, Maria del Mar Bonet 
i l’Ensemble de Musique Traditi-
onnelle de Tunis van actuar ple-
gats, fidels a una cooperació que 
va néixer a principis dels anys 
vuitanta. El concert va tenir lloc 
a l’amfiteatre romà d’El Djem, en 
el marc de la 32a edició del Fes-
tival International de Musique 
Symphonique. El concert al Caire 
va suposar, per a l’artista, poder 
cantar de nou al National Culture 
Center - Cairo Opera House. 

Ensemble Ferran Savall al 
Festival de Musique d’Uzerche 
(Uzerche, França)
12 d’agost de 2017
L’associació Culture et Patrimoi-
ne à Uzerche va col·laborar amb 
l’Institut Ramon Llull en la pro-
gramació d’un concert de l’En-
semble Ferran Savall —constituït 
per Ferran Savall, Clara Peya, 
Judit Neddermann, Vic Moliner 
i Andreu Moreno—, que va tenir 
lloc el dia 12 d’agost de 2017 a 
l’església abacial de Saint-Pierre, 
en el marc de l’onzena edició del 
Festival de Musique d’Uzerche.
El 2017, el Festival va proposar 
un eix temàtic ibèric amb el 
títol L’heure espagnole, centrat 
en la relació de Maurice Ravel i 
diversos compositors espanyols 
i catalans: Enric Granados, Fre-
deric Mompou, Gaspar Cassadó, 
Robert Gerhard i Manuel de 
Falla. 

S’hi van programar tres blocs 
d’activitats relacionades amb la 
cultura catalana. El primer va 
consistir en la interpretació per 
part d’artistes internacionals de 
composicions de Mompou, Ger-
hard, Granados i Cassadó junt 
amb obres de Falla, Ravel, Bach, 
Maurice Ohana, Manuel More-
no-Buendía i Sasha Boldachev. El 
segon va dedicar-se a la progra-
mació, en el marc del Festival, 
de l’Ensemble Ferran Savall. I, 
per últim, el tercer va proposar 
quatre activitats dins el festival 
off: un dinar musical titulat Un 
voyage autour de la Catalogne; un 
Apéro Catalan amb obres de Gra-
nados i Cassadó interpretades 
per solistes francesos; un taller 
infantil titulat Dans les pas de Ra-
mon Llull, i l’exposició Autour de 
Barcelone a la mediateca Simone 
de Beauvoir.

Música
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Joan Miquel Oliver a la Buenos 
Aires Feria Internacional 
de Música (Buenos Aires, 
Argentina)
25 de novembre de 2017
El dia 25 de novembre, el ma-
llorquí Joan Miquel Oliver va 
participar, amb la col·laboració 
de l’Institut Ramon Llull, en la 
desena edició de la Buenos Aires 
Feria Internacional de Música 
(BAFIM). L’artista balear hi 
va oferir un concert en format 
showcase a la sala de concerts 
Crobar.
La BAFIM ja va presentar el 
2008 concerts de dos grups cata-
lans, Manel i Nour, la participa-
ció dels quals també va tenir el 
suport de l’Institut Ramon Llull. 
BAFIM és una fira internacional 
de música consolidada a Amèri-
ca del Sud i reconeguda com un 
espai de trobada de tota la indús-
tria de la música internacional i 
nacional de l’Argentina. A més, 
aquest any va esdevenir un ter-
ritori estratègic, atès que al mes 
de setembre Barcelona va ser la 
convidada d’honor de la Biennal 
d’Arquitectura de Buenos Aires.

Programa de pla pilot de 
residències d’arts escèniques 
Festival Mixtur a l’espai Fabra 
i Coats (Barcelona)
Del 30 de març al 9 d’abril de 
2017
L’Associació Col·lectiu Mixtur 
va col·laborar amb l’Institut 
Ramon Llull en la programació 
de compositors catalans, artis-
tes i formacions internacionals 
a la sisena edició del Festival 
Mixtur, que es va celebrar entre 
els dies 30 de març i 9 d’abril. El 
Mixtur 2017 es va dur a terme a 
l’espai Fabra i Coats - Fàbrica de 
Creació de Barcelona, tot traçant 
un circuit que ha transformat 
la ciutat en un punt de trobada 
internacional dedicat a les estèti-
ques més actuals en el camp de la 
música i l’art sonor. 
Els artistes catalans que van 
participar en aquest projecte van 
ser el compositor Hèctor Parra, 
l’obra del qual va ser interpre-
tada pel grup Proxima Centauri 
(31 de març); Ramón Humet, 
compositor que va estrenar una 
obra a mans del percussionista 
Miquel Bernat (també el 31); 
Núria Giménez Comas, compo-
sitora interpretada per Proxima 
Centauri (dia 31); Nuño Fernán-
dez Ezquerra, l’obra del qual va 
ser presentada pel grup Black 
Page Orchestra (1 d’abril); Edu-
ard Resina, que va proposar una 
obra per a viola interpretada per 
Paul Becket (9 d’abril); Freene-
tics, un trio de Badalona que va 
oferir un concert (30 de març); 
Joan Guinjoan, amb una obra per 
a percussió a càrrec de Miquel 
Bernat (dia 31); Dolors Acosta, 
ballarina de les Illes Balears que 
va actuar junt amb WeltAusste-
lung (9 d’abril); Oriol Saladri-
gues, compositor que va estrenar 
la seva obra amb el conjunt vocal 
Neue Vocalsolisten Stuttgart (9 

d’abril), i, finalment, José Manuel 
Berenguer, que va presentar una 
instal·lació sonora a l’antiga sala 
de màquines de Fabra i Coats 
junt amb els estudiants del Màs-
ter en Art Sonor de la Universitat 
de Barcelona. 

Festival Eufònic (Terres de 
l’Ebre)
Del 31 agost al 3 de setembre de 
2017
Eufònic té l’objectiu de fomen-
tar la difusió de la cultura i l’art 
digital en totes les seves mani-
festacions, així com de promoure 
concerts i activitats culturals 
diverses, festivals, conferències 
i col·loquis. En aquest context, 
organitza el Festival Eufònic, 
festival al voltant de les arts visu-
als i sonores, que se celebra a les 
Terres de l’Ebre al llarg d’un mes. 
Les localitats de Sant Carles de la 
Ràpita, Amposta, Alcanar, Ullde-
cona, Miravet, Vinaròs i Tortosa 
i espais a l’aire lliure del Delta de 
l’Ebre acullen diverses propostes 
en forma d’instal·lacions artísti-
ques, accions sonores, activitats 
formatives i actuacions audiovi-
suals. 
L’any 2017, Eufònic va propo-
sar un intercanvi de residència 
creativa amb el laboratori Oudeis 
(Gange, França). Per una banda, 
Eufònic va enviar els artistes 
catalans Shoeg (Carlos Martorell, 
membre d’Ensemble Topogràfic) 
i Lloret Salvatge a França per 
treballar durant una setmana i 
presentar el resultat de la seva 
investigació al Festival Oudeis. 
De l’altra, el festival francès va 
portar Sandra i Gaspard Bébié-
Valérian, un duet creatiu que va 
treballar al Delta de l’Ebre i va 
presentar, del 25 d’agost a l’11 de 
setembre, el seu treball a la sala 
La Cisterna del Vall d’Alcanar.
També va organitzar una 



residència de gestió al festival 
transdisciplinari Today’s Art 
a l’Haia (Holanda), a finals de 
setembre. La comissària d’arts 
visuals, Alba G. Corral, i el direc-
tor d’Eufònic, Vicent Fibla, van 
viatjar a Today’s Art per conèixer 
de primera mà aquest festival, 
una experiència que va servir per 
reforçar la xarxa de creació entre 
ambdós països i festivals, i que 
el 2018 possibilitarà l’intercanvi 
d’agents creatius.
Finalment, Eufònic va proposar 
una altra residència de gestió 
al centre de producció SAT - 
Société des Arts Technologiques 
(Quebec). La seva fundadora i di-
rectora artística, Monique Savoie, 
va visitar Eufònic amb l’objec-
tiu d’establir una col·laboració 
futura. De la mateixa manera, a 
l’octubre, i coincidint amb la Bi-
ennal de Mont-real (BNL MTL), 
Vicent Fibla va visitar la ciutat 
canadenca per conèixer aquest 
equipament, un espai punter de 
creació únic al món i aparador 
i productor de les tecnologies 
aplicades a les arts i el disseny. 

Festival Connexions 
(Barcelona)
Del 6 al 8 d’octubre de 2017
La sisena edició del Festival 
Connexions es va celebrar del 5 
al 31 d’octubre a Barcelona. Es 
tracta d’un festival de cicles de 
diàlegs musicals entre dos grups 
que creen nous concerts. Aquests 
diàlegs poden ser entre artistes 
catalans o entre artistes catalans 
i internacionals.
La col·laboració amb l’Institut 
Ramon Llull va permetre esta-
blir una residència de creació i 
exposició amb l’objectiu d’orga-
nitzar un dels concerts del cicle 
de diàlegs musicals: el concert 
Per primer cop, a càrrec del grup 
català Mazoni i el grup turc 

Istanbul Street Ensemble. Aquest 
diàleg musical comença amb 
la producció d’un documental 
rodat a Istanbul, en què Mazoni 
interactua amb músics turcs per 
descobrir una nova dimensió de 
les seves cançons. El documental 
es va estrenar a TV3 (Canal 33) al 
mes de desembre. 
Després de l’emissió del docu-
mental, alguns dels músics turcs 
van ser convidats a Barcelona 
per a una residència de creació. 
Posteriorment, van presentar un 
nou concert que es va estrenar en 
el marc de la Fira de Manresa (6 
d’octubre), a l’Auditori de Girona 
(7 d’octubre) i al Festival Conne-
xions de Barcelona (8 d’octubre). 

Clàssica
Ascension Music Chorus and 
Orchestra INC a l’església de 
l’Ascensió (Nova York, Estats 
Units)
9 de febrer de 2017 
Un dels actes amb el qual es va 
homenatjar la figura del compo-
sitor Enric Granados en el 150è 
aniversari del seu naixement va 
ser un concert a l’església de l’As-
censió de Nova York el dia 9 de 
febrer de 2017. El concert va anar 
a càrrec del cor i l’orquestra Voi-
ces of Ascension, acompanyats 
pel reconegut pianista Douglas 
Riva, la també pianista Vanes-
sa Pérez, la soprano Vanessa 
Vasquez i la violinista Francesca 
dePasquale, tots sota la direcció 
de Dennis Keene. El programa 
del concert va incloure l’aplaudit 
Cant de les estrelles de Granados, 
entre altres.

Banda Municipal de Barcelona 
(Kerkrade i Utrecht, Països 
Baixos)
Del 20 al 21 de juliol de 2017 
El 20 i 21 de juliol, la Banda Mu-
nicipal de Barcelona va fer una 
gira pels Països Baixos que els 
va portar, respectivament, a les 
ciutats de Kerkrade i Utrecht. La 
primera actuació va tenir lloc al 
Rodahal de Kerkrade, en el marc 
del World Music Contest Kerkra-
de Festival. La segona, al Tivoli 
Vredenburg d’Utrecht, dins la 
World Association for Symphonic 
Bands and Ensembles Conference.
La Banda Municipal de Barce-
lona és una de les agrupacions 
musicals més antigues de la 
ciutat. Creada el 1886 per l’Ajun-
tament de Barcelona, l’any 2016 
va celebrar 130 anys, durant els 
quals s’ha mantingut fidel als 
objectius que van motivar-ne la 
creació: apropar la música dels 
grans compositors a la ciutada-
nia i oferir actuacions de gran 
qualitat. 
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CIMA - Fundació Privada 
Centre Internacional de 
Música Antiga (Barcelona)
2014-2017
L’Institut Ramon Llull dona 
suport a les gires internacionals 
de la fundació CIMA, entitat 
musical fundada i dirigida per 
Jordi Savall. La Capella Reial de 
Catalunya, Hèsperion XXI, Les 
Concerts de Nations i la resta de 
formacions vinculades a CIMA 
van realitzar, durant el 2017, més 
de cent actuacions internacio-
nals per tot Europa i pel Pròxim 
Orient, els EUA, els Emirats 
Àrabs, Corea del Sud i el Japó, 
entre altres. En col·laboració amb 
els festivals internacionals, la 
Fundació també va organitzar un 
programa molt ben treballat d’ac-
tivitats formatives que incloïen 
classes magistrals i workshops.

20è aniversari del Quartet 
Casals (Barcelona) 
2017-2018
El Quartet Casals, agrupació 
catalana reconeguda amb tota 
mena de premis i distincions, és 
considerat un dels cinc millors 
quartets de corda del món.
Atès que l’any 2018 celebra els 
vint anys de treball, el 2017 ja 
va posar en marxa un programa 
ambiciós. Es va iniciar amb la 
interpretació dels sis quartets de 
corda que Mozart va dedicar a 
Haydn al Wigmore Hall de Lon-
dres. A finals de gener va oferir el 
mateix repertori al Mozartwoche 
de Salzburg, així com diversos 
concerts a Europa i Amèrica. 
Un altre moment important de 
la temporada va ser l’estrena del 
Concerto Grosso “Invisible Zo-
nes”, de Francisco Coll, el 31 de 
març, juntament amb l’Orquestra 
Nacional d’Espanya, dirigida per 
David Afkham. Finalment, a fi-
nals d’abril va oferir dos concerts 

a la Sala de Columnes del Palau 
Reial de Madrid amb els instru-
ments d’Antonio Stradivari de la 
col·lecció reial. 
L’Institut Ramon Llull dona 
suport a les gires internacionals 
del Quartet Casals per potenciar 
la projecció internacional de la 
formació de cambra i el repertori 
cambrístic. 
L’Institut Ramon Llull presta 
una atenció especial a la música 
clàssica catalana i a la seva pro-
jecció nacional i internacional. 
Difondre el repertori i incentivar 
la programació de formacions del 
nostre país en els circuits de les 
orquestres, auditoris i festivals 
internacionals de prestigi és una 
prioritat compartida per ambdu-
es institucions.

L’Institut Ramon Llull, 
membre de la Xarxa IAMIC 
(International Association of 
Music Information Centres)
Tot l’any 2017
La International Association 
of Music Information Centres 
(IAMIC) és una xarxa mundial 
d’organitzacions que documen-
ten, promouen i proporcionen 
informació sobre la música dels 
seus països de tots els gèneres —
molt especialment de la clàssica 
contemporània, però també del 
world music, el jazz i el pop. Nas-
cuda l’any 1959, avui més de 37 
institucions de prestigi de 33 paï-
sos en són membres. Des de 2009 
és reconeguda com a entitat legal 
segons la legislació de Bèlgica. 
Després de diversos anys de feina 
prèvia, l’Institut Ramon Llull 
va ser acceptat com a membre 
d’aquesta xarxa, fet que li permet 
aconseguir una millor difusió 
dels compositors contemporanis 
i el repertori català. L’Institut 
Ramon Llull considera estratègic 
formar part d’aquesta associació 

per trobar vies de col·laboració 
amb els principals agents actius 
internacionals en matèria de 
música contemporània. 
Al mes de juny, l’Institut Ramon 
Llull va ser present a la reunió 
anual de l’associació, que es va 
celebrar a Irlanda.

OSIB - Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears al The Silk 
Road Concert, a la seu de les 
Nacions Unides (Ginebra, 
Suïssa)
14 d’octubre de 2017
La Fundació ONUART va or-
ganitzar The Silk Road Concert, 
un concert que va tenir lloc a la 
cambra de Drets Humans i Ali-
ança de Civilitzacions del Palau 
de les Nacions, la seu central de 
l’Organització de les Nacions 
Unides de Ginebra. 
Els països que formen part de 
l’acord Silk Road, centrat en el 
foment de les relacions Est-Oest, 
són: la República Popular de la 
Xina, la República Àrab d’Egipte, 
la Federació Russa, Turquia, Tu-
nísia, Suïssa (més concretament 
el cantó de Suïssa, que inclou 
la ciutat de Ginebra) i l’Estat 
espanyol. 
En representació d’Espanya, i 
amb la col·laboració de l’Insti-
tut Ramon Llull, va assistir al 
concert l’Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears. Es tracta d’una 
agrupació simfònica considerada 
modèlica a l’Estat, que ha actuat 
a alguns dels llocs més impor-
tants del món. Va ser fundada el 
1999 des de la Fundació Pública 
de les Balears i a dia d’avui està 
dirigida pel mestre Pablo Mielgo, 
junt amb Joji Hattori com a 
director convidat. L’agrupació 
ofereix una temporada estable 
de concerts a diverses institu-
cions de les Illes Balears (prin-
cipalment l’Auditori de Palma). 



També organitza un festival 
d’estiu propi, Estius Simfònics, en 
col·laboració amb altres festivals 
del territori, i els programes 
educatius Simfònica en família i 
Simfònica en societat. 

UER - Unió Europea de 
Radiodifusió
L’any 2017, l’Institut Ramon 
Llull va signar un acord de col-
laboració amb Catalunya Música 
per tal de garantir la promoció 
internacional dels continguts 
musicals catalans. Catalunya 
Música és una eina clau per a la 
internacionalització de la música 
i la cultura catalanes, ja que, fruit 
de l’acord amb l’Institut Ramon 
Llull, forma part de la Unió 
Europea de Radiodifusió (EBU/
UER). 
La UER és una gran plataforma 
de cooperació i intercanvi de 
continguts de la qual formen part 
els mitjans audiovisuals (ràdio, 
televisió i mitjans digitals) dels 
països europeus principals, així 
com altres membres associats 
de diferents països del món (els 
EUA, la Xina, el Japó, Austràlia, 
etc.). Això fa que els concerts 
enregistrats a les grans sales i 
auditoris catalans que Catalunya 
Música subministra a la UER 
(prop de 1oo concerts l’any) rebin 
més de 600 peticions de les emis-
sions associades (6 emissions per 
concert, de mitjana) i tinguin una 
audiència potencial mitjana de 7 
milions d’oients. Aquesta aporta-
ció situa Catalunya Música entre 
els 20 primers actors de la UER 
entre els 86 països integrants.
Poder oferir condicions favora-
bles per entrar en el circuit de 
la UER és essencial per a la pro-
jecció internacional de la música 
catalana i el repertori català, tant 
clàssic com contemporani. 

Presència a fires i festivals
L’Institut Ramon Llull té presèn-
cia a diverses fires i festivals d’ar-
reu, amb l’objectiu d’ampliar i 
consolidar circuits i de continuar 
establint una xarxa de contactes 
internacionals, element impres-
cindible i de gran valor per dur a 
terme la promoció exterior de la 
creació catalana. 
El 2017, l’Institut Ramon Llull va 
ser present al Babel Med Festival 
(Marsella), al Womex-World Mu-
sic Expo (Polònia), al New York 
Electroacustic Music Festival 
(Nova York), al Mutek Festi-
val (Mont-real), al Music Cora 
(París), al Bafim (Buenos Aires) i 
al Babelsound (Hongria). Alhora, 
també va assistir a fires del 
territori català i balear, com ara 
el Mercat de Música Viva de Vic, 
el Primavera Sound, el Sónar, 
la Fira B! Fira Mediterrània de 
Manresa, el Cruïlla, el Festival 
Connexions, el Guitar Festival, el 
Festival Grec-Pro, el Barnasants, 
Clownia i Ciutat Flamenco.
En algunes d’aquestes fires, festi-
vals i programacions celebrats a 
Catalunya, l’Institut Ramon Llull 
va donar suport a la presència de 
programadors de procedència 
internacional i estatal per tal que 
poguessin conèixer de prop la 
producció artística catalana, cosa 
que va permetre iniciar contactes 
per a col·laboracions futures. Es 
van convidar un total de 8 pro-
gramadors: 6 a la Fira Mediter-
rània de Manresa, 2 al Mercat de 
Música Viva de Vic, i 1 a l’estrena 
de l’espectacle de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà.

Música
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Mobilitat d’artistes 2017 - Música 

Repartiment dels recursos 
econòmics atorgats a través de 
les convocatòries de suport a la 
mobilitat d’artistes en l’àmbit de 
la música, les arts escèniques i 
les arts visuals

Resta d’Europa
100

Amèrica Central
1

Àfrica
2

Àsia
9

Amèrica del Nord
25

Amèrica del Sud
9

Estat Espanyol
36

Oceania
1

Teatre
21%

Arts Visuals
15%

Circ
3%

Dansa
9%

Música
52%

Distribució geogràfica dels 181 
desplaçaments realitzats amb el 
suport de l’Institut Ramon Llull 
en l’àmbit de la música
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Arts Visuals
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Dansa
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59
grups, artistes o 
formacions han 
actuat a 

41
països i han 
realitzat 

488
concerts

Convocatòria de subvencions 
per a desplaçaments d’artistes a 
l’exterior
Una de les eines principals 
de l’Institut Ramon Llull per 
impulsar la presència de la 
creació catalana a l’exterior és 
la convocatòria pública d’ajuts a 
desplaçaments d’artistes cata-
lans. Aquestes subvencions són 
fonamentals per consolidar els 
mecanismes de suport a la inter-
nacionalització del sector. 



Promovem la difusió 
internacional de les arts 
visuals, l’arquitectura 
i el disseny en tota 
la seva diversitat als 
centres i esdeveniments 
internacionals més 
representatius
L’any 2017 es va posar l’èmfasi en tres àmbits d’actuació: 

• Àmbit artístic: 
 -  Es va posar en marxa un programa pilot de residències, amb 

l’objectiu d’afavorir la construcció de ponts de diàleg entre cultures, 
consolidar les relacions amb diferents equipaments, generar 
un intercanvi de coneixements i descobrir els contextos socials i 
culturals dels destins de residència per assolir un desenvolupament 
professional i personal òptim per a la trajectòria dels artistes. 

• Àmbit geogràfic: 
 -  Es va incidir especialment en l’increment de la presència dels artistes 

catalans i balears a la conca mediterrània. 
 -  Es van continuar desenvolupant activitats, connexions i projectes 

amb esdeveniments d’excel·lència, com ara la Biennal de Venècia.

• Àmbit de programació i generació de networking: 
 -  Es va mantenir i potenciar el programa de suport a la 

internacionalització d’estructures catalanes (com LOOP, SWAB, Off i 
BAR) per tal de propiciar la generació d’un intercanvi d’experiències i 
coneixement.

 -  Es van signar acords institucionals per donar visibilitat als creadors 
catalans en esdeveniments de màxima rellevància internacional, 
com ara la Biennal de Buenos Aires. 

Arts visuals,  
arquitectura i disseny

Iniciatives de participació en 
esdeveniments de primer nivell 
del sector de les arts visuals, 
l’arquitectura i el disseny catalans 
per tal de donar la màxima 
visibilitat a la creació catalana
Biennal d’Art de Venècia, 
“Catalonia in Venice 2017 - 
La Venezia che non si vede” 
(Venècia, Itàlia) 
De l’11 de maig al 26 de novem-
bre de 2017
Catalunya va participar, per 
cinquena vegada consecutiva, a 
la Biennal d’Art de Venècia, amb 
“Catalonia in Venice - La Venezia 
che non si vede”, un projecte 
d’Antoni Abad, comissariat per 
Mery Cuesta i Roc Parés, que 
es va poder veure als Cantieri 
Navali de Castello fins al 26 de 
novembre. El projecte es va basar 
en un “mapejat” sonor de la ciu-
tat de Venècia a través de posts 
sonors enregistrats a l’aplicació 
BlindWiki, creada pel mateix 
Abad. 
Aquesta interpretació sensori-
al de la ciutat i els canals es va 
fer col·laborant amb persones 
cegues o amb poca visió, que 
utilitzen els sentits d’una manera 
diferent. L’intercanvi d’experièn-
cies i dificultats de les persones 
cegues en la seva vida quotidiana 
permet desvelar formes urbanes 
menys evidents i traçar un nou 
mapa del territori públic i de 
les percepcions sensorials que 
suggereixen una nova manera 
d’entendre l’experiència artística. 
A la biennal d’arts visuals més 
important del món, les persones 
que no gaudeixen del sentit de 
la vista són els nostres guies per 
percebre l’experiència artística.



Acords de col·laboració 
amb festivals, plataformes i 
equipaments internacionals
Un dels objectius principals de 
l’Àrea de Creació de l’Institut 
Ramon Llull és donar suport a 
les arts visuals, l’arquitectura i 
el disseny catalans, per tal que la 
seva presència sigui continuada 
a l’estranger. L’any 2017 es van 
dur a terme col·laboracions amb 
un total de dotze equipaments 
internacionals de primer nivell, 
les quals van permetre assolir 
aquest objectiu. 

Exposició “Sunday”, d’Oriol 
Vilanova, a la Fundació Antoni 
Tàpies (Barcelona, Espanya)
Del 7 de febrer al 28 de maig de 
2017
L’Institut Ramon Llull va col-
laborar amb la Fundació An-
toni Tàpies per fer possible la 
publicació de Sunday, el suport 
teòric editorial que completa 
l’exposició homònima que es va 
presentar a la Fundació del 7 de 
febrer al 28 de maig.
El projecte consisteix en una 
instal·lació que va ocupar els 
dos espais principals del museu 
i que va aplegar totes les targe-
tes postals col·leccionades per 
Oriol Vilanova, reunides durant 
més de quinze anys en diversos 
“mercats de puces”. La col·lecció 
va incloure prop de trenta mil 
postals i un centenar de seccions 
per classificar-les. El programa 
expositiu es va completar amb 
performances i textos teatrals, 
sumats a un itinerari de visites 
comentades. El projecte va ser 
comissariat per Carles Guerra, 
director de la Fundació. 
La publicació recull set assajos 
sobre el treball d’Oriol Vilanova 
i una documentació fotogràfica 
àmplia de l’exposició. Els textos 
que s’hi van incloure són de Car-

les Guerra, Enric Granell, Joana 
Masó, Leire Vergar, Noé Soulier, 
Mario Garcia Torres i Moritz 
Küng. Se’n va editar una versió 
en castellà i una altra en anglès, i 
ambdues es van presentar públi-
cament a ARCO el 23 de febrer. 
Durant el mes de març de 2017, 
aquest suport teòric es va enviar 
a comissaris, crítics i directius de 
centres seleccionats conjunta-
ment per l’Institut Ramon Llull i 
la Fundació Tàpies, amb l’objec-
tiu de generar interès per l’artista 
i possibilitar així itineràncies 
futures de l’exposició. Aquesta 
acció conjunta entre l’Institut 
Ramon Llull i la Fundació Tàpies 
va despertar l’interès per l’artista 
de diverses institucions, que van 
incloure Oriol Vilanova a la seva 
programació de 2018. 

Exposició “POLIS, 7 lliçons del 
Premi Europeu per a l’Espai 
Públic Urbà”, de la companyia 
Arquine SA de CV, en el marc 
del Festival Internacional 
de Arquitectura y Ciudad 
Mextrópoli (Ciutat de Mèxic, 
Mèxic) 
De l’11 al 14 de març de 2017 
L’Institut Ramon Llull va contri-
buir a la presentació de l’exposi-
ció “POLIS, 7 lliçons del Premi 
Europeu per a l’Espai Públic 
Urbà”, que es va dur a terme 
de l’11 al 14 de març de 2017, en 
el marc del Festival Internaci-
onal de Arquitectura y Ciudad 
Mextrópoli, al parc de l’Alameda 
Central de Ciutat de Mèxic. 
Aquest Festival de referència a 
l’Amèrica Llatina és impulsat per 
l’entitat Arquine SA de CV, amb 
seu a Mèxic i fundada el 1997, 
que té per objecte la promoció de 
la cultura arquitectònica. 
La creació catalana té cabuda en 
aquest esdeveniment —que ja ha 
celebrat diverses edicions— amb 

la presència d’arquitectes, disse-
nyadors artístics i intel·lectuals 
catalans com Josep Bohigues, 
Flores i Prats, Frederic Amat, 
Dani Freixes, Carme Pinós o 
RCR, entre altres. En l’edició 
2017 s’hi va convidar Jordi Bo-
higues, el col·lectiu SCOB (Sergi 
Carulla i Óscar Blasco), Marina 
Garcés i Joan Clos, director de 
l’ONU Habitat. 
L’exposició “POLIS, 7 lliçons 
del Premi Europeu per a l’Espai 
Públic Urbà” promou el Premi 
Europeu de l’Espai Públic Urbà, 
impulsat pel CCCB l’any 2000 
juntament amb l’Institut Fran-
çais d’Achitecture. Aquesta va 
ser la tercera edició de l’exposi-
ció produïda pel CCCB, que es 
va poder veure per primer cop 
l’any 2014 a la fundació Center 
for Architecture de Nova York, i 
per segona vegada el 2016 a Sant 
Petersburg. Amb la seva presèn-
cia al Festival es va voler incidir 
de nou en els exemples de bones 
pràctiques que hi ha a tot Europa 
adreçades a crear ciutats més ha-
bitables, inclusives i sostenibles.

documenta (Atenes, Grècia; 
Kassel, Alemanya)
Del 8 d’abril al 17 de setembre de 
2017
documenta (amb d minúscula) és 
un dels esdeveniments d’art con-
temporani més importants del 
món. Se celebra cada cinc anys a 
la ciutat de Kassel, a Alemanya, i 
cada edició està dirigida artísti-
cament per un comissari diferent 
de prestigi reconegut. Adam 
Szymczyk va ser el director 
artístic de l’edició de 2017, que 
per primera vegada va tenir lloc 
a dues ciutats diferents: Atenes i 
Kassel. 
El comissari va seleccionar dos 
artistes catalans per participar en 
aquesta 14a edició: Daniel Garcia 

50 / 51



Andújar, que va presentar The 
Desasters of the War, i Roger Ber-
nat, que va proposar The Place of 
the Thing. 
L’Institut Ramon Llull, en col-
laboració amb l’Institut Català de 
les Empreses Culturals (ICEC), 
va coproduir les obres presen-
tades a documenta per a aquests 
dos artistes. També va convi-
dar dos comissaris per fer-los 
conèixer les obres: Carol Yingua 
Lu, directora actual d’OCAT 
Shenzhen (Xina), i Jose Augus-
to Ribeiro, senior curator de la 
Pinacoteca de Sao Paulo. Arran 
de la invitació de Yingua Lu, Da-
niel G. Andújar va ser convidat a 
participar a l’Anren Biennale de 
Chengdu. 

5a edició del Festival 
Formentera Fotogràfica 
(Formentera, Illes Balears)
Del 28 d’abril a l’1 de maig de 
2017 
L’Institut Ramon Llull va coope-
rar amb el Festival Formentera 
Fotogràfica, que va celebrar la 
cinquena edició del 28 d’abril a 
l’1 de maig a l’illa de Formentera. 
Un cop més, Formentera Foto-
gràfica va gaudir de la participa-
ció de fotògrafs d’àmbit nacio-
nal i internacional. Van ser-hi 
presents, entre altres, fotògrafs 
eivissencs com Antonio More-
no o Jose Antonio Hervás, i els 
formenterencs Manu San Felix, 
Jose Antonio Arribas, Alfredo 
Montero, Juan Moreno o Juan 
Picca. També hi va assistir Cesc 
Mulet, de la productora Peri-
fèrica de Palma, i Cristina Ros, 
directora del diari ARA de la seu 
de les Illes Balears.
A més, l’Institut Ramon Llull va 
escollir tres periodistes perquè 
participessin a l’esdeveniment, 
seleccionats per la seva trajectò-
ria i la vinculació amb el món de 

la fotografia: Jesús León, coordi-
nador i editor del mitjà especia-
litzat en tecnologia Xataka (xa-
takafoto.com); Manuel Morales, 
periodista d’El País especialitzat 
en fotografia, i Tomàs Fernando 
Flores, director de Ràdio 3. 

Exposició “Viva Arte Viva”, a 
la 57a Mostra Internacional 
d’Arts Visuals, en el marc de la 
Biennal d’Art de Venècia 2017 
(Venècia, Itàlia)
Del 13 de maig al 26 de novembre 
de 2017
La Biennal de Venècia ha estat, 
des de la seva inauguració el 
1895, un esdeveniment artístic 
de transcendència internacional, 
sempre a l’avantguarda de les 
noves tendències artístiques i de 
l’organització d’esdeveniments 
internacionals en les diferents 
disciplines de l’art contemporani. 
En el marc de la Biennal, cada 
dos anys es presenta una selecció 
de propostes artístiques contem-
porànies repartides en tres sec-
cions: l’Exposició Internacional 
d’Art, els pavellons nacionals i 
els Eventi Collaterali. La comis-
sària de la darrera edició va ser 
Christine Macel, encarregada de 
proposar el tema de l’esdeveni-
ment i de seleccionar els projec-
tes participants. 
L’edició de 2017 de la Mostra 
Internacional d’Arts Visuals, la 
57a, es va titular Viva Arte Viva i 
va incloure els treballs de quatre 
artistes catalans, que van rebre 
el suport de l’Institut Ramon 
Llull: Teresa Lanceta, i el treball 
conjunt d’Antoni Miralda, Joan 
Rabascall i Jaume Xifra.

Exposició “Seafoam”, d’Isabela 
Lleó, en el marc de l’exposició 
“Personal Structures - Open 
Borders”, en el marc de la 
Biennal d’Art de Venècia 
(Venècia, Itàlia)
Del 13 de maig al 26 de novembre 
2017
Durant la Biennal d’Art de 
Venècia se celebren els Even-
ti Collateralli, organitzats per 
diverses institucions com 
l’European Cultural Center, que, 
en aquesta ocasió, va presentar 
una exposició titulada “Personal 
Structures - Open Borders” a 
diversos espais: el Palazzo Mora, 
el Palazzo Bembo i els Giardini 
de la Marinaressa. L’exposició es 
va obrir al públic el 13 de maig, 
i el vernissage es va organitzar 
coincidint amb la inauguració 
oficial de la Biennal els dies 10, 11 
i 12 de maig. La cloenda de l’ex-
posició també es va fer coincidir 
amb la fi de l’esdeveniment, el 26 
de novembre. 
Isabela Lleó, artista establerta a 
les Illes Balears, va participar-hi 
amb la instal·lació “Seafoam”, un 
grup escultòric format per cinc 
peces de bronze que reprodueix 
el moviment de les ones, creat 
especialment per ser exposat 
als Giardini della Marinaressa. 
Amb aquesta peça, l’artista volia 
expressar els moviments de 
l’aigua en la buidor de l’espai, 
per despertar la consciència dels 
visitants sobre el problema actual 
de la conservació de la Terra i 
fer-la habitable per a les genera-
cions futures, tot conservant la 
transmissió de la cultura. L’Ins-
titut Ramon Llull va col·laborar 
en l’edició d’una publicació breu 
que incloïa les obres presentades 
a Venècia. 
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Exposició “Muntadas Video 
Works” a l’OCAT - OCT 
Contemporary Art Terminal 
(Xangai, Xina)
Del 8 d’octubre al 3 de desembre 
de 2017
L’OCAT Xangai és una institució 
sense afany de lucre dedicada a 
la promoció de les arts visuals, 
concretament el media art, el dis-
seny i l’arquitectura. És una enti-
tat interactiva i amb consciència 
social que organitza exposicions, 
projectes de recerca, formació i 
residències. Actualment està di-
rigida per Zhang Peili, un artista 
de renom internacional. 
Des de la inauguració d’aquest 
espai el 2012, s’hi han organit-
zat moltes exposicions de gran 
transcendència. El 2017, l’artista 
català Antoni Muntadas hi va 
presentar el seu treball “Munta-
das Video Works”. L’exposició 
recollia quinze de les creacions 
més significatives de la prolífica 
carrera de l’artista, que va ser 
pioner en l’ús del vídeo com a 
suport artístic. L’itinerari va 
mostrar set obres en forma de 
videoinstal·lació, i vuit sobre 
plafons i amb auriculars.
Els vídeos no es van presentar 
seguint un ordre cronològic, 
sinó que l’itinerari es va agrupar 
per temàtiques, tot mostrant el 
recorregut de Muntadas des de 
1971 fins a l’actualitat. L’Institut 
Ramon Llull va col·laborar en la 
publicació posterior del catàleg 
de l’exposició.

Participació de David G. 
Torres al programa públic 
del Museo Universitario del 
Chopo, Mèxic
Del 15 al 20 juny de 2017
El Museo Universitario del Cho-
po (col·loquialment “El Chopo”) 
és un espai expositiu de Ciutat de 
Mèxic dedicat a la promoció i la 
difusió de l’art contemporani. 
“El Chopo” va presentar l’expo-
sició “Punk: Sus rastros en el arte 
contemporáneo”, de l’octubre 
de 2016 a finals de març de 2017. 
L’exposició, comissariada per 
David G. Torres amb motiu del 
40è aniversari del sorgiment del 
punk, recupera els antecedents 
d’aquest fenomen cultural i 
social i presenta obres d’artistes 
contemporanis. Inclou, entre 
altres, obres d’artistes catalans 
com ara Tere Recarens, TRES, 
Mabel Palacín, Jordi Colomer o 
Antonio Ortega. A la inauguració 
de l’exposició hi va haver pre-
sència institucional del govern 
de la Generalitat i es va afegir el 
logotip del l’Institut Ramon Llull 
a tota la comunicació gràfica. 
El Museo del Chopo celebra, 
cada mes de juny, un seguit 
d’activitats amb l’objectiu de 
revisitar i fer balanç dels pro-
jectes expositius i els programes 
de la temporada precedent. És 
per això que David G. Torres 
va tornar al museu per valorar 
l’impacte de l’exposició, tot fent 
incidència en els artistes catalans 
que en formaven part. 
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Exposició “Francesc Abad - 
Strategien in prekären Zeiten”, 
impulsada per l’associació 
Kunstverein Tiergarten e.V. 
(Berlín, Alemanya)
De l’11 d’agost al 30 de setembre 
de 2017
L’associació pública Kunstverein 
Tiergarten e.V. i l’Institut Ramon 
Llull van col·laborar en la pre-
sentació de l’exposició “Francesc 
Abad - Strategien in prekären 
Zeiten” (“Francesc Abad - Es-
tratègies de la precarietat”), de 
l’artista Francesc Abad, que es va 
presentar a Berlín de l’11 d’agost 
al 30 de setembre de 2017. 
Kunstverein Tiergarten e.V. va 
néixer el 2004 i des de llavors 
s’ocupa d’un programa artístic 
que destaca per la seva interna-
cionalització i compromís social. 
El 2006 es va fer càrrec de la 
Galerie Nord del barri de Moabit, 
al districte Mitte de Berlín. 
L’obra d’Abad se centra en la re-
flexió cultural articulada en for-
ma d’imatges dialèctiques i beu 
de pensadors del segle XX. Entre 
les seves darreres instal·lacions 
destaquen “El Camp de Bota”, 
dedicat a la memòria de les víc-
times del franquisme; el projecte 
“Block W.B.”, que tracta la figura 
del pensador Walter Benjamin, 
i el projecte “Blockbloch”, on 
l’artista se centra en el concepte 
d’utopia de la mà del filòsof Ernst 
Boch. 
L’exposició “Estratègies de la 
precarietat” proposa un recorre-
gut pels darrers treballs d’Abad i 
constitueix una síntesi de la seva 
trajectòria artística. En aquest 
sentit, s’articula a través de qua-
tre eixos d’investigació estètica, 
que conformen quatre grans 
línies expositives: “Les costelles 
del Segle”, “Diaris del Pensar”, 
“Projecte Ernst Bloch - Espais 
per la utopia” i “Nòmines”. 



“Juntos Aparte - Fiesta al 
Borde”, dins del programa 
de la Bienalsur, Biennal 
Internacional d’Art 
Contemporani de l’Amèrica del 
Sud (Cúcuta, Colòmbia)
Del 28 d’octubre al 9 de desem-
bre de 2017 
Bienalsur és la primera biennal 
internacional d’art contemporani 
de l’Amèrica del Sud. El seu espai 
expositiu s’estén per tot el terri-
tori sud-americà i està organitza-
da per la Universidad Nacional 
Tres de Febrero (UNTREF) de 
la República Argentina. El 2017 
va tenir lloc entre els mesos de 
setembre i desembre.
“Juntos Aparte - Fiesta al Borde” 
és un projecte que s’inscriu en el 
programa de la Bienalsur impulsat 
per la Fundación Centro Cultural 
Pilar de Brahim. Es va celebrar 
del 28 d’octubre al 9 de desembre 
a la ciutat de Cúcuta i va incloure 
obres, performances i laboratoris 
artístics disposats en un recorregut 
pels equipaments culturals més 
emblemàtics de la localitat, tot 
presentant una selecció d’obres 
d’artistes internacionals i locals 
que tracten la migració, la restric-
ció, la ciutadania i la mobilitat. 
Paral·lelament a l’exposició, es 
van proposar una sèrie d’activi-
tats, des de projeccions audiovisu-
als, conferències, xerrades i clas-
ses magistrals, fins a un programa 
de mediació en col·laboració amb 
les universitats regionals. També 
es va publicar un catàleg-memò-
ria amb assajos i dissertacions de 
figures rellevants sobre els temes 
centrals del certamen. 
Els cinc artistes catalans selec-
cionats conjuntament per Àlex 
Brahim i l’Institut Ramon Llull 
que van mostrar les seves obres a 
l’exposició van ser Giuliana Rac-
co, Matteo Guidi, Jordi Colomer, 
Rubén Verdú i Daniela Ortiz.

Presentació d’El Internacional 
(1984-1986): New York’s 
Archeological Sandwich, 
d’Antoni Miralda, al Center for 
Architecture de Nova York 
3 de novembre de 2017
El Center for Architecture és 
un centre gestionat per la secció 
novaiorquesa de l’American Ins-
titute of Architects que organitza 
exposicions sobre arquitectura, 
urbanisme, disseny urbà i planifi-
cació del medi ambient. 
El dia 3 de novembre va acollir 
la presentació de la publicació El 
Internacional (1984-1986): New 
York’s Archeological Sandwich. 
En l’acte es va recordar “El 
Internacional Tapas Bar & 
Restaurant”, un projecte artístic 
d’Antoni Miralda que combina-
va art, gastronomia, disseny i 
arquitectura i que es va convertir 
en una icona cultural de la Nova 
York dels anys vuitanta. La pre-
sentació va anar acompanyada de 
les tapes originals que se servien 
al restaurant i de “Margarita Blu-
es”, el còctel cèlebre que també 
oferia el restaurant durant els 
anys que va estar obert. 
L’Institut Ramon Llull va 
col·laborar amb el Center for 
Architecture per a l’organització 
de l’acte. 

Presentació de l’escultura 
“Wilsis”, de Jaume Plensa, 
al Yorkshire Sculpture Park 
(Wakefield, Regne Unit)
11 de novembre de 2017
El Yorkshire Sculpture Park 
(YSP) és un dels parcs d’escul-
tura pública més importants 
del món. Amb motiu del 40è 
aniversari, va incorporar a la 
seva exposició permanent obres 
d’escultors internacionals i de 
renom, com ara Ai Wewei o Zak 
Ové. Les escultures dels artistes 
convidats es van mostrar a partir 

del 26 de maig de 2017.
El dia 11 de novembre, Jau-
me Plensa va pronunciar una 
conferència al YSP arran de la 
incorporació durant dos anys 
a la col·lecció permanent de la 
seva escultura “Wilsis”. Plensa va 
repassar la seva trajectòria, fent 
incidència en l’exposició mono-
gràfica que el mateix YSP li va 
dedicar el 2011. 
L’Institut Ramon Llull va col-
laborar en la instal·lació de “Wil-
sis” i la xerrada de l’artista. 

Programa Polaritats, impulsat 
per la plataforma Homesession 
(Barcelona, Espanya)
Tot l’any 2017
Homesession és un espai de crea-
ció i residència, una plataforma de 
recerca i comissariat, i un progra-
ma de producció de projectes, que 
incideix sobretot a escala local en 
l’escena de la ciutat de Barcelo-
na. Les activitats de què s’ocupa 
abasten des de performances i 
propostes d’instal·lacions fins a 
xerrades d’artistes, projeccions de 
vídeo, presentacions i publicaci-
ons. A més, duu a terme una tasca 
de comissariat i gestió cultural en 
centres d’art i festivals.
El programa Polaritats va comen-
çar el 2015 en col·laboració amb 
el grup “Art, professió i docèn-
cia”, un equip d’innovació peda-
gògica de la Universitat de Belles 
Arts de Barcelona. Va néixer amb 
l’objectiu d’apropar el context 
professional als estudiants i esta-
blir vincles de col·laboració entre 
artistes, comissaris i estudiants. 
Polaritats es basa en els projectes 
organitzats a Homesession du-
rant l’any. Se n’edita una publi-
cació en tres idiomes que recull 
les activitats realitzades, així 
com textos de comissaris locals 
i acadèmics de la Universitat de 
Barcelona.
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Residències a la Rijksakademie
Tot l’any 
La Rijksakademie van beeldende 
kunsten és un centre prestigiós 
de residències artístiques d’Am-
sterdam que es dedica al desen-
volupament de talent en l’àmbit 
de la pràctica de les arts visuals. 
A través del seu programa, els 
artistes seleccionats pel seu ta-
lent gaudeixen d’una plataforma 
per desenvolupar i internacio-
nalitzar el seu treball. Cada any, 
la Rijksakademie rep centenars 
de sol·licituds per accedir al seu 
programa de residències. Selec-
ciona 50 artistes, 25 dels quals 
han de ser residents a Holanda al 
moment de fer la sol·licitud. 
L’Institut Ramon Llull, conjun-
tament amb la Fundació Han 
Nefkens, va convidar repre-
sentants de la Rijksakademie 
a un workshop de dos dies per 
explicar als artistes com formu-
lar les seves candidatures. És el 
segon any que les institucions 
porten a terme aquesta iniciativa. 
La invitació de 2017 va donar lloc 
a la participació de l’artista Pep 
Vidal a una residència “at hoch” 
durant sis mesos a la primera 
meitat de 2018. 
El període de presentació de sol-
licituds per al 2019 ja ha finalit-
zat. La llista dels artistes selec-
cionats es farà pública durant el 
2018.

Residències artístiques en 
col·laboració amb la Fundació Han 
Nefkens
L’Institut Ramon Llull va iniciar 
un pla de residències artístiques 
amb l’objectiu d’afavorir la cons-
trucció de ponts de diàleg entre 
cultures, consolidar les relacions 
amb diferents equipaments, 
generar un intercanvi de conei-
xements i descobrir els contextos 
socials i culturals dels destins de 
residència per assolir un desen-
volupament professional i perso-
nal òptim per a la trajectòria dels 
artistes. 
Per tal d’aconseguir aquests ob-
jectius, l’Institut Ramon Llull va 
establir un acord amb la Funda-
ció Han Nefkens i va començar 
a treballar en dues direccions 
complementàries. D’una ban-
da, un ajut per a una residència 
d’excel·lència a la Rijksakademie 
d’Àmsterdam; de l’altra, un acord 
per impulsar residències per a 
artistes emergents a partir del 
suport a JISER, una associació 
que des de 2010 organitza resi-
dències a l’entorn del Mediter-
rani. 

JISER: Residències al 
Mediterrani (Tunis i Alger)
Tot l’any 
JISER (“pont”, en àrab) - Refle-
xions Mediterrànies va néixer 
l’any 2004 a Tunis, gràcies a la 
voluntat d’un grup de joves que 
compartien uns ideals i valors 
i que creien que mitjançant la 
creació d’una plataforma d’inter-
canvi cultural entre les diferents 
cultures mediterrànies era pos-
sible contribuir a transformar la 
realitat social que compartim. 
De 2010 a 2014, JISER va orga-
nitzar les residències de creació 
TNS>BCN 2010-2014, amb l’ob-
jectiu de promoure la cooperació 
i la comunicació entre joves 
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artistes visuals de Tunis i Bar-
celona. Després de quatre anys 
oferint un programa de creació a 
joves artistes de les dues ciutats, 
el 2017 també va incorporar un 
artista d’Alger. 
Bárbara Sánchez Barroso va ser 
l’artista catalana seleccionada 
per participar a la residència de 
Tunis, al BAC Art Center, i Anna 
López Luna, l’artista guanyadora 
de la convocatòria per participar 
a la residència d’Alger, al Box24. 
El jurat que va seleccionar les ar-
tistes estava format per membres 
de l’associació JISER, per un 
professional del sector convidat 
i per representants de la Funda-
ció Han Nefkens i de l’Institut 
Ramon Llull. 



Programa de pla pilot de 
residències d’arts visuals 
(Catalunya i Balears)
El Bòlit Centre d’Art 
Contemporani (Girona)
El Bòlit Centre d’Art Contempo-
rani és un equipament municipal 
de l’Ajuntament de Girona que 
té com a objectiu desenvolupar 
programes de recerca, producció 
i exposició de projectes artístics 
contemporanis. L’any 2014, El 
Bòlit va encetar una nova línia de 
treball amb la creació d’una resi-
dència per a artistes a la ciutat de 
Girona, que serveix per establir 
intercanvis d’espais tant nacio-
nals com internacionals.
El 2017, El Bòlit va establir dos 
programes de residència amb 
centres internacionals. El primer 
d’aquests convenis es va signar 
amb La Chambre Blanche, un 
espai autogestionat de Mont-
real (Quebec) dedicat a l’experi-
mentació i la difusió de les arts 
visuals. L’artista quebequès que 
va fer la residència a Girona és 
Guillaume Adjutor Provost, del 
8 de maig al 8 de juliol. L’artista 
català que va viatjar al Quebec va 
ser Quelic Berga Carreras, del 18 
de setembre al 19 de novembre 
de 2017.
El segon conveni es va signar 
amb Rad d’Art Project, un centre 
ubicat a San Romano - Mercato 
Saraceno (Emilia Romagna, Ità-
lia), dedicat a la recerca artística 
contemporània internacional en 
arts visuals i sonores. Els artistes 
catalans Jaume Clotet i Clàudia 
del Barrio Gómez hi van fer una 
residència del 29 de setembre al 
30 d’octubre de 2017.

Hangar (Barcelona)
Hangar és un centre obert per a 
la recerca i la producció artística 
que dona suport a creadors i ar-
tistes. La seva missió és recolzar 
els creadors en totes les fases del 
procés de producció de les arts 
visuals i contribuir a una millor 
consecució de cadascun dels 
seus projectes. Hangar té la seu 
al complex Can Ricart, un entorn 
industrial al barri de Poblenou de 
Barcelona.
El 2017 va programar un intercan-
vi artístic amb la Fonderie Darling 
de Mont-real (Quebec). L’artista 
Ana García-Pineda hi va fer una 
estada de tres mesos i, al seu torn, 
un artista canadenc va fer una re-
sidència de tres mesos a Hangar.

JIWAR (Barcelona) 
L’Associació JIWAR Creació i 
Societat és una residència-viver 
de creació per a tots els professi-
onals que treballen en interlocu-
ció amb l’espai urbà. Situada en 
una casa patrimonial al cor del 
barri de Gràcia, el seu entorn i 
espai en fan un lloc únic per a la 
reflexió i la creació. El concepte 
del projecte s’inspira de la tradi-
ció mediterrània del jiwar, mot 
àrab que significa literalment 
“veïnatge”: es refereix, doncs, a 
l’art d’establir una relació creati-
va i durable entre veïns i veïnes 
d’un mateix barri. Va ser creada 
fa cinc anys amb l’objectiu de re-
ivindicar la creació artística com 
a eina de transformació i reflexió 
sobre la ciutat. 
El 2017 va presentar un inter-
canvi de residències artístiques 
a Marràqueix (Marroc) i Tbilissi 
(Geòrgia). La primera va con-
sistir en una residència d’estudi 
i producció a l’espai Le 18 riad 
culturel et multidisciplinaire, de 
Marràqueix, sobre els processos 
de gentrificació que assolen la 

ciutat, en paral·lel amb la pro-
blemàtica de Barcelona. L’artista 
catalana Christina Schultz hi va 
fer una residència d’un mes a 
l’octubre, amb una presentació 
pública final a l’espai expositiu 
del riad. La segona, durant el mes 
de novembre, va consistir en una 
residència de creació i producció 
a l’Escola d’Arts Visuals i Dis-
seny de la Universitat Lliure de 
Tbilissi, de l’artista visual Marc 
Badia Quintana, que va oferir una 
exposició final a l’espai expositiu 
de la Universitat. A finals d’any, 
un artista marroquí va fer una 
residència similar a JIWAR, i 
al gener de 2018 tindrà lloc la 
residència de l’artista georgià a 
Barcelona.

Invitació de comissaris 
internacionals a conèixer 
l’escena catalana en l’àmbit 
de les arts visuals (Barcelona i 
Girona, Espanya)
Tot l’any 
L’Institut Ramon Llull va con-
vidar un grup de comissaris i 
professionals internacionals per 
tal de donar a conèixer el sector 
de les arts visuals a Catalunya, 
i així potenciar la presència de 
creadors catalans en el circuit 
internacional, i també amb la 
voluntat de dinamitzar l’escena 
contemporània catalana. 
Una de les convidades va ser 
Chantal Pontbriand, comissària 
d’art contemporani, crítica d’art i 
consultora. Durant la seva visita 
a Barcelona, del 26 al 31 de març, 
Pontbriand es va apropar a les 
arts visuals catalanes tot fent una 
visita a estudis d’artistes i institu-
cions, segons una agenda pactada 
amb l’Institut Ramon Llull. 
També es va rebre Adonay 
Bermúdez, comissari indepen-
dent, que va viatjar a Girona del 
20 al 27 de juliol per conèixer 

Arts visuals,  
arquitectura i disseny



•  KIBRIT (Marroc/Algèria/Tu-
nísia/Palestina), www.kibrit.
org

•  JISER Reflexions Mediterrà-
nies (Barcelona/Tunis), www.
jiser.org

L’Institut Ramon Llull també 
va col·laborar amb LOOP, una 
plataforma de promoció, difusió i 
reflexió de la creació en vídeo-
art. LOOP combina alhora un 
festival i una fira. El festival té 
un programa ampli que inclou la 
projecció de nombrosos vídeos 
d’artistes emergents i consolidats 
en multitud d’espais de la ciutat, 
així com espais de debat, confe-
rències i taules rodones. A la fira 
també es projecten peces d’artis-
tes reconeguts en el panorama 
internacional de la mà d’algunes 
de les galeries més prestigioses 
del món. 

Amb motiu de la celebració de 
LOOP, l’Institut Ramon Llull va 
convidar una selecció de progra-
madors internacionals, comis-
saris i directors de museus per 
mostrar-los la producció artística 
catalana o feta a Catalunya en 
l’àmbit del videoart. El 2017, 
l’Institut Ramon Llull va invitar 
Niels Van Tomme, director del 
centre d’art De Appel a Amster-
dam; Irene Calderoni, comissària 
d’art contemporani i directora 
d’exposicions a la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo de 
Torí; David Gryn, fundador i 
director d’Artprojx, Daata Editi-
ons, Strangelove Moving Image 
Festival (Central Saint Martins) i 
curador de cinema per a Art Ba-
sel (Miami Beach); Anne-Marie 
Duguet, professora emèrita a 
la Universitat París 1 Panthéon 
Sorbonne i crítica d’art, i Odile 
Allard, comissària especialitzada 
en cinema i directora executiva, 

l’escena de la ciutat. Bermúdez 
ha comissariat projectes exposi-
tius per a centres de tot el món, 
assessora institucions culturals i 
empreses privades, i col·labora, 
a més, amb universitats d’arreu. 
Els equipaments que va visitar 
van ser acordats entre l’Institut 
Ramon Llull i El Bòlit Centre 
d’Art Contemporani de Girona, 
on es va allotjar.
Un altre bloc de comissaris van 
ser seleccionats pel BAR project, 
una organització de comissaris i 
crítics autogestionada, dedicada 
a recolzar els artistes i comissaris 
internacionals i a promoure el 
diàleg transdisciplinari.
Una d’elles va ser Emily Pethick, 
directora de The Showroom a 
Londres des de 2008. Actual-
ment treballa com a part d’un 
equip de curadors que investiga 
els plans per a una nova institu-
ció a Amsterdam, i participa en 
moltes altres iniciatives. La seva 
visita a Barcelona es va produir 
del 19 al 22 de març 2017.
D’altra banda, Santiago Villa-
nueva va ser a Barcelona del 19 
de març al 19 d’abril. Té al seu 
càrrec l’àrea d’influència amplia-
da del Nou Museu Energia d’Art 
Contemporani i va ser curador 
del cicle Bellos Jueves al Mu-
seo Nacional de Bellas Artes de 
Buenos Aires. També és curador 
pedagògic del Museo de Arte 
Moderno de la mateixa ciutat 
i editor de la revista Tradición, 
així com membre del grup editor 
de la revista Mancilla i docent a 
la Universidad Nacional de las 
Artes de l’Argentina. 
Una altra convidada va ser 
l’holandesa Karima Boudou, 
historiadora de l’art i comissà-
ria independent. Es va formar 
en Història de l’Art i Filosofia, 
va participar en el Curatorial 
Program De Appel a Amsterdam 
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i és cofundadora del col·lectiu la 
DIS/PARERE, entre molts altres 
projectes. La seva visita a Barce-
lona va tenir lloc del 19 al 25 de 
març 2017.
L’Institut Ramon Llull també va 
col·laborar amb la fira SWAB per 
convidar comissaris i directors 
de centres de països de la conca 
mediterrània, amb l’objectiu de 
fer-los conèixer els artistes cata-
lans de l’àmbit de les arts visuals 
i afavorir la seva mobilitat a la 
Mediterrània. SWAB és una fira 
d’art contemporani que proposa 
trencar la imatge hermètica i eli-
tista que sovint es relaciona amb 
el món de l’art. La seva finalitat 
és fer que l’art contemporani 
sigui més accessible al públic 
general. 
SWAB s’ha consolidat com un 
escenari reconegut per a galeries, 
comissaris i artistes emergents. 
L’edició de 2017 va incloure la 
secció Focus Magreb, comissaria-
da per Xavier de Luca, una versió 
ampliada després de l’èxit de 
2016, que va incorporar galeri-
es i plataformes independents 
de tota la regió mediterrània, 
revelant els seus nexes i contras-
tos. Els centres seleccionats en 
el programa Focus Mediterrània 
van ser els següents:

•  Collective 220 (Algèria), www.
collective220.com

•  Centre des Arts Vivants de 
Radès (Radès, Tunísia), www.
centrarades.org

•  WaraQ Art Foundation (Trípoli, 
Líbia), www.waraq.ly

•  Artellewa (El Caire, Egipte), 
www.artellewa.com

•  AllArtNow (Damasc, Síria), 
www.allartnow.com

•  Mansion (Beirut, Líban), www.
mansion-blatt.blogspot.com



productora i realizadora. 
Finalment, l’Institut Ramon Llull 
va col·laborar amb el MACBA tot 
convidant Carolina de Angelis 
a l’exposició “Poesia Brossa”, 
inaugurada el 20 de setembre, 
amb l’objectiu de fomentar la 
itinerància en l’àmbit llatinoa-
mericà d’aquest artista català tan 
important. De Angelis va assistir 
a la inauguració de l’exposició 
com a representant de dos espais: 
l’Institut Tomie Ohtake de Sao 
Paulo, creat el 2001 —un espai 
projectat per realitzar grans 
mostres nacionals i internacio-
nals d’arts visuals—, i el Museu 
Oscar Niemeyer, de la ciutat 
de Curitiba —dedicat a les arts 
visuals, l’arquitectura, l’urbanis-
me i el disseny, i que, amb 35.000 
metres quadrats, és considerat 
el museu més gran de l’Amèrica 
LlatinaLa intenció de De Angelis 
era aprofundir en el coneixement 
de l’obra de Brossa per poder-la 
programar-la en algun d’aquests 
dos centres.

Arts visuals,  
arquitectura i disseny

Mobilitat d’artistes 2017 - Música 

Repartiment dels recursos 
econòmics atorgats a través de 
les convocatòries de suport a la 
mobilitat d’artistes en l’àmbit de 
les arts escèniques, la música i les 
arts visuals 
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Distribució geogràfica dels 60 
desplaçaments realitzats amb el 
suport de l’Institut Ramon Llull 
en l’àmbit de les arts visuals
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Convocatòria de subvencions 
per a desplaçaments d’artistes a 
l’exterior
Una de les eines principals de 
l’Institut Ramon Llull per incre-
mentar la presència de la creació 
catalana a l’exterior és la convo-
catòria pública d’ajuts a despla-
çaments d’artistes i comissaris a 
l’exterior. Aquestes subvencions 
són bàsiques per consolidar 
els mecanismes de suport a la 
internacionalització de la creació 
catalana i es convoquen per do-
nar suport a projectes expositius 
en l’àmbit de les arts visuals, el 
disseny i l’arquitectura.
L’any 2017 es va mantenir la mo-
dalitat de convocatòria específica 
per a l’àmbit de les arts visuals, 
amb la voluntat d’elaborar unes 
bases específiques a les necessi-
tats d’aquest sector, adequar-les 
a la legislació vigent i a la gestió 
telemàtica.
Cal destacar que l’Institut Ramon 
Llull va incorporar novament en 
les seves comissions dos experts 
externs amb l’objectiu de valorar 
i puntuar les sol·licituds rebudes 
segons els criteris establerts a la 
convocatòria. 
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49
artistes han 
realitzat  

60
activitats i/o 
exposicions a 

27
països



Promovem l’ensenyament 
i el coneixement de 
la llengua i la cultura 
catalanes a universitats 
d’arreu del món
Al llarg del 2017 vam continuar promovent els estudis de 
llengua i cultura catalanes a les universitats de l’exterior, 
amb les quals subscrivim acords per a la implantació o 
la consolidació de docència d’estudis catalans. També 
vam donar suport a les universitats, el professorat i els 
estudiants per mitjà de diversos programes. 
Vam organitzar activitats acadèmiques i culturals per 
afavorir l’impacte social dels estudis catalans i la visibilitat 
de la cultura catalana a les universitats. Vam fomentar 
els estudis avançats i la recerca sobre la llengua i la 
cultura catalanes a través de centres d’estudi i càtedres 
de professors visitants en universitats de prestigi 
reconegut, i del suport a les iniciatives de les associacions 
internacionals de catalanística.
Vam oferir formació permanent al professorat amb 
l’objectiu de garantir la qualitat de la docència i vam 
promoure accions adreçades als estudiants de l’exterior 
per completar la seva formació lingüística dins del 
domini de la llengua catalana i contribuir a la seva 
professionalització.
Com a organisme oficial de certificació dels coneixements 
de català a l’exterior, vam organitzar les proves que 
permeten acreditar-ne els diferents nivells, d’acord amb el 
Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Llengua i Universitats

Xarxa universitària d’estudis 
catalans a l’exterior
Curs acadèmic 2016-2017
El curs 2016-2017, 143 univer-
sitats de la Xarxa universitària 
d’estudis catalans van oferir 
docència d’estudis catalans. 
D’aquestes, 87, distribuïdes en 28 
països (66 a Europa, 17 a Amèrica 
i 4 a Àsia), van rebre una aporta-
ció de l’Institut Ramon Llull per 
a la impartició de docència de 
català, mentre que la resta van 
participar en més o menys grau 
en els diversos programes adre-
çats al professorat i els estudi-
ants, o van dur a terme activitats 
acadèmiques i culturals. 
Pel que fa a les 87 universitats 
que van rebre ajut de l’Institut 
Ramon Llull, el nombre d’estu-
diants matriculats a assignatures 
de llengua i cultura catalanes va 
ser de 6.690, xifra que representa 
un total de 4.309 persones, la 
majoria de les quals cursen els 
estudis a França (1.440), Ale-
manya (764) i Itàlia (687). Les 
assignatures de llengua són les 
que van registrar més estudiants 
matriculats (64%), sobretot dels 
nivells A1, A2 i B1 (94%); mentre 
que a les assignatures de literatu-
ra, cultura, lingüística i traducció 
s’hi va inscriure el 34,7% dels 
estudiants. 
En la línia de millorar progres-
sivament la presència i l’esta-
tus dels estudis catalans a les 
universitats de l’exterior, es van 
continuar promovent actuaci-
ons adreçades a consolidar-ne 
l’oferta docent i ampliar-ne l’iti-
nerari curricular, les quals es van 
anar formalitzant per mitjà de 
la signatura de convenis de col-
laboració. En més d’una seixan-
tena d’aquestes universitats, el 
recorregut curricular dels estudis 
catalans és estable i consolidat, 
amb una oferta d’assignatures de 



llengua, cultura, lingüística i/o 
traducció.
El 2017 es van organitzar dues 
trobades amb responsables aca-
dèmics dels estudis catalans, una 
al mes de febrer a França i una al 
novembre a Alemanya. Aquestes 
trobades van permetre fer una 
anàlisi estratègica de la situa-
ció d’aquests estudis als països 
respectius i reflexionar sobre les 
estratègies per a la consolidació 
de cara al futur.
Al llarg d’aquest curs, 20 univer-
sitats (gairebé el 30%) van oferir 
especialitzacions en estudis 
catalans (Nebenfach, Beifach, Mi-
nor, Majeure o Licence, Mineure, 
Joint Honours, Grau), d’acord 
amb els plans d’estudis dels 
departaments en què s’inscriuen. 
A la Universitat de Bucarest, 2 
estudiants van obtenir el grau en 
Filologia Catalana; a la Uni-
versitat Jean Jaurès de Tolosa, 
on s’ofereix una llicenciatura 
de llengua, cultura i literatu-
ra catalanes (Licence Catalan) 
conjuntament amb la Universitat 
de Perpinyà, 5 estudiants van 
obtenir la Mineure de català; a la 
Universitat de Mont-real, 5 estu-
diants van completar la Mineure 
en études catalanes, i 5 estudiants 
més ho van fer a la Universitat de 
Széged (Hongria). A la Universi-
tat de Sheffield, 4 estudiants van 
obtenir un Joint Honours (doble 
llicenciatura) en català i una altra 
matèria, i a la Universitat de Chi-
cago, 1 estudiant va finalitzar el 
Major en Llengües Romàniques 
(Espanyol-Català). A la Universi-
tat d’Hamburg, 3 estudiants van 
completar el Minor de Llengua 
i Lingüística catalana, i a la Uni-
versitat de Freiburg, 2 estudiants 
van finalitzar tots els cursos del 
Nebenfach Katalanisch. 
Per cinquè any consecutiu, la 
Universitat de Leipzig va orga-

nitzar l’Escola Catalana d’Estiu, 
dedicada a l’estudi de la llengua, 
la cultura i la lingüística de cor-
pus aplicada a l’aprenentatge de 
llengües i a la pràctica traducto-
lògica.
Pel que fa als resultats acadè-
mics del professorat, destaca la 
presentació de la tesi doctoral 
Gramaticalización y cambio 
lingüístico en árabe: El caso de 
hattà en lengua clásica y dia-
lectal, de Lucía Medea García 
(Universitat de Lisboa), així com 
l’obtenció del títol de doctor 
habilitat del professor Alfons 
Gregori (Universitat Mickiewizc 
de Poznan) i del guardó Batista i 
Roca per part del mateix profes-
sor i del catedràtic de Filologia a 
la Universitat de Bochum, Roger 
Friedlein. La professora Maria 
Dasca (Universitat de Harvard) 
va ser reconeguda amb un dels 
2017 Teaching Prizes per l’excel-
lència en la docència al Departa-
ment de Llengües i Literatures 
Romàniques, i el professor 
Guillem Molla (Universitat de 
Massachusetts) va ser nominat al 
mateix premi a la seva universi-
tat, que, a més, li va concedir una 
beca de recerca. També és digna 
d’esment la publicació del volum 
col·lectiu Didàctica universitària 
dels estudis culturals: Pràctiques 
i tendències en la catalanística 
i la hispanística, publicat per 
l’editorial Universaar de la Uni-
versitat del Saarland (Alemanya) 
i coordinat per la professora 
Maria Lacueva, el qual fa una 
reflexió sobre l’ensenyament de 
la cultura a l’alumnat universitari 
internacional.
Finalment, cal destacar dos pro-
jectes de recerca. D’una banda, el 
programa de català de la Univer-
sitat de Califòrnia-Los Angeles 
va aconseguir una beca de la 
Innovative Learning Technology 

Initiative per a l’elaboració d’un 
curs de català accessible per tots 
els estudiants de la Universitat 
des de la plataforma Cross-
Campus Enrollment. De l’altra, 
el Departament de Llengües 
Modernes de la Universitat de 
Birmingham va ser incorporat a 
un projecte de recerca finançat 
per The Leverhulme Trust, amb 
dos investigadors a temps com-
plet durant dos anys, que inclou 
una recerca en estudis catalans 
dirigida per la professora Elisen-
da Marcer. 

Curs acadèmic 2017-2018
El curs 2017-2018, el nombre 
d’universitats que es van be-
neficiar d’un ajut de l’Institut 
Ramon Llull per a la impartició 
de docència d’estudis catalans va 
ser de 86. Gràcies al suport de la 
Generalitat Valenciana, aquest 
curs es va iniciar una nova col-
laboració amb la Universitat Au-
tònoma de Madrid, que permetrà 
cursar el català com a assignatu-
ra optativa dins del Departament 
de Lingüística General, Llengües 
Modernes, Lògica i Filosofia de 
la Ciència, Teoria de la Literatura 
i Literatura Comparada. D’altra 
banda, es va deixar de subvencio-
nar la Universitat de l’Aconcagua 
(Argentina) i la Universitat de 
Cracòvia (Polònia), tot i que els 
estudis catalans es mantindran a 
ambdues universitats. 
Al mes d’abril de 2017 es va 
organitzar una convocatòria de 
selecció de professorat d’estudis 
catalans per a 22 universitats, 
per a la qual es van rebre 73 sol-
licituds.
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Evolució del nombre d’universitats subvencionades per cursos i zones geogràfiques

 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Europa 76 78 81 87 98 96 96 93 87 87 67 66 66 66 66

Amèrica 13 13 14 17 24 21 23 24 24 23 18 16 17 17 16

Àsia 1 1 1 1 2 3 4 5 3 3 2 3 4 4 4

Oceania 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

Àfrica 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 93 95 98 107 126 122 125 123 114 114 88 88 88 87 86

Universitats beneficiàries d’ajuts  
per a la docència d’estudis catalans
Curs 2017-2018

Alemanya Universitat Lliure de Berlín 

Universitat Humboldt de Berlín

Universitat de Bochum 

Universitat de Constança 

Universitat de Frankfurt 

Universitat de Freiburg 

Universitat d’Hamburg

Universitat de Heidelberg 

Universitat de Kiel

Universitat de Leipzig

Universitat de Mannheim

Universitat de Marburg 

Universitat de Regensburg

Universitat de Saarland

Universitat de Siegen

Universitat de Tubinga

Àustria Universitat de Viena 

Brasil Universitat de Sao Paulo

Canadà Universitat de Mont-real

Croàcia Universitat de Zadar

Cuba Universitat de l’Havana

Espanya Universitat de Granada

Universitat Autònoma de Madrid

Universitat de Santiago de Compostel·la

Estats Units Universitat de Califòrnia-Los Angeles

Universitat de Chicago

Universitat de Colorado-Boulder

Universitat de Colúmbia

Universitat Georgetown

Universitat de Harvard

Universitat de Massachusetts

Universitat de Stanford

City University of New York

Finlàndia Universitat d’Hèlsinki 

França Universitat de la Bretanya Sud

Universitat d’Amiens

Universitats Jean Monnet-Saint Etienne

Universitat de Grenoble III

Escola Normal Superior de Lió

Universitat París-Sorbona

Universitat de París 8

Universitat de Provença-Ais Marsella

Universitat de Rennes 2-Alta Bretanya

Universitat de Tolosa-Jean Jaurès

Hongria Universitat de Budapest

Universitat de Szeged 

Irlanda Universitat de Cork

Universitat Nacional d’Irlanda-Maynooth

Israel Universitat de Jerusalem
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Itàlia Universitat de Bolonya 

Universitat de Milà

Universitat L’Orientale de Nàpols

Universitat de Sàsser

Universitat de Torí

Universitat de Venècia

Universitat de Verona

Japó Universitat de Hosei

Universitat d’Estudis Estrangers de Tòquio

Mèxic Universitat Autònoma de Mèxic

Universitat de Guadalajara

Països Baixos Universitat d’Amsterdam

Polònia Universitat de Poznan

Portugal Universitat de Lisboa

Regne Unit Universitat de Birmingham 

Universitat de Bristol

Universitat de Cambridge

Universitats de Cardiff

Universitat de Durham

Universitat de Glasgow 

Universitat de Leeds

Universitat de Liverpool

Queen Mary, Universitat de Londres

King’s College, Universitat de Londres

Universitat de Manchester

Universitat de Newcastle

Universitat d’Oxford

Universitat de Sheffield

Rep. Txeca Universitat Masaryk de Brno 

Romania Universitat de Bucarest

Rússia Universitat Estatal de Sant Petersburg

Universitat Estatal de Moscou 

Sèrbia Universitat de Belgrad 

Suïssa Universitat de Zuric

Xile Universitat de Xile

Universitat Pontifícia Catòlica

Xina Universitat d’Estudis Estrangers de Pequín

Subvencions atorgades  
per a la docència universitària

Ajuts per contribuir al manteniment de la 
docència d’estudis catalans a universitats 
de fora del domini lingüístic durant el curs 
2017-2018

1.476.418 €

Ajuts de desplaçament i incorporació a les 
persones seleccionades per la convocatòria de 
selecció de professorat per a universitats de 
fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 
2017-2018

8.450 €

Ajuts al professorat d’estudis catalans de les 
universitats de l’exterior que exerceixen en 
dues o més universitats de localitats diferents

2.000 €

TOTAL 1.486.868,00 €



Càtedres i centres d’estudi
Centre d’Estudis Catalans 
(Universitat de la Sorbona de 
París)
L’Institut Ramon Llull va donar 
continuïtat a la col·laboració amb 
la Universitat de la Sorbona per 
al desenvolupament i la difusió 
dels estudis catalans per mitjà 
del Centre d’Estudis Catalans, 
dotat d’una càtedra de llengua 
i cultura catalanes on s’impar-
teixen estudis de català amb un 
diploma universitari propi. 
Del programa anual d’activitats 
acadèmiques que organitza el 
Centre, destaquen la jornada 
Teatre contemporani a les Illes 
Balears, amb la participació del 
dramaturg illenc Jaume Miró, 
i la conferència “L’histoire au 
présent, histoires du présent: 
une approche de la dramaturgie 
majorquine contemporaine”, del 
professor i traductor Aymeric 
Rollet, en el marc del Centre de 
Recerca Interdisciplinària dels 
Móns Ibèrics Contemporanis 
(CRIMIC), així com la conferèn-
cia “El canvi climàtic i el mar”, 
del doctor Joandomènec Ros 
(Institut d’Estudis Catalans), la 
conferència sobre la gestió del 
patrimoni fílmic i les perspecti-
ves de recerca, d’Esteve Riam-
bau, director de la Filmoteca de 
Catalunya, i la taula rodona sobre 
Puig i Cadafalch, amb la partici-
pació de Mireia Freixa (comis-
sària de l’Any Puig i Cadafalch), 
Xavier Barral (Universitat de 
Rennes 2 i Universitat Ca’ Fosca-
ri de Venècia) i Montserrat Pagès 
(crítica d’art). 
El Centre també va gaudir de la 
participació d’Imma Monsó al 
cicle La literatura catalana en 
tots els accents, amb la traductora 
Marie-Christine Vila, en un acte 
moderat pels professors del Cen-
tre Marina Navàs i Francesc Tous.

Al mes de novembre es va com-
memorar el 40è aniversari del 
Centre d’Estudis Catalans, creat 
el 1977, amb un concert del Quar-
tet Gerhard a l’amfiteatre Riche-
lieu, lloc emblemàtic de l’edifici 
històric de la Sorbona, en un 
acte organitzat en col·laboració 
amb la Delegació del Govern de 
Catalunya a França, l’Associació 
per a la Promoció de la Cultura 
Catalana a París i el suport del 
servei cultural de la Universitat 
de París-Sorbona.

Centre d’Estudis Catalans 
(Queen Mary, Universitat de 
Londres)
Al llarg del curs, el Centre va or-
ganitzar un programa d’activitats 
acadèmiques per a la promoció 
i la consolidació de la recerca 
en estudis catalans des d’una 
perspectiva transversal i inter-
disciplinària. En destaquen la “7a 
Centre for Catalan Studies An-
nual Lecture” sobre “Cosmopo-
litanism, Minority, Translation: 
Eduard Màrquez’s Zugzwang”, 
a càrrec del professor i traduc-
tor Lawrence Venuti (Temple 

University); els seminaris dels 
professors Brad Epps (Universi-
tat de Cambridge), Guillem Co-
lom (Universitat d’Exeter) i John 
London (QMUL); una edició 
especial del seminari sobre Llu-
ïsa Cunillé amb la col·laboració 
del TNC i la representació d’una 
de les seves obres, i el Congrés 
Internacional Catalan Literature 
in English: Translation, Readers-
hip and Impact, amb la participa-
ció de conferenciants de diverses 
universitats dels Estats Units, el 
Regne Unit i l’Estat espanyol. 
També cal esmentar la participa-
ció del director del Centre d’Es-
tudis Catalans, el professor John 
London, a la jornada Migration 
and Cultural Memory Research 
Day, al Senate House de Londres, 
en què va presentar l’arxiu que 
Joan Gili va recopilar durant tota 
la seva carrera. Es tracta d’una 
font de recerca d’un valor incal-
culable, única en la seva varietat 
i detall, que inclou correspon-
dència, traduccions i esborranys 
d’obres de Carles Riba, Josep 
Carner i Marià Manent, entre 
altres. 
Pel que fa a la recerca, el curs 
2017-2018 es va crear la “Balearic 
Island Doctoral Studentship in 
Catalan Studies”, una beca de 
doctorat per a un estudiant post-
graduat sobre estudis catalans 
patrocinada pel Govern de les 
Illes Balears.

Càtedra d’Estudis Catalans 
Joan Coromines (Universitat 
de Chicago)
Amb la creació de la Càtedra 
Joan Coromines el 2005, l’Insti-
tut Ramon Llull va contribuir a 
mantenir la docència de llen-
gua catalana a la Universitat de 
Chicago i fa possible la presència 
anual d’un professor visitant. 
La primavera de 2017, la Càtedra 
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la va ocupar la professora i es-
criptora Núria Perpinyà (Univer-
sitat de Lleida), que va impartir 
el curs “Catalan Avant-Garde 
Theater”, al qual van assistir 
estudiants de grau i postgrau. 
El teatre, entès com el mirall de 
la nació i l’expressió més clara 
dels seus impulsos, així com una 
forma recreativa i col·lectiva 
d’entendre una cultura, va per-
metre al llarg del curs analitzar 
la història de Catalunya i Europa 
a través de literatura escrita i de 
filmacions de representacions 
teatrals. Durant la seva estada, 
la professora Perpinyà també 
va pronunciar la conferència 
“Voices of Catalonia: Performing 
Another Country” a la biblioteca 
Regenstein, en el marc dels actes 
de Sant Jordi.
També es van impartir les con-
ferències “A Democratic Revolt: 
Catalan Fight for Independence 
and the Crisis in Spain”, a càrrec 
del professor Josep M. Muñoz, i 
“Bautizar calles, imaginar países: 
Razones del noménclator de Bar-
celona, de Víctor Balaguer a los 
Juegos Olímpicos”, del professor 
Jaume Subirana. I es va organit-
zar la presentació “From English 
to Catalan, and Viceversa: A Con-
versation about Poetry, Traveling 
and Translation”, a càrrec de 
Jaume Subirana i Miquel Àngel 
Llauger.
La Universitat de Chicago per-
met cursar un Minor d’especialit-
zació en estudis catalans, dins del 
grau en Llengües i Literatures 
Romàniques, que acredita el tre-
ball acadèmic dels estudiants que 
tinguin competència en llengua 
catalana i que cursin almenys sis 
assignatures de llengua, litera-
tura o cultura catalanes. Aquest 
curs, prop de setanta estudiants 
van cursar estudis catalans en 
aquesta Universitat, amb un 

increment notable en els nivells 
avançats. També cal destacar la 
continuïtat en la matrícula dels 
cursos de català en línia a través 
del programa CourseShare del 
CIC (Comitè de Cooperació Ins-
titucional entre les universitats 
americanes del grup Big Ten), 
oberts als estudiants d’aquestes 
universitats. 

Càtedra Juníper Serra 
(Universitat de Stanford)
La col·laboració entre l’Institut 
Ramon Llull i la Universitat de 
Stanford fomenta, des de l’any 
2007, la docència de llengua 
catalana i el manteniment de la 
Càtedra Juníper Serra d’Estudis 
Catalans, que anualment acull un 
professor visitant, sota la direc-
ció del professor Joan R. Resina. 
Durant el semestre de tardor 
de 2017, va ocupar la Càtedra el 
professor Jordi Falgàs, doctor en 
Història de l’Art a la Universitat 
de Wisconsin-Madison i la Uni-
versitat de Barcelona, i director 
de la Fundació Rafael Masó de 
Girona, que hi va impartir el curs 
“Peripheral Dreams: The Art 
and Literature of Miró, Dalí and 
Other Surrealists in Catalonia”. 
Al curs van assistir-hi estudiants 
de grau i doctorands de diverses 
disciplines, i es va oferir conjun-
tament des del Departament de 
Cultures Ibèriques i Llatinoame-
ricanes i el d’Història de l’Art. Va 
consistir en una introducció al 
moviment surrealista a Catalu-
nya, amb un èmfasi especial en 
les trajectòries de Joan Miró i 
Salvador Dalí durant els anys vint 
i trenta, tot fent atenció a la re-
lació de les arts visuals (pintura, 
escultura, fotografia i cinema) i la 
literatura (poesia visual, mani-
festos, revistes d’avantguarda, 
crítica d’art) dins el surrealisme i, 
en general, les avantguardes fins 

a la Guerra Civil. 
Durant la seva estada a Stanford, 
Falgàs també va pronunciar la 
conferència “An Unknown Dalí: 
Drawings and Paintings from 
Salvador Dalí’s First Patron”. A 
la Universitat de Toronto, la Uni-
versitat de Califòrnia-Los Ange-
les i la Universitat de Califòrnia-
Berkeley, la seva conferència va 
portar per títol “Dalí’s Origins: 
Drawings and Paintings from the 
Cusí Collection” i va presentar i 
analitzar els primers dibuixos i 
pintures del pintor.

Càtedra Rodoreda (The 
Graduate Center, City 
University of New York)
L’Institut Ramon Llull va man-
tenir la col·laboració establerta 
amb la City University of New 
York (CUNY) des de l’any 2003 
per mitjà de la Càtedra Rodore-
da, en el marc del programa de 
doctorat en estudis hispànics i 
lusitanobrasilers. 
El 2017, la Càtedra va oferir dos 
seminaris de doctorat. El del se-
mestre de primavera, Contempo-
rary Catalan Drama: A New Cos-
mopolitalism, va córrer a càrrec 
de la professora Sharon Feldman 
(Universitat de Richmond) i s’hi 
van examinar diverses obres del 
teatre català contemporani a la 
llum de la seva voluntat d’arribar 
a un cosmopolitisme identitari 
europeu que transcendís els 
límits nacionals i les fronteres 
geogràfiques i lingüístiques. 
El seminari va culminar amb 
la conferència oberta al públic 
“From Barcelona to Broadway 
and the Silver Screen: The Story 
of Àngel Guimerà in America”. 
Al semestre de tardor, el profes-
sor Llorenç Comajoan (Univer-
sitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya) hi va impartir un 
seminari sobre sociolingüística 
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titulat Catalan Sociolinguistics 
from the Schools: Language Com-
petence, Use and Identity. 

Càtedra de Cultura Catalana 
(Universitat de l’Havana)
La Càtedra de Cultura Catala-
na va organitzar, del 9 al 16 de 
setembre de 2017, la Semana de 
encuentro con la cultura cata-
lana, amb un programa que va 
combinar un cicle de cinema 
català (amb la projecció de les 
pel·lícules Pa negre i Salvador), 
recitals poètics i concerts de mu-
sica catalana. El programa d’acti-
vitats es va beneficiar del suport 
de diverses institucions, entre les 
quals hi havia l’Institut Ramon 
Llull, l’Oficina del Historiador, el 
Centro para la Interpretación de 
las Relaciones Culturales Cuba-
Europa: Palacio del II Cabo, 
l’Espai Barcelona-La Habana, la 
Casa Víctor Hugo, la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de 
Cataluña, l’ONG Ensenyament 
Solidari Sant Boi-Marianao, i 
l’Ambaixada d’Espanya a Cuba.

Promoció de la catalanística
L’Institut Ramon Llull va con-
tinuar oferint el seu suport a 
les associacions internacionals 
de catalanística, formalitzat 
mitjançant la signatura de con-
venis anuals per a la realització 
d’activitats relacionades amb la 
promoció dels estudis catalans 
en l’àmbit acadèmic.

Anglo-Catalan Society (ACS)
Del 10 al 12 de novembre, l’An-
glo-Catalan Society va celebrar 
el seu LXIII Congrés Anual a la 
Universitat de Birmingham amb 
el suport de l’Institut Ramon 
Llull. En aquesta edició es van 
presentar més de trenta con-
ferències i ponències a càrrec 
d’acadèmics, professors i joves 
investigadors d’universitats 
britàniques i catalanes sobre una 
gran diversitat de temes, des de 
la lingüística i la sociolingüística 
fins a la comunicació intercultu-
ral i la traducció, la narrativa i la 
poesia, l’arquitectura i el patri-
moni cultural, o la història i les 
formes de resistència cultural. En 
va destacar la Joan Gili Memorial 
Lecture, “La pèrdua, el dolor i la 
resistència a l’oblit: narratives de 
dol a la cultura catalana contem-
porània”, per part de la professo-
ra Montserrat Lunati, i el recital 
de poesia RIMAT (Readings 
in Memory of Arthur Terry), a 
càrrec de Maria Sevilla, que va 
tancar el Congrés.
L’ACS publica la revista JOCS 
(Journal of Catalan Studies) en 
línia i concedeix beques a estu-
diants d’universitats del Regne 
Unit destinades a facilitar-los 
l’assistència i la participació a 
aquest esdeveniment anual.

Association Française des 
Catalanistes (AFC)
Durant els dies 20 i 21 d’octubre, 
les universitats de Tolosa 2-Jean 
Jaurès i Tolosa 1–Capitole van 
acollir el VIIIè Congrés Inter-
nacional de l’AFC, La presència 
catalana a l’estranger: Creació i 
circulació dels dispositius identi-
taris en contextos interculturals, 
amb un èmfasi particular en la 
nova regió administrativa de l’Es-
tat francès, Occitània, que té com 
a capital Tolosa de Llenguadoc. 
El Congrés va rebre una gran 
presència d’acadèmics, docents, 
historiadors i lingüistes desta-
cats, com ara Sharon Feldman, 
de la Universitat de Richmond; 
Gérard Onesta, vicepresident de 
la regió Occitània; Miquel Stru-
bell, director de la Càtedra Lin-
guamón UOC de Multilingüisme; 
Núria Camps, de la Universitat 
de Vic, i Antònia Pallach, de la 
Universitat de Tolosa-Capitole.

Associazione Italiana di Studi 
Catalani (AISC)
D’entre les activitats acadèmi-
ques que va dur a terme l’Associ-
azione Italiana di Studi Catalani, 
l’Institut Ramon Llull va contri-
buir a l’edició i la publicació del 
setè número de la Rivista Italiana 
di Studi Catalani. 

Deutscher 
Katalanistenverbands (DKV)
El Deutscher Katalanistenver-
bands va mantenir les seves acti-
vitats acadèmiques, així com les 
línies de premis i beques: el Pre-
mi Brigitte Schlieben-Lange, per 
a un treball universitari de final 
de carrera, i el Programa Andreas 
Wesch de Cultura Catalana, per 
fomentar i premiar activitats que 
contribueixen a difondre la llen-
gua i la cultura catalanes en els 
territoris de parla alemanya.
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North-American Catalan 
Society (NACS)
Del 18 al 20 de maig, la Univer-
sitat d’Indiana (Bloomington) va 
acollir el 16è Col·loqui Internacio-
nal de la North-American Catalan 
Society, que congrega especialis-
tes en estudis catalans de l’Amè-
rica del Nord i Europa. El tema 
central del 2017, Catalan Studies: 
Hegemony, Violence, Community, 
Democracy, va explorar les con-
nexions entre les esferes socials, 
polítiques i culturals catalanes, 
així com diverses qüestions 
derivades dels discursos sobre la 
guerra, la lluita per la justícia o 
els anhels democràtics en l’època 
medieval, moderna i global.

Certificació dels coneixements de 
català
L’Institut Ramon Llull va orga-
nitzar la quinzena convocatòria 
de les proves per a l’obtenció dels 
certificats de coneixements de 
llengua catalana. Les proves es 
van administrar a 73 localitats 
de 27 països d’arreu del món. 
Aquestes dades representen un 
increment del 9% en el nombre 
de localitats respecte l’any ante-
rior. Per tal de respectar els ca-
lendaris acadèmics dels diferents 
països, es van continuar oferint 
dues convocatòries: la primera, 
als mesos de maig i juny, per als 
països de l’hemisferi nord, i la 
segona, al novembre, per a l’Ar-
gentina, el Brasil, el Japó, Mèxic, 
Paraguai i Xile. 
El 2017 es van inscriure a les pro-
ves 1.080 persones, de les quals 
se’n van presentar 990. La dis-
tribució global dels examinands 
presentats segons els nivells va 
ser: 293 al nivell bàsic (A2), 211 al 
nivell elemental (B1), 218 al d’in-
termedi (B2), 227 al de suficiència 
(C1) i 41 al superior (C2). 
De les 990 persones que es 
van presentar a les proves, 767 
(77,47%) van obtenir el resultat 
d’apte: 244 al nivell bàsic (A2), 
195 al nivell elemental (B1), 171 
al nivell intermedi (B2), 123 al 
nivell de suficiència (C1) i 34 al 
nivell superior (C2). 

Resultats de les proves per 
nivells

Aptes No aptes

Bàsic (A2) 83,28% 16,72%

Elemental (B1) 92,42% 7,58%

Intermedi (B2) 78,44% 21,56%

Suficiència (C1) 54,18% 45,82%

Superior(C2) 82,93% 17,07%

TOTAL 77,47% 22,53%

Programes per a estudiants
Des de l’Institut Ramon Llull es 
promouen diverses actuacions 
adreçades als estudiants de fora 
del domini lingüístic a fi que pu-
guin desplaçar-se als territoris de 
parla catalana amb l’objectiu de 
millorar els seus coneixements, 
fer-hi una immersió lingüística 
i cultural, i contribuir a la seva 
professionalització. El 2017, amb 
la intenció d’ampliar l’oferta 
formativa, es van organitzar dues 
noves estades a València i Palma 
que, juntament amb el Cam-
pus universitari de la llengua 
catalana, van permetre que els 
estudiants de les universitats 
de l’exterior poguessin visitar la 
diversitat de territoris de parla 
catalana. Cal destacar que el 
nombre de sol·licituds de partici-
pació respecte a l’any anterior es 
va triplicar.
Aquest any es va posar en marxa 
el Programa de pràctiques de 
l’Institut Ramon Llull, que 
pretén facilitar als estudiants de 
la Xarxa universitària d’estudis 
catalans a l’exterior llocs de pràc-
tiques en empreses i institucions 
catalanes de prestigi reconegut, 
amb la finalitat que complemen-
tin la seva formació acadèmica 
i adquireixin competències que 
els preparin per exercir activi-
tats professionals en el seu futur 
laboral en un entorn català. El 
2017, aquest Programa es va 
oferir a estudiants de les univer-
sitats del Regne Unit, Irlanda i 
els Estats Units.
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Estades lingüístiques
XVI Campus Universitari de la 
Llengua Catalana
Celebrat a Girona i Canillo entre 
el 23 de juliol i el 6 d’agost, s’hi 
van impartir cursos de llengua 
catalana de nivell bàsic (A2) i 
elemental (B1) i cursos sobre 
cultura catalana. També s’hi van 
organitzar activitats i visites cul-
turals adreçades als 27 estudiants 
participants, procedents de 16 
països (Alemanya, Brasil, Ca-
nadà, Croàcia, Cuba, Finlàndia, 
Hongria, Itàlia, Polònia, Portugal, 
Regne Unit, República Txeca, 
Romania, Rússia Sèrbia i Xina).

Estada lingüística d’estiu a 
València
L’Institut Ramon Llull i l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua van 
organitzar, entre el 9 i el 21 de 
juliol, l’Estada lingüística d’estiu a 
València, adreçada a estudiants de 
català de les universitats de l’exte-
rior. L’estada va combinar cursos 
de llengua de nivell elemental 
(B1) i intermedi (B2) i de cultura 
amb un programa d’activitats de 
lleure. Hi van prendre part 21 
estudiants procedents de 9 països 
(Alemanya, Espanya, Hongria, 
Itàlia, Polònia, Regne Unit, Repú-
blica Txeca, Rússia i Sèrbia). 

Estada lingüística d’estiu a 
Palma
En el marc del programa de for-
mació lingüística en territoris de 
parla catalana adreçat a estudiants 
de l’exterior, l’Institut Ramon 
Llull, amb la col·laboració de la 
Universitat de les Illes Balears, 
va organitzar l’Estada lingüística 
d’estiu a Palma. A l’Estada, que 
va tenir lloc entre el 3 i el 15 de 
setembre, hi van participar 18 
estudiants d’11 països (Alemanya, 
Hongria, Israel, Itàlia, Mèxic, 
Polònia, Portugal, Regne Unit, 

República Txeca, Rússia i Sèrbia) i 
s’hi van oferir cursos de llengua de 
nivell elemental (B1) i intermedi 
(B2) i de cultura, així com diverses 
activitats culturals i de lleure.

Formació de traductors 
literaris
Seminari de traducció literària 
del català a l’italià 
L’Institut Ramon Llull, en col-
laboració amb la Universitat de 
Bolonya, va organitzar el Seminari 
de traducció literària del català a 
l’italià amb l’objectiu de fomentar 
la formació de traductors literaris 
del català a l’italià i ampliar-ne 
la xarxa existent. El seminari, en 
què van participar 12 estudiants, 
va proposar una introducció 
teòrica i pràctica a la traducció 
literària i unes pràctiques de ges-
tió cultural, desenvolupades en el 
marc de la Fira Internacional del 
Llibre Infantil i Juvenil, on Cata-
lunya i les Illes Balears van ser els 
convidats d’honor. 
Els estudiants hi van dur a terme 
diverses tasques, com ara assistir 
a l’estand de l’Institut Ramon 
Llull i als diferents equipaments 
culturals on van tenir lloc les 
exposicions. També van partici-
par en reunions de treball amb 
editors, trobades amb autors 
contemporanis catalans i van 
ajudar els escriptors convidats a 
la Fira. Alhora, els estudiants van 
tenir l’oportunitat de participar 
en un concurs de traducció que el 
Centre de Traductors de la Fira 
organitza cada any, In altre parole, 
per promoure el talent de joves 
traductors i poder-los introduir al 

sector editorial italià. La guanya-
dora de la combinació de llengües 
català-italià va ser una de les 
estudiants del seminari.

Curs d’especialització en 
estudis catalans: traducció 
literària (català-alemany) 
L’Institut Ramon Llull, en col-
laboració amb la Universitat 
de Vic-Universitat Central de 
Catalunya i la Universitat Oberta 
de Catalunya, va convocar el 
Curs d’especialització en estu-
dis catalans: traducció literària 
(català-alemany), amb l’objectiu 
de fomentar la formació de tra-
ductors literaris del català a l’ale-
many i ampliar-ne la xarxa. El 
curs, iniciat l’últim trimestre del 
2017, es va adreçar a estudiants 
de llengua i cultura catalanes de 
les universitats de parla alema-
nya i va proporcionar formació 
teòrica i pràctica a l’entorn de la 
traducció literària.

Seminari de traducció literària 
català-polonès
La revista literària polonesa 
Nowa Dekada Krakowska va pu-
blicar un número especial dedi-
cat a la literatura catalana, a cura 
del professor i traductor Xavier 
Farré (Universitat Jagiellonski). 
Els quatre textos introductoris 
de la revista van ser a càrrec d’Al-
fons Gregori (Universitat Adama 
Mickiewicza), Magdalena Alicja 
Kasper, Aleksandra Görlich, 
Jakub Kornhauser i el mateix 
Farré. D’entre els traductors que 
van participar en aquesta edició, 
destaquen alguns dels estudiants 
que van participar al Seminari de 
traducció literària català-polonès 
organitzat per l’Institut Ramon 
Llull l’any 2016 en el marc de 
la participació de la literatura 
catalana a la Fira del Llibre de 
Varsòvia. 
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Altres actuacions
Formació lingüística per a 
estudiants d’intercanvi
El curs acadèmic 2016-2017 es 
van impartir cursos inicials de 
llengua catalana a les universitats 
de Bremen, Bochum, Catòlica de 
Lovaina, Bari, Bolonya, Fede-
rico II i L’Orientale de Nàpols, 
Roma La Sapienza, Torí i Verona, 
adreçats a estudiants que tenen 
previst continuar o ampliar els 
seus estudis en una universitat 
de parla catalana, a fi de perme-
tre’ls adquirir nocions bàsiques 
de català en origen. Hi van parti-
cipar un total de 182 estudiants.

5a Trobada Internacional de 
Professors i Estudiants de 
Català a l’Exterior 
Del 4 al 7 d’abril va tenir lloc 
a la Universitat de Santiago 
de Compostel·la la 5a Trobada 
Internacional de Professors i 
Estudiants de Català a l’Exterior, 
amb la col·laboració de l’Institut 
Ramon Llull. D’entre les diverses 
activitats que van configurar l’ac-
te, destaca la taula rodona “So-
cietat, cohesió i normalització: 
actualitat i reptes de futur per 
al català”, en què van participar 
els directors generals de Políti-
ca Lingüística dels territoris de 
parla catalana: Ester Franquesa 
(Catalunya), Ruben Trenzano 
(València) i Marta Fuxà (Bale-
ars).

Viatge cultural a Mallorca 
Del 28 de juny al 3 de juliol, 
estudiants de català de les uni-
versitats britàniques de Liver-
pool, Durham i Newcastle van 
participar en un viatge cultural 
a Mallorca que els va permetre 
viure plenament en català durant 
uns dies i descobrir l’illa des del 
vessant cultural, social i lingüís-
tic. El programa va incloure rutes 
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i visites als indrets més signi-
ficatius de Mallorca, com ara 
Miramar, Valldemossa o la Serra 
de Tramuntana, i la participació 
en tallers culturals (creació de 
gloses, cuina mallorquina) i una 
recepció per part de la Conse-
lleria de Cultura, Participació i 
Esports del Govern de les Illes 
Balears.

Concurs de microrelats IRLats
Per sisè any consecutiu, es va 
organitzar el Concurs de mi-
crorelats IRLats a través de les 
xarxes socials, a fi d’incentivar 
la creativitat en llengua catalana 
entre els estudiants de l’exterior. 
El 2017, el guanyador del concurs 
va ser un estudiant de la Univer-
sitat d’Oxford, que va ser premiat 
amb una plaça a l’Estada lingüís-
tica d’estiu a Barcelona. 

Curs de català en línia Parla.cat
Al llarg d’aquest any es va conti-
nuar promovent l’ús del Parla.cat 
com a eina fonamental d’apre-
nentatge virtual per als estudi-
ants de fora del domini lingüístic, 
ja que permet complementar i 
ampliar la docència presencial, 
tant per mitjà dels cursos que 
ofereix en la modalitat lliure i 
tutoritzada, com dels itineraris 
personalitzats d’aprenentatge 
creats pel professorat de l’exteri-
or a l’Aula mestra.

Programa de formació per al 
professorat
31es Jornades Internacionals 
per a Professors de Català
Del 18 al 21 de juliol, l’Institut 
Ramon Llull va organitzar la 31a 
edició de les Jornades Internaci-
onals per a Professors de Català, 
un espai de formació i trobada, 
debat i reflexió per al professorat 
d’estudis catalans de les univer-
sitats de l’exterior. Celebrades 
a Tarragona, a la Universitat 
Rovira i Virgili, hi van assistir un 
centenar de professors que van 
compartir experiències peda-
gògiques per mitjà de presenta-
cions, tallers i grups de treball. 
M. Teresa Cabré, presidenta de 
la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i Vicent Pi-
tarch, membre d’aquesta Secció 
Filològica, en van pronunciar la 
conferència inaugural “La GIEC: 
una mirada sobre el conjunt de 
la llengua catalana”. Entre altres, 
s’hi van escoltar conferències 
dels professors Salvador Car-
dús (Universitat Autònoma de 
Barcelona), Joan-Tomàs Pujolà 
(Universitat de Barcelona) i 
Laurent Gallardo (Universitat de 
Grenoble-Alps). 
El 13 de juliol es va convocar una 
sessió formativa adreçada al pro-
fessorat que s’havia incorporat a 
les universitats el curs acadèmic 
2017-2018.



L’ensenyament del català a 
l’Europa central i oriental: 
Metodologies, estudis i bones 
pràctiques
En el marc del programa de 
formació continuada del pro-
fessorat, el 24 i 25 de març es 
va celebrar a Brno el col·loqui 
“L’ensenyament del català a 
l’Europa central i oriental: 
Metodologies, estudis i bones 
pràctiques”, organitzat conjunta-
ment per la Universitat Masaryk 
de Brno i l’Institut Ramon Llull. 
Al col·loqui van participar-hi 23 
professors procedents d’11 uni-
versitats, i 16 estudiants del grau 
de Llengua i Literatura Catalanes 
de la Universitat Masaryk de 
Brno. 

L’ensenyament de la cultura 
i la literatura a les classes 
de LANSAD (LANgues 
pour Spécialistes d’Autres 
Disciplines)
L’Institut Ramon Llull i la Uni-
versitat de Tolosa-Jean Jaurès 
van organitzar una jornada de 
formació adreçada al professorat 
d’estudis catalans de les univer-
sitats franceses, en què van par-
ticipar 16 docents de 13 univer-
sitats. La jornada es va celebrar 
a Tolosa el dia 19 d’octubre, tot 
coincidint amb l’inici del VIII 
Congrés Internacional de l’Asso-
ciació Francesa de Catalanistes 
(AFC), acollit per la Universitat 
els dies 20 i 21 d’octubre.

Curs de formació de didàctica 
de la llengua com a idioma 
estranger
L’Institut Ramon Llull, l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua i la 
Xarxa Vives d’Universitats van 
convocar la vuitena edició del 
Curs de formació de didàctica de 
la llengua com a idioma estranger, 
celebrat a Vinaròs i Morella del 
27 al 29 d’octubre, que té com a 
objectiu contribuir a la formació 
de futurs professors de llengua 
catalana en universitats de l’ex-
terior. En aquesta edició s’hi van 
inscriure 40 persones.

Divulgació de la llengua i la cultura 
catalanes
Programa d’activitats 
acadèmiques i culturals a les 
universitats
Amb el seu suport a l’organit-
zació d’activitats acadèmiques i 
culturals, l’Institut Ramon Llull 
ha contribuït a fer visible i in-
crementar tant la presència com 
l’impacte social de la llengua i la 
cultura catalanes a les universi-
tats de l’exterior on s’imparteix 
docència d’estudis catalans, així 
com a crear un entorn favorable 
per estimular-ne la recerca per 
mitjà de conferències, congres-
sos i seminaris amb la presència 
d’acadèmics, escriptors, creadors 
i artistes. D’entre les activitats 
organitzades el 2017, destaquen 
les següents:

Conferències, congressos i 
jornades
•  Del 14 al 16 de març, Ignasi 

Gozalo (Visiting fellow a la 
Universitat de Columbia) va 
impartir el seminari “Fantasies 
nacionals: Com Catalunya s’ha 
narrat a si mateixa (1975-2016)” 
a la Universitat de Moscou.

•  En el marc de la participació 
de la literatura catalana com a 
convidada d’honor a la Fira del 
Llibre Infantil i Juvenil de Bo-
lonya, el 6 d’abril va tenir lloc 
el Simposi de Literatura Infantil 
i Juvenil en Català: Tendènci-
es d’un futur compartit, amb 
l’objectiu de reflexionar sobre 
el futur de la literatura infantil 
i juvenil en català, des de les 
creacions passades i presents. 
Hi va participar Teresa Colo-
mer (Universitat Autònoma 
de Barcelona), Teresa Duran 
(Universitat de Barcelona), 
Caterina Valriu (Universitat 
de les Illes Balears), M. Àngels 
Francés (Universitat d’Alacant), 
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i Milena Bernardi, del Departa-
ment de Ciències de l’Educació 
de la Universitat de Bolonya.  

•  En el marc de la Càtedra de 
Cultura i Civilització Espanyola 
de la Universitat de Nova York, 
i en qualitat de visiting profes-
sor, la periodista Montserrat 
Armengou va impartir, a la 
primavera de 2017, un cicle de 
conferències destinat a oferir 
una mirada crítica sobre les 
conseqüències del franquisme. 
Al mes de març hi van partici-
par, entre altres, Jordi Guixé, 
director fundador de l’Observa-
tori Europeu de Memòries, que 
va pronunciar una conferència 
sobre els llocs de memòria i les 
veus del passat. 

•  Montserrat Armengou també 
va oferir la conferència “Docu-
mentaries, Victims and Repara-
tion: Investigative Journalism 
as a Tool for Recovering Histo-
rical Memory” a la Universitat 
de Berkeley i a la Universitat de 
Califòrnia-Los Angeles.

•  A la Universitat de Califòrnia-
Los Angeles es va celebrar, al 
mes d’abril, la primera edició 
del Simposi d’Estudis Catalans 
“De llibre i roses”, que va acollir 
una vintena de catalanistes i ca-
talanòfils de tot el món amb la 
finalitat de compartir i debatre 
les seves recerques més recents 
en els camps de la lingüística, la 
literatura i la cultura catalanes.

•  En el marc de la preparació de 
l’Agrégation, el concurs d’opo-
sició pública per a la posició de 
catedràtic d’institut, es va orga-
nitzar una gira a diverses uni-
versitats franceses de Màrius 
Serra, autor de l’obra estudiada 
enguany Plans de futur. Serra 
va participar, amb especialistes 
de la seva obra, en sessions al 
Centre d’Estudis Catalans-
Universitat de París Sorbona 
(13 de gener), a l’École Normale 
Supérieure de Lió (26 d’abril), 
a la Universitat de Tolosa-Jean 
Jaurès (27 d’abril), a la Univer-
sitat de Montpeller (27 d’abril) 
i a la Universitat de Bordeus 
Montaigne (5 de maig).

•  La Universitat de Zadar va 
celebrar l’onzena edició de 
les Jornades Iberoromàniques, 
que volen donar a conèixer a 
la comunitat universitària la 
diversitat lingüística i cultural 
de la península ibèrica.

•  El 22 de maig, la professora 
Sílvia Planas, directora del Mu-
seu d’Història dels Jueus i del 
Museu d’Història de Girona, va 
impartir la conferència “Storia 
e cultura giudeo-catalana: Il 
ruolo della donna ebrea nella 
Girona medioevale” a la Uni-
versitat de Verona.

•  El 7 de juliol, la Universitat 
Freie de Berlín va organitzar la 
Jornada sobre Multilingüisme i 

Llengües de Contacte de la Pe-
nínsula Ibèrica, en què va parti-
cipar Xavier Vila, sociolingüista 
i professor de la Universitat de 
Barcelona.

•   El 14 i 15 de juliol va tenir lloc, 
a la Universitat de Birmingham, 
el congrés New Subjectivities in 
Contemporary Catalan Produc-
tion, on es va presentar l’obra 
d’artistes multidisciplinaris, 
com ara Marcel·lí Antúnez. 
L’autor va parlar de les seves 
darreres instal·lacions, Alsaxy 
i Ultraorbism, en un format de 
presentació-entrevista conduït 
per la professora Eva Bru, de la 
Universitat de Bangor. 

•  El 26 d’octubre, la Universitat 
de Liverpool va acollir la con-
ferència “Pa negre i la primera 
postguerra com a tema literari”, 
a càrrec del professor Joan-
Lluís Marfany.

•  La Universitat d’Eötvös Loránd 
de Budapest va organitzar, el 
9 de novembre, la IX Jornada 
Catalanohongaresa, amb la 
literatura catalana de després 
de la Guerra Civil com a eix 
vertebrador. El professor Joan 
Ramon Veny, de la Universitat 
de Lleida, va pronunciar-hi una 
conferència sobre la poesia ca-
talana d’aquest període, i també 
s’hi va projectar la pel·lícula In-
certa glòria, d’Agustí Villaronga, 
estrenada el 2017. 

•  La professora Margalida Pons 
(Universitat de les Illes Bale-
ars) va impartir el “Seminari 
d’introducció a la literatura 
catalana” a la Universitat de 
Belgrad, en què va presentar 
alguns dels autors i les obres 
més rellevants de la literatura 
catalana contemporània als 
estudiants.

MONTSE 
ARMENGOU

Lecture: 
"Documentales, víctimas del franquismo y 

reparación: periodismo de investigación como 
herramienta para la recuperación de la memoria 

histórica"

8 MAY : 4PM - LYDEEN LIBRARY

Film screening: 
“I”m Going to Get You Out of There, Grandpa!” 

(“Avi, et trauré d’aquí!”) 
  By Montse Armengou and Ricard Belis. English narration and subtitles.

 9 MAY: 5PM - LYDEEN LIBRARY

Montserrat Armengou is a Spanish journalist and filmmaker who has worked primarily for Televisió de Catalunya 
(TV3) in Barcelona. She is the author of research documentaries about Franco’s repressive dictatorship. Her films 

include "The Lost Children of Francoism", "Graves of Silence", "The Convoy of 927", "Ravensbrück: A Women’s 
Hell", "Ramon Perera, the Man who Saved Barcelona" , "Give Me Back My Son!", "Polio: A Chronicle of 

Negligence", "On theRight and Beyond", and "I’m Going to Get You Out of There, Grandpa".   She has received the 
Premio Nacional de Catalunya, Grand Prix FIGRA, Pris Liberpress, and her films have been shown at IFTA, 

Liberpress-Radio France Internationale, the Monte Carlo and New York Film Festivals. Her documentaries have 
been discussed at the United Nations, where she has collaborated with the Special Rapporteur on the Promotion 

of Truth, Justice, Reparation, and Guarantees of Non-Recurrence, and the Working Group on Forced 
Disappearances. She is currently a Visiting Professor and holds the King Juan Carlos Chair of Spanish Culture and 

Civilization at New York University.



Activitats literàries
•  Del 12 al 14 de març, la Uni-

versitat de Tolosa va celebrar 
el taller “Marc Artigau: A la 
descoberta d’un autor”, que 
va permetre als estudiants co-
nèixer en primera persona un 
dels autors que havien treballat 
durant el curs. 

•  El 21 i 22 de març va tenir lloc, 
a les universitats de Bristol i 
Cardiff, un seminari de traduc-
ció literària a càrrec de Peter 
Bush —traductor de Josep 
Pla, Mercè Rodoreda i Quim 
Monzó, entre altres—, que va 
presentar la seva traducció de 
Pa negre i va parlar de l’ofici 
de traductor als estudiants 
d’aquestes universitats.

•  La Universitat de Lille va 
acollir, el 27 de març, el “Taller 
de creació poètica en català”, 
a càrrec de la poeta Maria 
Cabrera.

•  En el marc del festival Cork 
World Book Fest (22 d’abril), 
Flavia Company va presentar la 
traducció a l’anglès de la seva 
novel·la L’illa de l’última veritat, 
a la Biblioteca Central de la 
ciutat de Cork.

•  El 24 i 25 d’abril, la Universitat 
de Georgetown va oferir un 
seminari de traducció amb la 
participació de Jaume Subira-
na, en el marc de l’assignatura 
“Translation as a way out”. El 
seminari va incloure un slam de 
poesia per part dels estudiants. 

•  Jornades de traducció poètica 
a l’illa de Pašman, del 5 al 7 de 
maig. Els creadors croats Dinko 
Telecan i Tomislav Kuzma-
novic, i els catalans Maria 
Cabrera, Pau Sanchis i Jaume 
Coll Mariné van participar 
a aquestes jornades amb els 
estudiants més avançats de 

llengua i literatura catalanes 
de la Universitat de Zadar. 
Fruit d’aquest encontre, es va 
publicar una antologia poètica 
en tres llengües (català, croat 
i anglès) a la revista científica 
Journal of Literature, Culture 
and Literary Translation, una 
de les revistes indexades amb 
més prestigi dins el camp de la 
traducció, que es publica amb 
caràcter bianual a Croàcia. 
Alguns dels poemes també es 
difondran a través del portal 
Lyrikline.

•  Joan Margarit va oferir un 
recital poètic a la Universitat de 
Granada, en el marc del Festival 
Internacional de Poesía de Gra-
nada que es va celebrar el 18 de 
maig, organitzat pel catedràtic 
Luis García Montero.

•  Amb motiu de la comme-
moració del Dia Mundial de 
la Poesia, el 21 de març, i en 
col·laboració amb la Institució 
de les Lletres Catalanes, es van 
organitzar diverses activitats a 
l’entorn del poema La poesia, 
de la mallorquina Antònia 
Vicens: lectures de versions 
multilingües i traduccions a 
diferents llengües, que van 
permetre reflexionar sobre el 
procés de traducció i la creació 
poètica. Hi van participar la 
Universitat Rennes 2 Haute 
Bretagne, la Universitat de 
Harvard, la Universitat de 
Granada, la Universitat de 
Verona i la Universitat de Sant 
Petersburg.

•  El seminari de romàniques 
de la Universitat de Zuric va 
organitzar una conversa amb 
Carme Riera sobre la seva nova 
novel·la Les darreres paraules, 
amb lectures de les versions 
catalana i castellana.

•  Durant el mes de novembre, el 
traductor Peter Bush va presen-
tar la seva traducció a l’anglès 
d’Incerta glòria a diverses 
universitats dels Estats Units, 
amb motiu de la publicació 
per part de l’editorial nord-
americana New York Review 
of Books. Concretament, va 
participar a nou actes a Nova 
York, Massachusetts, Boston, 
Nova Jersey i Chicago, entre els 
quals va haver-hi presentacions 
de l’obra amb la participació de 
professors de literatura i estu-
dis catalans de les universitats, 
tallers de traducció amb estudi-
ants i lectures de fragments en 
català i anglès.

•  La Universitat Hebrea de Jeru-
salem va commemorar la diada 
de Sant Jordi amb un conjunt 
d’activitats literàries, entre les 
que destaca una conferència 
del traductor de literatura cata-
lana a l’hebreu, Itai Ron.

•  Els dies 8 i 10 de maig, les uni-
versitats de Poznan (Polònia) i 
Budapest (Hongria) van acollir 
la representació teatral d’El 
darrer dia d’El cafè de la Grano-
ta, obra de la companyia Mea 
Culpa basada en diversos contes 
de Jesús Moncada. A l’activitat 
va participar-hi Witold Maci-
ejewski, professor i traductor 
de l’obra de Moncada Històries 
de la mà esquerra al polonès, i 
Krisztina Nemes, traductora a 
l’hongarès de Camí de sirga i 
Històries de la mà esquerra. A 
més, l’entorn proper de Monca-
da va contribuir a la iniciativa 
amb la cessió d’una sèrie de fo-
tografies que documenten l’evo-
lució dramàtica de Mequinensa, 
fet que va iniciar un diàleg sobre 
les diferents cares de l’autor, la 
seva obra i l’escenari de la major 
part de les seves històries.
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Activitats de cinema
•  En col·laboració amb l’Àrea de 

Creació de l’Institut Ramon 
Llull, es va iniciar un projecte 
que ofereix a totes les univer-
sitats de la Xarxa universitària 
d’estudis catalans a l’exterior la 
projecció de quatre pel·lícules 
representatives del cinema ca-
talà actual. Els títols proposats 
van ser: Segon origen (Carles 
Porta i Bigas Luna, 2015), La 
propera pell (Isaki Lacuesta 
i Isa Campo, 2016), Un dia 
perfecte per volar (Marc Recha, 
2015) i el documental Jujol i 
Gaudí, dos genis de l’arquitectu-
ra (Lluís Campo Vidal, 2016), 
projectats a l’Havana, Verona, 
Cracòvia, Leipzig, São Paulo, 
Oxford, Nàpols i Lió, entre 
altres.

•  Al mes de març va tenir lloc, a 
la Universitat de Birmingham, 
la presentació del documental 
Por al cel, amb la presència dels 
autors Marta Trill i Àxel Baiget.

•  La Universitat de Massachu-
setts, en col·laboració amb el 
Massachusetts Multicultural 
Film Festival, va organitzar 
el 9th Catalan Film Festival: 
Catalan Independent Cinema. 
S’hi van projectar pel·lícules 
representatives del cicle Aging, 
Memory, Sickness i s’hi va 
convidar la cineasta catalana 
Carla Subirana, directora de la 
pel·lícula Nedar, que el 7 d’abril 
també va oferir una masterclass 
a la Universitat de Harvard.

•  Al mes d’abril, Pau Faus, direc-
tor del documental AlcalDessA, 
va participar al Festival Latino 
de Tubinga, a Alemanya.

Actuacions musicals
•  Amb motiu d’un concert del grup 

Hespèrion XXI a Cambridge 
(Massachusetts), el 6 de febrer 
Jordi Savall va participar en una 
taula rodona a la Universitat 
de Harvard sobre la seva obra, 
organitzada entre el Departa-
ment de Llengües i Literatures 
Romàniques i el Departament 
de Música d’aquesta Universitat. 
Per les seves imbricacions múlti-
ples amb les diverses tradicions 
culturals que han bastit Europa, 
l’activitat va suscitar un debat 
intens en què van prendre part 
musicòlegs, romanistes, músics i 
comparatistes. 

•  El 13 d’octubre, el duet format 
per Isabel Vinardell i Isabel 
Laudenbach va oferir un taller-
recital a la Universitat Rennes 
2. Hi van presentar un projecte 
intimista d’inspiració flamenca, 
un taller de ritme i paraula a 
partir dels poemes i cançons 
treballades a l’aula, i una versió 
revisitada de Paraules d’amor.

•  El 27 i 28 de març, el cantau-
tor Pau Alabajos va oferir un 
concert i una conferència sobre 
l’herència de la Nova Cançó 
als estudiants de català de les 
universitats L’Orientale i Suor 
Orsola de Nàpols. 

•  Al mes d’abril, les universi-
tats de Viena (Àustria) i Brno 
(República Txeca) van acollir 
el cantautor i músic Jordi 
Montàñez i el seu taller sobre la 
Nova Cançó.

•  El 26 d’abril es va presentar a la 
Universitat de Venècia l’espec-
tacle Dos amants com nosaltres, 
basat en el llibre homònim de 
Laura Borràs i musicat per 
Borja Penalba. 

•  Al mes de novembre, el duet 
mallorquí Jansky va presentar a 

diverses universitats d’Alemanya 
el seu estil musical característic, 
que fusiona el vers i la música 
electrònica (“electrovèrsia”). El 
duet va oferir un taller pràctic 
als estudiants alemanys, que van 
participar activament i van crear 
la seva electrovèrsia. 

•  L’1 de desembre, la Universitat 
de Liverpool va rebre l’actuació 
d’Anaïs Vila i la presentació 
oficial del seu segon disc Fosc, 
cançons per veure-hi clar, amb 
la col·laboració del col·lectiu 
Liverpool Acoustic.

Jornades Institut Ramon Llull 
- Futbol Club Barcelona
D’acord amb el conveni subscrit 
entre l’Institut Ramon Llull i 
el Futbol Club Barcelona l’any 
2012, l’11 d’abril es va organitzar 
la jornada Barça: Sport, valori 
e identità, amb motiu del partit 
de la Lliga de Campions entre 
el Futbol Club Barcelona i la 
Juventus de Torí. L’acte va tenir 
lloc a la Sala Lauree di Giurispru-
denza, un dels grans espais de 
l’edifici històric Palazzo Nuovo 
de la Universitat de Torí, i hi 
van participar Sergio Scamuzzi, 
vicerector de la Universitat, Arie-
do Braida, assessor internacional 
del Futbol Club Barcelona, i 
Josep Marcé, gerent de l’Insti-
tut Ramon Llull. Es va celebrar 
una taula rodona moderada pel 
periodista Romolo Tosiani i inte-
grada per Alessandro Perisinotto, 
escriptor, periodista i professor 
de la Universitat de Torí, Laura 
Bonato, antropòloga i professora 
del mateix centre, i Jordi Moix, 
membre de la Junta Directiva 
del Club i comissionat de l’Espai 
Barça. Els ponents van parlar 
sobre la relació entre esport i cul-
tura, i especialment sobre l’efecte 
de l’esport en la construcció de 
valors i identitats. 



La presència de la creació 
catalana continua en les 
grans cites i escenaris 
culturals internacionals  
El 2017 va estar marcat per la continuïtat dels grans 
projectes i per la realització de dos esdeveniments 
especials: la participació de Catalunya i les Illes Balears 
com a convidats d’honor a la 54a edició de la Fira del 
Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, i de Barcelona com 
a ciutat convidada d’honor a la Biennal Internacional 
d’Arquitectura de Buenos Aires. Paral·lelament, es va 
seguir treballant per consolidar la presència catalana en 
alguns dels principals focus i projectes culturals europeus.

Comunicació

Els programes més destacats del 
2017 en el marc de l’estratègia de 
comunicació de l’Institut Ramon 
Llull van ser els següents:

Catalunya i les Illes Balears, 
convidats d’honor a la Fira 
del Llibre Infantil i Juvenil de 
Bolonya
L’estratègia de comunicació del 
projecte Bolonya va tenir, des 
dels inicis, un vessant doble: 
d’una banda, la comunicació in-
ternacional; de l’altra, la comuni-
cació en mitjans catalans.
Per a la comunicació internacio-
nal es van contractar els serveis 
de l’agència Vitali Comunicazi-
one, responsable de la comuni-
cació de la Bologna Children’s 
Book Fair. D’aquesta manera, 
l’agència ens garantia l’accés als 
mitjans internacionals acreditats 
a la Fira, així com el suport en la 
difusió als mitjans de Bolonya del 
programa a la ciutat. El resultat 
d’aquesta tasca va ser un recull 
extens d’articles i informació 
als mitjans escrits i digitals més 
importants d’Itàlia i de la ciutat 
de Bolonya.
En l’àmbit internacional es van 
celebrar dues rodes de premsa 
amb la presència del director de 
l’Institut Ramon Llull: el 21 de 
febrer, al Laboratorio Formentini 
de Milà, i el 28 de març, a la Sala 
Borsa de Bolonya. En ambdues 
ocasions hi van participar el 
president de la Fira de Bolonya i 
la directora de la Bologna Chil-
dren’s Book Fair.
A nivell nacional es va preveure 
una estratègia amb tres punts 
forts: una nota de premsa anun-
ciant la proposta guanyadora 
del concurs, durant el mes de 
setembre de 2016; un esmorzar 
de premsa a la seu de l’Institut 
Ramon Llull per fer pública la 
llista d’il·lustradors seleccionats, 



al novembre, i una doble roda de 
premsa a Barcelona i Palma per 
explicar el programa. 
En paral·lel, el director de l’Insti-
tut Ramon Llull i la cap de l’Àrea 
de Literatura i Pensament van fer 
una ronda de reunions amb els 
directors dels principals mitjans 
catalans per tal d’explicar-los el 
projecte i la importància de la in-
vitació a Bolonya per a la literatu-
ra infantil i juvenil en català. Les 
reunions es van organitzar amb 
TV3, Catalunya Ràdio, ACN, ARA, 
El Periódico, El Punt Avui, La 
Vanguardia, RAC1 i Núvol. En tots 
els casos la resposta va ser posi-
tiva i la majoria dels mitjans van 
preparar alguna edició especial en 
forma de programa o suplement 
dedicat a la literatura infantil i 
juvenil en català. D’altra banda, 
i amb l’ajut de l’Institut Ramon 
Llull, es van desplaçar fins a Bolo-
nya redactors de TV3, Catalunya 
Ràdio, ACN, ARA, El Periódico, El 
Punt Avui, La Vanguardia, RAC1, 
IB3 i Última Hora.
TV3 va fer un desplegament 
ampli a Bolonya per cobrir la 
Fira, no només des dels Serveis 
Informatius, sinó també des de 
l’InfoK i el programa Tria 33. Per 
la seva banda, Catalunya Ràdio va 
complementar la seva cobertura 
informativa amb l’emissió en di-
recte des de la Fira del programa 
Estat de Gràcia el dia 5 d’abril.
Pel que fa a les xarxes socials, du-
rant els dies de la programació a 
Bolonya es van utilitzar amb una 
intensitat especial Instagram i 

Twitter. La primera, per pen-
jar-hi material amb un contingut 
visual fort (exposicions, activitats 
de carrer i per a famílies, etc.). 
La segona, per recollir part del 
programa literari i els parlaments 
inaugurals. En ambdós casos es 
va utilitzar l’etiqueta #BooksIn-
Catalan.
Aquesta difusió a les xarxes es va 
reforçar amb els perfils d’Ins-
tagram, Twitter i Facebook de 
la mateixa Fira de Bolonya, que 
també van difondre el programa 
català del 3 al 5 d’abril. 

Barcelona, ciutat convidada a 
la Biennal d’Arquitectura de 
Buenos Aires 2017
Amb motiu de la invitació de 
la ciutat de Barcelona com a 
convidada d’honor de la Biennal 
d’Arquitectura de Buenos Aires, 
des de l’Institut Ramon Llull, en 
coordinació amb l’Ajuntament de 
Barcelona, es va organitzar una 
exposició central, un programa 
de conferències al recinte de la 
Biennal (Usina del Arte) i un 
programa cultural paral·lel a la 
capital argentina.
L’estratègia de comunicació 
del projecte va seguir una línia 
doble: d’una banda, la comuni-
cació internacional; de l’altra, la 
comunicació a Catalunya.
Per a la comunicació internacio-
nal es van contractar els serveis 
de l’agència Pati Núñez Agency, 
especialitzada en arquitectura i 
amb contactes a Buenos Aires. 
L’encàrrec incloïa la cobertu-
ra als mitjans internacionals 
acreditats a la Fira, a la premsa 
argentina i a mitjans especia-
litzats, així com el suport en la 
difusió als mitjans argentins del 
programa a la ciutat. El resultat 
d’aquesta tasca va ser un recull 
de ressenyes a mitjans escrits i 
digitals destacats, com ara Clarín, 

una bona repercussió del progra-
ma ciutat a mitjans digitals, i un 
impacte fort en mitjans d’àmbit 
nacional. També es van realitzar 
entrevistes per a mitjans audio-
visuals a Daniel Mòdol (regidor 
d’Arquitectura, Urbanisme i 
Paisatge Urbà de l’Ajuntament de 
Barcelona) i Marta Oliveres (cap 
de l’Àrea de Creació de l’Institut 
Ramon Llull). 
L’acció de l’agència de comuni-
cació va reforçar la difusió de la 
Biennal d’Arquitectura, que en 
els seus materials de premsa va 
afegir, com és habitual, informa-
ció relativa a Barcelona com a 
ciutat convidada d’honor. 
A nivell nacional es va organitzar 
una conferència de premsa el 
dimecres 27 de setembre, que va 
tenir lloc a la sala Lluís Companys 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
També es van publicar tres notes 
de premsa: el 28 de març, per 
anunciar la participació de Barce-
lona; el 13 d’abril, per fer pública 
la licitació del concurs de l’equip 
de comissaris per a l’exposició i 
el programa acadèmic, i el 27 de 
setembre, la nota vinculada a la 
roda de premsa del mateix dia.
Durant els dies de programació 
de la Biennal Internacional d’Ar-
quitectura es van utilitzar amb 
una intensitat particular dues 
xarxes socials: Instagram i Twit-
ter. Tota l’activitat es pot consul-
tar amb l’etiqueta #BCNBA17. 
Aquesta difusió es va reforçar per 
part de la Biennal amb l’etiqueta 
#XVIBA17.
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Participació catalana a la 57a 
edició de la Biennal d’Arts 
Visuals de Venècia: “Catalonia 
in Venice 2017 - La Venezia che 
non si vede”
L’11 de maig es va inaugurar a 
Venècia “Catalonia in Venice - 
La Venezia che non si vede”, un 
projecte d’Antoni Abad, comissa-
riat per Mery Cuesta i Roc Parés, 
que va representar Catalunya a 
la 57a edició de la Biennal d’Arts 
Visuals de Venècia, en el marc 
dels Eventi Collaterali. 
El projecte es basava en un 
“mapejat” sonor de la ciutat de 
Venècia a través de posts sonors 
enregistrats a l’aplicació Blin-
dwiki. Aquesta interpretació 
sensorial de la ciutat dels canals 
es va fer col·laborant amb perso-
nes cegues o amb poca visió, que 
utilitzen els sentits d’una manera 
diferent. L’intercanvi d’experièn-
cies i dificultats de les persones 
cegues en la seva vida quotidiana 
va permetre desvelar formes 
urbanes menys evidents i traçar 
un nou mapa del territori públic 
útil per a tothom.
“Catalonia in Venice - La Venezia 
che non si vede” es va presentar 
en roda de premsa a Barcelona 
el 27 d’abril. A Venècia ho va fer 
en format Pass Preview al pavelló 
català l’11 de maig (dia de la inau-
guració) al matí, en una convo-
catòria per a la premsa catalana 
desplaçada a la ciutat i amb la 
presència de comissaris, artistes 
i autoritats. La convocatòria per 
a la premsa internacional es va 
fer de manera individualitzada: a 
través d’un seguiment acurat, es 
van anar convidant els periodis-
tes que visitaven el pavelló, en-
trevistaven comissaris i artistes i 
feien el tour en barca. 
Per tal d’arribar a la premsa 
especialitzada d’àmbit interna-
cional es va contractar l’agència 

de comunicació d’Alessandra 
Santerini. D’altra banda, l’agència 
de disseny i arquitectura Labóh 
es va encarregar de les relacions 
públiques i la premsa catalana. 
“Catalonia in Venice - La Venezia 
che non si vede” va tenir molt 
d’èxit a les pàgines de la premsa 
internacional especialitzada del 
sector. Diverses publicacions 
de prestigi reconegut com The 
Lancet, Wallpaper, The New York 
Times o BBC Radio internacional 
van dedicar elogis a la propos-
ta catalana. El fet que fos una 
proposta amb una certa vocació 
social i local també va fer que im-
pactés, més que mai, els mitjans 
venecians i italians. 

XXXI Jornades Internacionals 
per a Professors de Català
La Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona va acollir, del 18 al 21 
de juliol, les Jornades Internaci-
onals per a Professors de Català, 
que el 2017 van arribar a la 31a 
edició. Hi van participar prop 
de vuitanta docents de la Xarxa 
universitària d’estudis Catalans a 
l’exterior. Les sessions de forma-
ció van anar a càrrec de profes-
sorat especialitzat d’universitats 
catalanes i dels mateixos docents 
de la Xarxa o d’altres instituci-
ons, com ara l’Institut d’Estudis 
Catalans. 
Els mitjans de comunicació —
específicament, de societat i edu-
cació— van ser convocats a un 
esmorzar de premsa per difondre 
l’estat actual de l’aprenentatge 
de català al món i les fites de 
l’Àrea de Llengua i Universitats. 
A més, es va aconseguir una gran 
cobertura de l’esdeveniment per 
part de la premsa local, com el 
Diari de Tarragona, i de Catalu-
nya Ràdio.
Per tal de reforçar la difusió de 
la celebració de les Jornades, 
es va establir una estratègia de 
comunicació en col·laboració 
amb el Departament de Premsa 
de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV).
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Premsa
Anuncis
Des del departament de premsa 
es van fer algunes insercions 
publicitàries en mitjans de comu-
nicació. A continuació llistem les 
més rellevants:

•  La Vanguardia: inserció; suple-
ment especial “Premis Gaudí”.

•  Eflux: newsletter; participació 
catalana a la Biennal d’Art de 
Venècia 2017.

L’estratègia de comunicació va 
prioritzar l’aparició als mitjans a 
través de la tasca del gabinet de 
premsa, més que no pas la inver-
sió en publicitat.

Actuacions de premsa
Es van enviar 49 comunicats de 
premsa als mitjans del territori 
lingüístic i es van publicar 692 
notícies als webs corporatius 
relacionades amb la presència 
de creadors catalans a diversos 
escenaris internacionals. Igual-
ment, es van organitzar 11 rodes 
de premsa i esmorzars, entre 
altres activitats informatives.
Aquestes van ser les presentaci-
ons a la premsa convocades per 
l’Àrea de Comunicació:

•  21 de febrer: roda de premsa a 
Milà per explicar el programa 
de Catalunya a la Fira del Llibre 
de Bolonya.

•  2 de març: roda de premsa a 
Barcelona per explicar el pro-
grama de Catalunya a la Fira 
del Llibre de Bolonya.

•  3 de març: roda de premsa a 
Palma per explicar el programa 
de Catalunya i Balears a la Fira 
del Llibre de Bolonya. 

•  27 d’abril: roda de premsa de 
presentació de “Catalonia In 
Venice - La Venezia che non si 
vede” a Barcelona. 

•  11 de maig: presentació de “Ca-
talonia In Venice - La Venezia 
che non si vede” a la premsa ca-
talana i internacional a Venècia. 

•  19 de juny: esmorzar de pre-
sentació del focus de música 
electroacústica de nova creació 
a Nova York.

•  4 de juliol: roda de premsa de 
presentació dels programes de 
l’Àrea de Creació per a l’estiu 
2017.

•  11 de juliol: esmorzar de pre-
sentació de les XXXI Jornades 
Internacionals de Professors de 
Català. 

•  13 de juliol: roda de premsa a 
Palma per donar a conèixer les 
propostes artístiques que es 
duran a terme entre l’Institut 
Ramon Llull i el Govern Balear. 

•  27 de setembre: roda de premsa 
de presentació de la participa-
ció de Barcelona a la Biennal 
d’Arquitectura de Buenos Aires 
a l’Ajuntament de Barcelona. 

•  26 d’octubre: roda de premsa 
de presentació de la partici-
pació de Catalunya al Festival 
Internacional de Cinema en 
Guadalajara (Mèxic).

Multimèdia
Web corporatiu
Al setembre de 2017 es va estre-
nar el nou disseny i estructura de 
continguts del web de l’Institut 
Ramon Llull. Els canvis van 
respondre a la necessitat d’adap-
tar-se a una sèrie de requisits 
tècnics i de millorar la usabilitat.
Així, es van integrar diferents 
parts del web per respectar certs 
requisits legals i de seguretat 
(https, servidors, etc.), i es va 
millorar l’experiència de navega-
ció per a l’usuari final, tot afegint 
la seu electrònica a www.llull.cat. 
També es van incorporar certifi-
cats SSL a tot el web de l’Institut 
Ramon Llull. 
De manera paral·lela, es van 
treballar globalment alguns 
aspectes de llenguatge web, com 
ara l’adaptació a un format res-
ponsive (per facilitar la navegació 
amb dispositius i tauletes); la 
reordenació de menús princi-
pals i submenús (sobretot per 
proporcionar un accés ràpid a 
les subvencions i els serveis de 
seu electrònica); la revisió dels 
idiomes actuals, i el redisseny de 
la home.



Finalització de l’ampliació del 
CMS per a pàgines estàtiques 
del web de l’Institut Ramon 
Llull
Per tal de tractar amb més 
rapidesa les informacions sobre 
subvencions, seu electrònica 
i tràmits de l’Àrea de Llengua 
i Universitats i del portal de 
transparència, es va iniciar una 
ampliació del CMS (Content Ma-
nagement System) que gestiona 
el web de l’Institut Ramon Llull. 
Per mitjà d’aquesta eina, totes les 
pàgines web, arxius (PDF, formu-
laris, documents d’ofimàtica) i 
fotos van passar de ser gestionats 
com a pàgines HTML estàtiques 
a fer-ho dinàmicament pel CMS i 
a estar ubicats en una base de da-
des. Això fa més còmoda la gestió 
habitual en tres idiomes d’aques-
tes seccions per part del personal 
encarregat d’actualitzar-ne els 
continguts.

Blog XarxaLlull
El nou blog de l’Àrea de Llengua 
i Universitats de l’Institut Ramon 
Llull constitueix un espai per 
compartir les experiències do-
cents del professorat de la Xarxa 
universitària d’estudis catalans 
a l’exterior i per difondre les 
activitats acadèmiques i cultu-
rals que es generen a l’entorn de 
l’ensenyament de la llengua i els 
estudis catalans a les universitats 
d’arreu del món. El blog inclou 
tres seccions: ensenyar, aprendre 
i investigar, així com un calenda-
ri d’esdeveniments. 
https://xarxa.llull.cat/ 

Web del Palau del Baró de 
Quadras
El web té per objectiu promoure 
les visites a la seu de l’Institut 
Ramon Llull, el Palau Baró de 
Quadras, i la difusió del seu valor 
patrimonial, així com la informa-
ció sobre el lloguer d’espais. 
Durant el 2017 se’n van actualit-
zar diversos apartats i s’hi va in-
corporar el perfil de Tripadvisor. 
http://www.llull.cat/monogra-
fics/palaubaroquadras 

Creamap
Durant el 2015 es va estrenar el 
projecte Creamap.cat, el mapa 
interactiu de la cultura catalana 
al món.
Creamap.cat és una eina de 
visualització geogràfica de la 
presència dels creadors catalans 
arreu del món. Mostra les acti-
vitats dutes a terme en diferents 
localitzacions, tot identificant-les 
segons el seu àmbit cultural (arts 
escèniques, arts visuals, literatu-
ra, llengua i activitats de forma-
ció, entre altres).
El 2017 es va seguir mantenint 
la plataforma, però només amb 
activitats produïdes per l’Institut 
Ramon Llull i/o en col·laboració 
amb aquest. 
http://www.creamap.cat 

Webs monogràfics 2017
“Catalonia in Venice - La 
Venezia che non si vede”
Web sobre l’exposició que va 
representar Catalunya a la 57ena 
edició de la Biennal d’Art de 
Venècia en el marc del programa 
Eventi Collaterali. 
Conté informació sobre el pro-
jecte d’Antoni Abad, comissariat 
per Mery Cuesta i Roc Parés: 
informació pràctica, possibilitat 
de descarregar l’aplicació per a 
mòbils Blindwiki, i publicació del 
còmic tàctic en format PDF. 
http://blind.wiki/venezia 

Catalunya i les Illes Balears, 
convidats d’honor a la Fira 
del Llibre Infantil i Juvenil de 
Bolonya
Es va crear una web monogràfica 
allotjada al servidor de l’Institut 
Ramon Llull en català i anglès 
amb el programa d’activitats 
del projecte, la informació de 
les dues exposicions i el catàleg 
respectiu, i altres informacions 
rellevants de la presència catala-
na a Bolonya.
https://www.llull.cat/monogra-
fics/bologna17/catala/index.cfm 
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XXXI Jornades Internacionals 
per a Professors de Català
Web amb un disseny adaptatiu 
que agrupa tota la informació 
sobre les jornades de professors 
de català, celebrades per segon 
any consecutiu a Tarragona. 
El 2017, gràcies a l’eina Storify, 
es va tornar a intensificar la seva 
presència a les xarxes socials 
amb la visualització de les con-
verses de Twitter.
https://www.llull.cat/monogra-
fics/jornades17/  

Barcelona, ciutat convidada 
d’honor a la Biennal 
Internacional d’Arquitectura 
de Buenos Aires
Es va crear un web monogràfic 
allotjat al servidor de l’Institut 
Ramon Llull en català i castellà 
amb informació tant de la repre-
sentació oficial dins de la Biennal 
d’Arquitectura (exposició, dis-
sertacions i programa acadèmic) 
com del programa d’activitats a 
la ciutat. La web també oferia un 
espai per a premsa. 
https://www.llull.cat/monogra-
fics/ba17/catala/ 

Concurs IRLats
Amb motiu de la convocatòria 
d’aquest concurs de microre-
lats per a estudiants de català 
a l’exterior, es va crear un web 
específic. Com en les altres edici-
ons, els relats es van poder votar 
directament compartint-los a les 
xarxes socials.
http://www.llull.cat/catala/
aprendre_catala/irlats_bases.cfm 

Xarxes socials
L’aspecte més remarcable de 
l’Àrea de Comunicació durant el 
2017 va ser començar a treballar 
en un pla d’estratègia digital glo-
bal. Així, es va engegar un primer 
treball estratègic que veurà la 
llum durant el 2018. L’objectiu 
general d’aquest pla d’estratègia 
digital és identificar objectius, 
conèixer els usuaris i definir una 
estratègia de continguts i content 
curation amb diverses eines i 
canals web, mesurable i adequa-
da per a la institució. El propòsit 
final és posicionar —en l’àmbit 
digital— l’Institut Ramon Llull 
com a exportador de referència 
de la llengua al mitjà digital i 
augmentar la vinculació de la 
institució amb els seus públics. 
Al llarg de 2017 es va mantenir i 
consolidar la presència de l’Ins-
titut Ramon Llull en els mitjans 
socials més importants, com 
Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube i LinkedIN. En l’àmbit 
digital, l’Institut Ramon Llull 
té presència a catorze canals 
socials, que es mantenen, es pla-
nifiquen i s’actualitzen majorità-
riament des de Barcelona —tret 
d’alguns, com ara els perfils de 
Twitter de les delegacions, que 
es gestionen de manera activa i 
descentralitzada. 
També es van seguir reforçant els 
continguts audiovisuals (infogra-
fies, fotos i vídeos) creats especí-
ficament per ser compartits a les 
xarxes socials.
L’evolució de les xarxes socials 
més consolidades de l’Institut 
Ramon Llull, Twitter i Face-
book, va seguir sent positiva, ja 
que cada dia en va augmentar el 
nombre de seguidors i les reac-
cions a les publicacions. Durant 
tot l’any, tant LinkedIN, per a 
les informacions professionals 
o sectorials, com Instagram, per 

la seva tendència creixent, van 
augmentar la quantitat i qualitat 
dels seus seguidors. 
El 2017 es van publicar tretze 
vídeos nous al canal de YouTube 
de l’Institut Ramon Llull. 
El vídeo de les XXXI Jornades 
Internacionals per a Professors 
de Català i el tràiler del projecte 
“Catalonia in Venice - La Venezia 
che non si vede” són els que van 
tenir més reproduccions. El canal 
de YouTube de l’Institut Ramon 
Llull va registrar prop de 75.000 
minuts de vídeo visualitzats i 
gairebé 500 subscriptors. 
Val la pena destacar la utilització 
d’etiquetes com la del projec-
te #cataloniainvenice per a la 
Biennal de Venècia, #JIPC17 per 
a les jornades internacionals de 
professors, i #BooksInCatalan 
per seguir la participació de Ca-
talunya i les Illes Balears a la Fira 
del Llibre de Bolonya. Totes van 
permetre augmentar l’engage-
ment a les comunitats digitals de 
l’Institut Ramon Llull. 
Finalment, cal subratllar que l’ús 
intensiu de Flickr com a reposi-
tori d’imatges va donar molt bons 
resultats a l’hora de difondre les 
activitats i projectes de l’Institut 
Ramon Llull, especialment per 
a col·laboradors, patrocinadors i 
periodistes.



Ingressos

La liquidació pressupostària dels ingressos de l’Institut Ramon Llull 
suma un total de 9.506.642,27 euros. 

Distribució del finançament de l’Institut Ramon Llull

Descripció Any 2017 Any 2016 Variació %

Ingressos propis 64.981,32 € 90.276.17 € -28,02%

Transferències corrents 9.439.654,34 € 7.794.776,88 € 21,10%

Ingressos patrimonials 2.006,61 € 5.045,52 € -60,23%

TOTAL 9.506.642,27 € 7.890.098,57 €  20,49%

Execució del pressupost d’ingressos

Descripció
Pressupost 

definitiu

Drets  
reconeguts  

nets
Recaptació  

neta        

Execució 
pressupost 

ingressos

Ingressos propis 105.600,00 € 64.981,32 € 55.711,05 € 61,54%

Transferències corrents 9.439.634,69 € 9.439.654,34 € 7.430.803,72 € 100,00%

Ingressos patrimonials 20.000,00 € 2.006,61 € 1.821,61 € 10,03%

Romanent 548.430,13 € -   € -   € 0,00%

TOTAL 10.113.664,82 € 9.506.642,27 € 7.488.336,38 € 94,00%

El grau d’execució del pressupost d’ingressos ha estat d’un 94,00%.
Les transferències corrents han representat un 99,30% del total d’ingres-
sos de l’Institut. Els ingressos procedents de la Generalitat de Catalunya 
han estat de 8.598.134,76 euros (un 91,09% del total de transferències).

Distribució de les transferències rebudes de l’Institut Ramon Llull

Transferències rebudes Any 2017 Any 2016 Variació %

Generalitat de Catalunya - Departament 
d’Economia i Coneixement – Direcció 
General d’ Universitats 1.482.848,59 € 1.482.848,59 € 0,00%

Generalitat de Catalunya - Departament 
de Cultura 7.075.286,16 € 6.140.156,81 € 15,23%

Generalitat de Catalunya - Departament 
de la Presidència -   €  28.564,85 € -100,00%

Generalitat de Catalunya - Departament 
d'Afers i Relacions Institucionals i Exteri-
ors i Transparència 40.000 € -   €  100,00%

Govern de les Illes Balears 500.019,58 € 123.206,63 €  305,84%

Ajuntament de Barcelona 250.000,00 € 20.000,00 € 1.150,00%

Generalitat Valenciana 91.500,00 € -   €  100,00%

TOTAL  9.439.654,34 € 7.794.776,88 € 21,10%

Pressupost 2017

Distribució de les transferències 
rebudes per institució i percentatge 
que representa cada transferència 
respecte al total d’aportacions 
rebudes (2017)  

   Generalitat de Catalunya - Departament 
d’Economia i Coneixement – Direcció 
General d’ Universitats  
(15,71%)

   Generalitat de Catalunya -  
Departament de Cultura  
(74,95%)

     Generalitat de Catalunya - Departament 
d'Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència  
(0,42%)

     Govern de les Illes Balears  
(5,3%)

     Ajuntament de Barcelona  
(2,65%)

     Generalitat Valenciana  
(0,97%)

33,69% 33,57%

0,42%

5,3%
2,65%

15,71%

0,97%

74,95%

10,18%

0,04% 0,34%

32,36%

3,35%

3,8%

1,5%

0,99%

7,15%

22,39%

26,03%24,6%



Despeses

La liquidació pressupostària recull un import total de despeses de l’exer-
cici 2017 de 9.460.569,47 euros.
L’execució del pressupost de despeses ha estat del 93,54% i es distribueix 
entre els següents capítols de despesa:

Execució de la despesa

Descripció
Pressupost 

definitiu Liquidat %

Despeses de personal 3.192.269,54 € 3.175.680,73 € 99,48%

Despesa corrent 3.540.521,79 € 3.060.983.83 € 86,46%

Transferències corrents 3.343.751,28 € 3.187.696,59 € 95,33%

Transferències de capital 4.000,00 € 4.000,00 € 100,00%

Inversions 33.122,21 € 32.208.32 € 97,24%

TOTAL 10.113.664,82 € 9.460.569,47 € 93,54%

La distribució de la despesa executada per centres de cost ha estat la 
següent:

Distribució de la despesa total, criteri pressupostari, per centres de cost

Centre de cost Any 2017 Any 2016 Variació %

Direcció 676.769,60 € 658.682,12 € 2,75%

Gerència 2.118.621,83 € 2.082.923,52 € 1,71%

Àrea de Llengua i Universitats 2.462.656,40 € 2.254.903,06 € 9,21%

Àrea de Creació 2.327.626,43 € 2.015.046,24 € 15,51%

Àrea de Literatura i Pensament 962.974,77 € 1.001.788,04 € -3,87%

Business of Design Week 2015 Hong Kong -   €  3.448,50 € -100,00%

Buenos Aires - Biennal Arquitectura 141.556,6 € -   €  100,00%

Buenos Aires - Programa Activitats 93.475,70 € -   €  100,00%

Bologna 2017 359.766,86 € -   €  100,00%

SMITHSONIAN 317.121,28 € -   €  100,00%

TOTAL 9.460.569,47 € 8.016.791,48 € 18,01%

* L’Àrea de Creació inclou els programes d’arts escèniques, cinema, música i arts visuals i 
arquitectura.

Les despeses totals executades durant l’exercici 2017 han suposat un 
increment del 18,01% respecte l’exercici anterior.

Distribució de la despesa per capítols 
econòmics 

   Despeses de personal (33,57%)

   Despesa corrent (32,36%)

   Transferències corrents (33,69%)

  Transferències de capital (0,04%)

   Inversions (0,34%)

Percentatge de participació de 
les àrees i els departaments en la 
despesa de l’Institut Ramon Llull

   Direcció (7,15%)

   Gerència (22,39%)

   Àrea de Llengua i Universitats (26,03%)

  Àrea de Creació (24,60%)

  Àrea de Literatura i Pensament (10,18%)

  B. Aires - Biennal Arquitectura (1,50%)

  B. Aires - Programa Activitats (0,99%)

  Bologna 2017 (3,80%)

  SMITHSONIAN (3,35%)
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