
Sant Jordi, festa literària catalana per excel·lència

i data destacada al calendari mundial.

Un any més, l’Institut Ramon Llull organitza

en aquests dies activitats arreu del món per

promoure a l’exterior els autors en llengua catalana.

Madrid, Nova York, Londres, Berlín i París

són nomes alguns dels escenaris escollits.

En total, una trentena d’actes en catorze

països diferents.

Amb el patrocini de:
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8 al 12 d’abril

      França
       París, Tolosa, Bordeus y Marsella

Presentació del llibre Les derniers exilés de Pinochet, de 
Xavier Montanyà

París, Tolosa, Bordeus i Marsella acolliran la presentació de la 
traducció al francès de L’heroica fugida dels últims exiliats de 
Pinochet de Xavier Montanyà. Les presentacions aniran a càrrec 
de l’autor mateix i de la traductora Lluna Llecha Llop. 

14 d’abril

      Madrid
       20.00 h, Teatro Español

Poetas en Madrid. Lecturas de poesía catalana

Amb motiu de la celebració de Sant Jordi a Madrid l’Institut 
Ramon Llull organitza la lectura de poesia catalana Poetas en 
Madrid. Lecturas de poesía catalana sota la direcció de Mario 
Gas. Per celebrar el dia del llibre, Vicky Peña, Juan Echanove i 
Mario Gas posaran la seva veu a la poesia catalana contemporà-
nia al Teatro Español. Es llegiran una quarantena de poemes de 
25 autors, entre els quals es compten Josep Carner, J. V. Foix, 
Joan Salvat-Papasseit, Bartomeu Rosselló-Porcel, Salvador 
Espriu, Miquel Martí i Pol, Gabriel Ferrater, Blai Bonet, Vicent-
Andrés Estellés, Pere Quart, Joan Brossa, Jordi Sarsanedas, Maria 
Mercè Marçal, Narcís Comadira, Francesc Parcerisas, Joan 
Margarit, Enric Sòria, Anna Aguilar-Amat, David Castillo, Antoni 
Puigvert, Jaume Subirana, Joan Vinyoli, Pere Gimferrer, Josep 
Palau i Fabre i Enric Casasses.

21 d’abril

      Berlín
       20.00 h, Schwartz’sche Villa  

Presentació-lectura de la traducció a l'alemany 
de Mediterrània: Onatges tumultuosos. 
Das Mittelmeer. Eine stürmische Reise durch Zeiten und 
Kulturen. Berlín: Transit Verlag, 2008.
 
El 2008 es va publicar la traducció a l’alemany d’aquesta obra 
de Baltasar Porcel, de la qual es farà una lectura de fragments 
en presència de l’autor, de Kirsten Brandt (traductora del llibre), 
de Martí Estruch (delegat del govern de la Generalitat de 
Catalunya a Alemanya), de Fanny Tur (directora adjunta de l'IRL) 
i de Queralt Vallcorba (delegada de l’IRL a Berlín).

      París
       19.00 h, Delegació del Govern de la Generalitat 
       de Catalunya a França

Presentació de la traducció al francès de la poesia 
de Màrius Torres

Presentació de la traducció francesa de la poesia de Màrius 
Torres (La dernière rose, publicada per L'Harmattan). Amb la 
participació del delegat del Govern a Lleida, Miquel Pueyo; del 
germà del poeta i antic secretari de la Generalitat a l'exili a 
França, Víctor Torres; i de Marta Giné, professora de Filologia 
Romànica a la Universitat de Lleida i traductora dels poemes 
juntament amb Norberto Gimelfarb. La presentació 
s'acompanyarà d'una lectura en versió bilingüe.
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      Madrid
       18.30, EOI Jesús Maestro

Classe zero de català

L’Escola Oficial d’Idiomes Jesús Maestro de Madrid ofereix, un 
any més, la possibilitat de participar en una classe inicial de 
llengua catalana. La iniciativa compta amb el suport de l’Institut 
Ramon Llull i el Centre Cultural Blanquerna.

       19.00, Centre Cultural Blanquerna

Presentació/homenatge de l’edició castellana de Solitud, 
de Víctor Català. 

Presentació de la nova edició de Solitud, de Víctor Català, 
editada per Lengua de Trapo, amb la presència del traductor, 
Basilio Losada, i l’escriptora Lluïsa Julià.

       22.00 h, Centre Cultural Blanquerna

Homenatge a Marià Villangómez 

Lectura de poemes, amb els escriptors Julio Herranz i Vicente 
Valero, i Isidor Marí, editor de l’antologia castellana dels seus 
poemes publicada a l’editorial Calambur.

23 d’abril

      Londres
       20.00, Hotel The Royal Horseguards

Cançons & folies, concert del mestre Jordi Savall acom-
panyat de Ferran Savall

El mestre Jordi Savall, acompanyat de Ferran Savall, oferirà el 
recital Cançons & folies, del Renaixement al nostre temps, amb 
un repertori que inclou peces com Gwerz (cançó tradicional 
bretona), Noumi, noumi yaldatii (cançó de bressol hebrea) o la 
catalana La cançó del lladre, entre altres.  

      Berlín
       20.00, Alte Kantine - Kulturbraurei de Berlín

Concert del grup Aramateix

El grup Aramateix, liderat per Francesc Ribera, Titot, actuarà a 
Berlín en el marc de la diada de Sant Jordi. Aramateix és un 
grup de ska-rock que s’explica al món des de la pròpia identitat 
cultural, «condició indispensable per no acabar sent d’enlloc». 
També actuaran, com a teloners, Benimaklet Klub Ska, un grup 
nascut al barri valencià de Benimaclet a finals de 2008 i que 
integra membres d’Obrint Pas, la Gossa Sorda i Aspencat. El seu 
repertori a Berlín inclourà temes de Lluís Llach, Ovidi Montllor i 
Raimon adaptats al seu estil.

24 al 27 d’abril

      Budapest 
       Fira del Llibre de Budapest

Autors catalans a la Fira del Llibre de Budapest
 
Presentació de les traduccions hongareses de Millor que no 
m'ho expliquis, d'Imma Monsó, i de Per què Filosofia, de Xavier 
Rubert de Ventós, a la Fira del Llibre de Budapest. 

28 i 29 d’abril 

        França
        París i Tolosa

Presentació de la traducció francesa de Les veus del Pamano, 
de Jaume Cabré

Es presenta a França la traducció francesa de la novel·la de 
Jaume Cabré Les Veus del Pamano.
A París es presentarà el 28 d’abril a les 18.30 h en un acte a la 
seu de la delegació de la Generalitat que comptarà amb la 
presència del propi autor i del traductor, Bernard Lesfargues.
La presentació a Tolosa tindrà lloc el dia 29 a les 18.00 h a la 
llibreria Ombres Blanches.
Aquesta obra de Cabré s’ha traduït també a l’hongarès, el 
neerlandès, l’alemany, el castellà, l’italià, el grec, el romanès 
i el portuguès. L’edició alemanya va ser un dels grans èxits de la 
Fira de Frankfurt del 2007, amb excel·lents resultats de vendes. 
Fins ara, se n’han venut 232.000 exemplars en alemany.
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28 d’abril al 3 de maig 

      Nova York
       World Voices Festival 

Autors catalans al World Voices Festival
 

30 d’abril

       18.00, Institut Cervantes de Nova York

Quiet Revolutions in Storytelling

Participants: Wafaa Bilal, Philip Gourevitch, Kathrin Röggla i 
Josep Maria Terricabras. Modera: Sameer Padania.

       20.00, Elebash Recital Hall (CUNY Graduate Center)

Doble homenatge a Reinaldo Arenas y Blai Bonet. 
Island’s Dialogues: Poets from Cuba and the Balearic Islands

Lectura Poètica. Participants: Jaime Manrique, Ed Hirsh, Manuel 
Vázquez Portal, Rafael Bordao, Carles Rebassa, Margalida Pons, 
Biel Mesquida.

1 de maig

       19.00, Bowery Poetry Club

Poetry Reading

Participants: Nicole Brossard, Narcís Comadira, Wayne 
Koestenbaum, Uwe Kolbe, Fuad Rivka i János Térey.

       21.00, Bowery Poetry Club

The Translation Slam

Participants: Narcís Comadira, Nicole Brossard, Nick Laird 
i Michael F. Moore.

       13.00, Austrian Cultural Forum

Macondo: Imaginary and Real

Participants: Josep Maria Terricabras, László Garaczi, Geert Mak 
i Santiago Roncagliolo. Modera: Anderson Tepper, de Vanity Fair.

2 de maig

       20.00, Baryshnikov Arts Center

Lectura de l’adaptació dramàtica de La plaça del Diamant (The 
time of the doves) per part de Jessica Lange en una adaptació 
de Joan Ollé.

Abans que comenci l’acte, es farà la presentació de la traducció 
de La mort i la primavera (Death in Spring), que es publica per 
primer cop a l’anglès. Anirà a càrrec de Chad Post, editor d’Open 
Letter, i la traductora d’ambdues obres de Rodoreda a l’anglès, 
Martha Tennent. 
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4 al 7 de maig

      Finlàndia
       Imatra, Lappeenranta, Kotka y Turku

Commemoració del dia del llibre amb diversos 
recitals poètics a càrrec de l’escriptora Gemma Gorga
 
L’escriptora catalana Gemma Gorga oferirà diversos recitals en 
biblioteques públiques de les ciutats finlandeses d’Imatra, 
Lappeenranta, Kotka i Turku. Els poemes del recital es traduiran 
al finès per la seva lectura.

11 de maig

      Madrid
       19.30, Centre Cultural Blanquerna

Presentació de l’edició castellana de Bearn

Presentació de l’edició crítica de la novel·la de Llorenç 
Villalonga. A càrrec de Diana Zaforteza, responsable de l’editorial 
Alfabia, i José Carlos Llop, responsable de l’edició crítica.



UUniversitats

18 al 26 d’abril
   Santa Bàrbara (EUA)
Setmana de la Música Catalana
Setmana de la Música Catalana amb l’actuació musical de la 
soprano Rocío Martínez i el pianista John Ballerino, els quals 
interpretaran una selecció de cançons per a soprano i piano 
de compositors catalans com Toldrà, Morera i Mompou.

També al llarg d’aquesta setmana tindran lloc diverses 
conferències, un aplec de sardanes, projeccions de pel·lícules 
i exposicions a la biblioteca i al bookstore.

Es preveu l’assistència de l’escriptor Jordi Galceran.

17 al 25 d’abril
   Cracòvia (Polònia)
Jornades de cultura catalana Dies de llibres i roses
Taula rodona sobre La identitat del poeta, amb la participació 
dels poetes Lluís Calvo i Sebastià Alzamora, i de poetes 
polonesos.

Al llarg de les Jornades se celebrarà una exposició 
d’exemplars de Tirant lo Blanc en diferents llengües, diverses 
conferències sobre la identitat catalana, un concert de cançó 
catalana a càrrec de Jordi Matas i Joe Smith, una projecció de 
pel·lícules i la lectura de l'obra de Lluïsa Cunillé Après moi, le 
déluge.

El 10 de maig el professor Joaquim Mallafré, de la Universitat 
Rovira i Virgili, impartirà la conferència Llengua de tribu - 
llengua de polis a la Universitat de Cracòvia.

20 d’abril
   Milà (Itàlia)
Jornada dedicada al teatre català

Jornada dedicada al teatre català contemporani amb la 
presència de dos dels autors més reconeguts del teatre 
català, Pau Miró i Josep M. Benet i Jornet, que parlaran de la 
seva obra, dialogant amb la professora i experta en teatre 
Mariateresa Cattaneo, cap del Departament de Ciències del 
Llenguatge i Literatura Estrangera Comparada.

23 d’abril
   Providence (EUA)
Celebració de Sant Jordi

A la Universitat de Brown s’hi ha organitzat una lectura de 
textos literaris i de textos de producció pròpia dels alumnes 
matriculats als cursos de llengua catalana. També hi ha 
previst un concurs de microrelats i l’edició d’una revista 
especial amb informacions sobre la llengua i els estudis 
catalans a Brown.

   Zadar (Croàcia)
Premis de narrativa en llengua catalana

Acte de lliurament dels premis de narrativa en llengua 
catalana a la Universitat de Zadar.

24 i 25 d’abril
   Tallin (Estònia)
Catalunya-Estònia: diàleg d’experiències sociolingüístiques a 
la Universitat de Tartu
A les jornades es tractaran temes com ara urbanització, 
llengua i societat centrats en les ciutats de Tallin i Barcelona.
A més, es muntarà l’exposició «El català, llengua d’Europa».
El dia 27 se celebrarà la festivitat de Sant Jordi amb la 
presència de l’escriptora Carme Riera en un acte a la Unió 
d’Escriptors en Llengua Estoniana.

25 d’abril
   Szeged (Hongria)
Jornada gastronòmica catalana
Creació d'un espai dedicat a Catalunya i al dia del llibre i 
mostra d'una jornada gastronòmica catalana que inclou un 
àpat popular a l'aire lliure amb xató, fideus rossejats i crema 
catalana.

4 al 6 de maig
   L’Havana (Cuba)
Taller sobre Cuba i Catalunya

La professora Montserrat Cabré impratirà la conferència El 
llegat cubà a Catalunya i la nova aristocràcia catalana creada 
a partir de l’arribada de capital des de Cuba. Aquest taller 
analitzarà, entre d’altres aspectes la història política i 
econòmica de les relacions Cuba-Catalunya, les influències 
mútues en el desenvolupament científic, intel·lectual, artístic i 
literari, i les experiències i representacions sobre comunitats 
catalanodescendents a Cuba i cubanodescendents a Catalunya.

4 al 10 de maig
   Seül (Corea)
IV Festival de Cultura Catalana a la Universitat de Hankuk 
d’Estudis Estrangers

Festival que vol donar a conèixer i fer viure la cultura musical 
popular catalana a la Universitat de Hankuk i al campus de 
Yongin. Es projectarà la pel·lícula El cant dels ocells d'Albert 
Serra i s’organitzarà un taller de pa amb tomàquet.
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5 al 8 de maig

   Belgrad (Sèrbia)
Seminari de poesia catalana

El poeta Enric Casasses impartirà un curs intensiu 
d’introducció a la poesia catalana que anirà des dels troba-
dors medievals fins a les avantguardes als estudiants de la 
Universitat de Belgrad.

11 al 17 de maig
   Zadar (Croàcia)
III Jornades de les Llengües i Cultures Iberoromàniques

Les jornades estaran dedicades a la diversitat lingüística de la 
península Ibèrica i la narrativa contemporània en les literatu-
res peninsulars. El professor José Enrique Gargallo, de la 
Universitat de Barcelona, i l’escriptor Màrius Serra impartiran 
diversos tallers conferències.

13 de maig
   Manheim (Alemanya)
Conferència Llengua, Cultura, Nació: els Països Catalans 
i l’Estat-nació
El professor Michel Leiberich de la Universitat de Perpinyà 
pronunciarà aquesta conferència que gira entorn el paper 
unificador de la llengua catalana en l’espai dels Països 
Catalans. Michel Lieberich és professor als departaments 
d’història, d’hebreu i de germanística de la Universitat Paris 8 
i als departaments de Llengües Estrangeres Aplicades de les 
Universitats de Besançon i de Perpinyà.

13 de maig
   Tübingen (Alemanya)
Presentació de Pedra Foguera
Presentació de Pedra Foguera. Antologia de Poesia Jove 
dels Països Catalans amb la presència dels joves poetes Pau 
Castanyer, Joan Fullana, Joan Tomàs Martínez Grimalt, Jaume C. 
Pons i Pau Vadell al BrechtBauTheater de la facultat de 
filologia.

15 de maig
   Poznan (Polònia)
Jornades Culturals Sant Jordi 2009
El professor Joaquim Mallafré, de la Universitat Rovira i Virgili, 
impartirà la conferència Llengua de tribu - llengua de polis a 
la Universitat de Poznan.
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