DOSSIER DE PREMSA
JULIOL 2016

Any Llull

ANY LLULL 2016
Commemoració del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull

[ANY LLULL 2016]]. 700
Aquest 2016 es commemora el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, l’autor més
universal de la cultura catalana, amb la implicació de diverses institucions.
L’Any Llull ha de servir per reivindicar l’aportació d’aquest pensador i escriptor al món de les
lletres i fer conèixer al públic general la influència que el seu pensament ha exercit en l’obra de
nombrosos intel·lectuals europeus. L’Any Llull, comissariat per Joan Santanach, professor de la
Universitat de Barcelona, és doncs una oportunitat excepcional per donar a conèixer al món el
patrimoni immaterial universal de què disposa la cultura catalana en la figura, l’obra i el llegat
de Ramon Llull.
Els amplis interessos de Ramon Llull (Ciutat de Mallorca, 1232-1316) van afavorir que fes
aportacions remarcables en tots els àmbits del saber de la seva època, des de la filosofia i la
teologia, fins al dret, la medicina, l’astronomia, la retòrica o la lògica. Al mateix temps, va
produir una sòlida obra literària, que se situa just als inicis de la tradició literària catalana i que
inclou títols emblemàtics com el Blanquerna —amb el Llibre d’Amic e Amat—, el Llibre de les
bèsties o el Llibre del gentil.

[PROGRAMA INTERNACIONAL DE L’ANY LLULL]
L’Institut Ramon Llull organitza els actes commemoratius del 700 aniversari de la mort de
Ramon Llull a nivell internacional. Aquest programa inclou una exposició itinerant per
diverses universitats europees i més de 50 activitats, com ara concerts, lectures
poètiques i actes acadèmics i literaris arreu d’Europa, Amèrica i el nord d’Àfrica.
L’exposició La veritat inefable. El Llibre d’amic e amat de Ramon Llull, organitzada per
l’Institut Ramon Llull i comissariada per Joan Santanach, itinerarà per França, Gran Bretanya i
Alemanya, països europeus que concentren un major nombre d’universitats amb docència
sobre la llengua, la literatura i la cultura catalanes. L’exposició s’acompanya de jornades,
conferències i altres activitats acadèmiques, que permetran aprofundir sobre diferents
aspectes de l’obra i del llegat lul·lià.
Entre les activitats programades, destaquen les jornades lul·lianes a l’Institut del Món Àrab a
París, la Universitat de Bugia, l’Acadèmia Beït Al Hikma a Tunis i la Senate House a Londres,
així com un nodrit programa de congressos i seminaris acadèmics dedicats a la figura de
Llull a universitats de Mèxic (Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Guadalajara i Puebla),
Alemanya (Universitat Humboldt de Berlín, Friburg de Brisgòvia, Bochum i Bamberg), França
(Universitat de Montpeller i Marsella), Estat Espanyol (Universitat de Granada i Santiago de
Compostel·la), Itàlia (Universitat de Mòdena, Nàpols i Roma), Gran Bretanya (Universitat
d’Oxford, Queen Mary de Londres, Birmingham i Leeds), Irlanda (Universitat de Cork) i
Romania (Universitat de Bucarest).
Complementa aquest programa una selecció de diferents propostes musicals concebudes
a partir de la figura de Ramon Llull, com ara la lectura poètica “El Verger de l’Amat” a càrrec
de Montse Germán i Ferran Pisà basada en el Llibre d’amic e amat, que es presentarà a
diferents universitats; els concerts Alenar Llull de Maria del Mar Bonet a París, Tarragona i a
l’Havana; el concert A l’entorn musical de Ramon Llull de Lídia Pujol a Bugia; Art de Manel
Camp a Tunis; Ramon Llull de Jordi Savall amb La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI
a Fontfreda o L’últim peregrinatge de Ramon Llull de La Capella de Ministrers a París.
Amb motiu de l’exposició dedicada a Miquel Barceló al Museu Picasso de París i a la
Biblioteca Nacional de França, l’artista ha realitzat una intervenció als finestrals de la Biblioteca:
un gran mural d’argila titulat «Vidre de meravelles» («Grand verre de terre») com a homenatge
a la figura de Llull.
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[EXPOSICIÓ ITINERANT. LA VERITAT INEFABLE. EL
LLIBRE D’AMIC E AMAT DE RAMON LLULL]
Per tal d’acostar al gran públic la figura i obra d’aquest pensador excepcional i donar a conèixer
una de les aportacions més rellevants de la cultura catalana a la cultura universal, l’Institut
Ramon Llull ha produït una exposició que viatjarà a nou universitats de França, Gran Bretanya i
Alemanya. Aquestes universitats ofereixen anualment docència d’estudis catalans amb el
suport de l’IRL.
L’exposició, titulada La veritat inefable: el Llibre d’Amic e Amat de Ramon Llull està
comissariada pel propi Joan Santanach. Prenent com a punt de partida els versicles del Llibre
d’Amic e Amat, l’exposició permet aprofundir en la vida de Ramon Llull, el seu context
històric i el seu pensament. Aquest llibre forma part de la novel·la Blaquerna i constitueix la
síntesi de la mística i la filosofia lul·liana.
El Llibre d’amic e amat és un del textos místics més importants
de la literatura europea. És, així mateix, l’obra més coneguda de
l’escriptor Ramon Llull. En el context medieval, Llull és un
personatge excepcional, que va escriure centenars de títols i
va recórrer milers de quilòmetres. Va compondre llibres sobre
temes científics, filosòfics i teològics, en els quals emprava el
llatí, com era habitual a l’època, però també el propi vernacle, el
català, fet que li atorga un paper destacat en el procés
d’emancipació intel·lectual dels laics.
L’originalitat de la seva producció va cridar l’atenció de
nombrosos pensadors posteriors, entre els quals Nicolau de
Cusa, Giordano Bruno, Picco della Mirandola o Leibniz. La seva influència, fruit de l’interès que
van suscitar la seva obra i el seu sistema filosòfic, l’Art, el situa entre els precedents més
remots de la combinatòria informàtica. També intel·lectuals i creadors dels segles XX i XXI,
com André Breton, Salvador Dalí, Aldous Huxley, Umberto Eco o Miquel Barceló, s’han sentit
atrets per la seva producció literària i la seva extraordinària biografia.
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L’exposició La veritat inefable es planteja com un espai de reflexió inesperat configurat per
quatre elements escultòrics: 4 lletres-mòduls, idèntiques, pensades per a un espai de trànsit.
Aquestes lletres de més de dos metres d’alçada, provoquen que l’espectador s’acosti i segui
per interactuar amb els continguts que es presenten en pantalles interactives situades al dors
de cada lletra-cadira. Les quatre lletres-cadira es col·loquen sobre una tarima de fusta.
Aquesta
configuració
expositiva
permet
disposicions que es
poden adaptar a espais
molt diferents, des de
grans vestíbuls que
permeten la visió en
360º fins a espais més
reduïts o convencionals.
Les quatre pantalles
interactives
permeten
un apropament íntim als
continguts que afavoreix
múltiples
nivells
de
lectura i profunditat.
Els continguts de l’exposició es divideixen en 9 capítols i es presenten en la llengua de la seu
que acull l’exposició (francès, alemany i anglès). Aquests capítols són: Ramon Llull i la veritat
inefable, El món de Ramon Llull, Una existència, dues vides, L’ermità Blaquerna, L’amor místic,
Literatura i veritat, Un món desordenat, L’Art de Ramon i La posteritat.
El disseny expositiu de La veritat inefable és de l’estudi Undo (Guillem Augé i Anna Vergés) i
Marta Llinàs, el disseny gràfic de l’estudi Canó (Marta Llinàs).

CALENDARI DE LA ITINERÀNCIA DE LA VERITAT INEFABLE
1 – 16 setembre 2016

Ruhr-Universität Bochum, Alemanya

19 – 24 setembre 2016

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Alemanya. En el marc
del 25è Col·loqui germanocatalà.

27 setembre – 5 octubre 2016

Université Paul Valéry – Montpellier 3, França

6 – 15 octubre 2016

Aix-Marseille Université, França

17 – 25 octubre 2016

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Alemanya

27 octubre – 6 novembre 2016

Humboldt-Universität zu Berlin, Alemanya

9 – 14 novembre 2016

University of Leeds, Gran Bretanya. En el marc de la LXI
conferència anual de la Anglo-Catalan Society.

16 – 30 novembre 2016

University of Birmingham, Gran Bretanya

1 – 16 desembre 2016

Center for Catalan Studies, Queen Mary University of
London, Gran Bretanya
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[JORNADES LULLIANES A L’INSTITUT DEL MÓN
ÀRAB DE PARÍS (IMA)]
Aquest panorama no seria complet si no s’abordessin els estrets vincles de Llull amb el
món àrab. Per aquest motiu, l’Institut Ramon Llull col·labora amb l’IEMed, l’Institut
Europeu de la Mediterrània i l’Institut del Món Àrab (IMA) de París per organitzar una
jornada lul.liana, que se celebrarà 21 d’octubre del 2016.
La jornada prevista pel 21 d’octubre del 2016 a l’Institut del Món Àrab (http://www.imarabe.org/)
pretén divulgar el coneixement d’aquest pensador excepcional tot reivindicant l’actualitat
d’algunes de les seves propostes. S’ha programat la participació d’escriptors i especialistes
acadèmics sobre Llull i la seva relació amb la cultura àrab, que finalitzarà amb un
concert de la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet centrat en les peces del disc Alenar
Llull.
S’ obrirà la Jornada amb la conferència inaugural de
Tahar Ben Jelloun presentada pel president de l’
IEMed, Senén Florensa. Posteriorment, hi haurà dues
taules rodones amb experts com Víctor Pallejà,
Dominique de Courcelles, Dominique d’Urvoy, Ahmed
Djebbar i Djamil Aïssani, moderats per Manuel
Forcano, director de l’IRL i François Zabbal de l’ IMA.
Per cloure la Jornada, Maria del Mar Bonet,
acompanyada, entre d’altres, del músic sirià Mouslim
Mouslem al Nai oferirà un recital del disc Alenar Llull,
àlbum que reprèn alguns dels passatges més
representatius de l’obra de Llull.
Serà l’únic concert a París de Maria del Mar Bonet després del que va oferir a l’Olympia l’any
1975, a l’inici de la seva carrera artística.

[PROGRAMA

D’ACTIVITATS

ACADÈMIQUES

I

LITERÀRIES]
Les jornades lul·lianes tenen lloc, durant tot l’any 2016, tant en universitats com en
centres culturals de l’exterior, i amb un format que integra conferències, taules rodones,
lectura de textos, recitals poètics i passi de documentals, amb l’acompanyament, en
alguns casos, de l’exposició La veritat inefable.
30 actes a 25 ciutats difonen l’obra i el personatge en l’àmbit acadèmic, amb la
participació d’especialistes i traductors de l’obra lul·liana com Roger Friedlein, Joan
Santanach, Lola Badia, Dominique de Courcelles, Alexander Fidora, Fernando Domínguez
Reboiras, Viola Tenge-Wolf, Amador Vega, John Dagenais i Francesc Tous, entre d’altres.
Aquests actes acadèmics se celebren a: Montpeller, Marsella, Perpinyà (França), Granada,
Santiago de Compostel·la (Espanya), Lisboa (Portugal), Friburg de Brisgòvia, Berlín, Bochum,
Bamberg (Alemanya), Londres, Oxford, Birmingham, Leeds (Gran Bretanya), Cork (Irlanda),
Roma, Nàpols, Venècia, Pàdua, Verona, Mòdena (Itàlia), Bucarest (Romania), Belgrad
(Sèrbia), Ciutat de Mèxic, Puebla, Guadalajara (Mèxic) i a Los Angeles i Berkeley (Estats
Units).
A més, al mes d’abril es van realitzar dues activitats en l’àmbit universitari: un viatge cultural a
Palma d’estudiants d’universitats de Gran Bretanya per participar a l’activitat Seguint les passes
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de Ramon Llull, que vol aproximar-se a la figura del filòsof mallorquí a través de visites guiades,
rutes culturals i tallers literaris, i la viquimarató Qui té por de Ramon Llull?, organitzada per
l’Institut Ramon Llull en col·laboració amb l’associació Amical Wikipedia en la qual van
participar una cinquantena d’estudiants d’arreu del món i que va ampliar i millorar una desena
d’articles en diversos idiomes, destacant les versions en romanès, serbi i hongarès. La
viquimarató va tenir lloc a diverses universitats d’Alemanya, Estats Units, Hongria, Irlanda, el
Japó, Romania, Rússia, Sèrbia i Xile.

Alemanya
Universitat de Bochum
12 de setembre
Conferència a càrrec de Roger Friedlein: Ramon Llull. Precursor del diàleg interreligiós i
intercultural.
Universitat de Bamberg
21 al 24 de setembre
En el marc del 25è Col·loqui germanocatalà del 21 al 24 de setembre.
Universitat Albert-Ludwig de Friburg de Brisgòvia
19 d’octubre
Jornada lul·liana a càrrec de Viola Tenge-Wolf i Amador Vega.
Universitat Humboldt de Berlín
2 de novembre
Conversa entre Alexander Fidora i Fernando Domínguez Reboiras.

Estat Espanyol
Universitat de Granada
9 de maig
Conferència Ramon Llull, del mite llegendari a la realitat històrica a càrrec de Maribel Ripoll.
Universitat de Santiago de Compostela
10 de novembre
Conferències i taules rodones a càrrec de Joan Santanach, Fernando Domínguez Reboiras,
entre d’altres.

Estats Units d’Amèrica
Gira del professor John Dagenais (UCLA)
Dates per confirmar.
Gira del professor John Dagenais (UCLA), traductor de la Doctrina pueril, per presentar l’obra a
universitats de la Costa Oest.

França
Universitat Paul Valéry- Montpellier 3
4 d’octubre
Xerrada a càrrec de Caterina Valriu i Michel Bourret.
Universitat Aix-Marseille Université
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10 d’octubre
Conferència: Així parlàvem de Ramon Llull. Commemoració del 700 aniversari de la mort de
Ramon Llull.

Irlanda
Universitat de Cork
14 d’octubre
Simposi sobre la vida i el treball de Ramon Llull
Jornada lul·liana en la qual hi haurà presentacions, una conferència plenària de l’escriptor
català Francesc Serés, una taula rodona sobre diferents aspectes del llegat filosòfic i espiritual
de Llull moderada per Stephen Boyd amb Cathal McSwiney Brugha, Stefan Reynolds i Aman
de Sondy.

Itàlia
Instituto Cervantes de Roma
20 de setembre
Taula rodona i presentació del llibre de Ramon Llull , Vida i obres , Volumen I, anys 1232/1288,
obres 1-37 de Pere Villalba: Mística i divulgació.
Ponents: Sergi Rodríguez Lopez –Ros, Alesandro Tessari, Stefano Palumbo, Isabel Turull i
Letizia Staccioli.
Universitat La Sapienza deRoma
21 de setembre
Es farà una jornada amb diferents ponents experts en Ramon Llull. Paolo Capitanucci, Pietro
Messa, Sara Muzzi, Simone Sari, Letizia Staccioli i Isabel Turull.
Universitat Ca’ Foscari de Venècia
Finals d’octubre.
Jornada lul·liana a càrrec de Patrizio Rigobon, entre d’altres.
Arxiu de Nàpols. Universitat Studi Suor Orsola Benincasa de Nàpols
30 de novembre al 3 de desembre
Congrés internacional de l’any lul·lià: Llull: filologia, història, arte, cinema, Nàpols a l’època de
Llull.
Acollirà un congrés internacional sobre Ramon Llull que reunirà diferents experts lul·listes
italians i internacionals. La Universitat Suor Orsola Benincasa presentarà una conferència d’
Antoni Espadaler sobre Llull i l’Islam.

Mèxic
Ramon Llull a Mèxic. Ponències de Roger Friedlein a universitats mexicanes
1 al 7 de setembre
La primera setmana de setembre es presentaran a Mèxic tres jornades lul·lianes a la
Universidad de Guadalajara, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla i a la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a Ciutat de Mèxic. Totes elles s’inauguren
amb una conferència magistral a càrrec del Dr. Roger Friedlein de la Universitat Ruhr-Bochum
d’Alemanya i reuneixen diferents ponències i taules rodones de diferents investigadors i
acadèmics mexicans centrades en diferents obres i aspectes de l’obra de Llull com ara la
recepció del pensament lul·lià a Mèxic, el pensament medieval, la vessant filològica i la literària
i les traduccions, entre d’altres. Les jornades es complementen amb lectures de diferents textos
lul·lians.
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Regne Unit
Universitat de Leeds
10 al 13 de novembre
Congrés Anglo- Catalan Society
Queen Mary University de Londres
28 d’octubre
Seminari medievalista amb la intervenció de Joan Santanach sota el títol Mergers and
acquisitions: Llull’s Strategy for a Proper Crusade i debat amb Anthony Lappin de la National
University of Ireland Maynooth.
Senate House de Londres
28 d’octubre
Joan Santanach farà una ponència sota el títol Sabors mediterranis: Ramon Llull, el paisatge i
la cuina medieval i hi haurà un diàleg sobre la traducció amb Helena Buffery i Barry Taylor.
Universitat de Birmingham
24 de novembre
Taula rodona amb Maribel Ripoll, Sebastià Alzamora i Aengus Ward.
Universitat d’Oxford
25 de novembre
Jornada lul·liana amb especialistes internacionals.

Romania
Universitat de Bucarest
12 d’octubre
Conferència de Joan Santanach.

[LECTURA POÈTICA: EL VERGER DE L’AMAT]
Una altra de les activitats més rellevants de l’Any Llull a nivell internacional és la gira d’ El
Verger de l’Amat a 6 centres universitaris que
imparteixen català a l’exterior.
L’actriu Montse Germán i el músic mallorquí
Ferran Pisà s’uneixen per recitar Ramon Llull en
aquest 700 aniversari de la seva mort en el recital
El Verger de l’Amat on aconsegueixen, en menys
d’una hora, fer proper i comprensible Ramon Llull.
Aquest espectacle, viatjarà de la mà de l’IRL per
diverses universitats a 6 ciutats europees:
Granada, Santiago de Compostela (Espanya),
Bochum (Alemanya), Marsella (França), Cork
(Irlanda) i Nàpols (Itàlia).

[JORDI SAVALL: RAMON LLULL. TEMPS
CONQUESTES, DE DIÀLEG I DESCONHORT]

DE

El proper 17 de juliol es celebra, en el marc del XI Festival Musique et Histoire pour un
dialogue Interculturel, el concert Ramon Llull: Temps de conquestes, de diàleg i
desconhort, a càrrec de Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI
a l’Abadia de Fonfreda.
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Aquest concert evoca la vida de Ramon Llull a través d’una selecció de les músiques religioses
i profanes més representatives de la seva època, interpretades pels solistes de La Capella
Reial de Catalunya, Hespèrion XXI i músics de l’entorn del Mediterrani. Entre les músiques
s’intercalen fragments de les obres més representatives de Ramon Llull recitats per Sílvia Bel i
Jordi Boixaderas. Interpreten cançons, sirventesos, planys i danses profanes de trobadors,
joglars i autors anònims. Tot plegat serà un viatge musical que ens aproparà a l’emoció i la
bellesa de les músiques de l’època de Ramon Llull, una figura excepcional, un gran pensador i
escriptor que sempre va superposar el diàleg i l’espiritualitat a qualsevol forma de violència.

[ACTIVITATS DE L’ANY LLULL AL NORD D’ÀFRICA]
L’Any Llull arriba també a Àfrica gràcies a la col·laboració de l’Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed). Per una banda, la ciutat de Bugia (Algèria) acollirà un concert de Lídia
Pujol que recuperarà l’entorn musical de l’època de Ramon Llull. Per altra banda, Tunis
(Tunísia) també viurà una vetllada musical relacionada amb el filòsof mallorquí de la mà del
músic Manel Camp.

Bugia. Algèria
S’han programat dues jornades sobre la figura de Ramon Llull al Teatre Regional de Bugia.
El dia 10 d’octubre s’obrirà la jornada amb un concert de Lídia Pujol sota el títol A l’entorn
musical i conceptual de Ramon Llull
Lídia Pujol interpreta les paraules de Ramon Llull perquè les ha fet seves. Com ella diu:
relacionant-les amb la meva música d’avui amb el desig retrospectiu que ens emocioni con la
seva música d’ahir. Oferirà una tria de cançons relacionades amb els poemes i conceptes
lul·lians com les que emprava didàcticament Ramon Llull.
El repertori serà interpretat per Lídia Pujol, Mohamed Ayoub, Miquel Àngel Cordero i Mohamed
Soulimane.
El dia 11 tindràn lloc ponències de diferents experts sota el títol La percepció actual de les
diferències. Ramon Llull amb Victor Pallejà, Amara Allaoua, Maria Angels Roque, Ouiza
Galleze, Salah Baïzig, Marta Romano, Djamil Aïssani, Slimane Hachi, Manuel Forcano, Senén
Florensa, Monseigneur Henri Tessier, Cheikh Tahar Aït Aljet, Saïd Chibane, Dr Fadela
Bouamranei Dr Carlo V.

Tunis. Tunísia
El 18 d’octubre, l’ Academie Beït Al Hikma acollirà un acte literari a Cartago amb diferents
ponents experts en Ramon Llull. La jornada conclourà amb un concert de Manel Camp a la
Sala Nejma Ezzahra a Sidi Bousaid, una sala on es fan els concerts més prestigiosos de
Tunis.
Manel Camp. Art
Calia l'aposta de Manel Camp en allò que, stricto sensu, és el seu medi natural, el teclat i la
composició, Camp comparteix amb Llull l’efervescència creadora i un gran poder de seducció.
A més, la seva música és eloqüent. El seu particular i especialment reeixit homenatge a l’Art
lul·lià ens ho ve a demostrar.
La formació la composen Matthew Simon, Horacio Fumero, Lluís Ribalta, Manel Camp i Joan
Crosas com a recitador.
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[ALTRES]
Exposició al CCCB: La màquina de pensar. Ramon Llull i l’«Ars
combinatoria»
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona celebra entre el mes de juliol i desembre
d’enguany, l’exposició La Màquina de Pensar. Ramon Llull i l’Ars Combinatòria, comissariada
per Amador Vega.
Combinant la documentació històrica i les mirades més recents d’artistes que s’han inspirat en
l’obra de Llull, com David Link, Ralf Baecker i Perejaume, l’exposició dóna a conèixer aspectes
sorprenents i desconeguts del seu pensament, i proposa entendre l’ars combinatoria com un
precedent de les noves tecnologies de la informació.
L’IRL, en el marc de les commemoracions de l’Any Llull, col·labora amb el CCCB en l’edició
del catàleg en anglès de l’exposició sobre Ramon Llull.

Exposició: Ramon Llull. 700 anys de Missió a Roma
Per altra banda, el Bisbat de Mallorca ha organitzat l’exposició Ramon Llull. 700 anys de
missió, que tindrà dues seus: Roma i Mallorca. La mostra és una síntesi de la mística i la
filosofia lul·liana, un recorregut pels principals aspectes de la personalitat de Llull centrats
especialment en el seu triple caire missioner, és a dir, a través de les missions religioses, l’art i
la seva obra. Es podrà veure al Palazzo de la Cancelleria de Roma del 5 d’octubre al 20 de
novembre, i més endavant a la Capella de la Misericòrdia de Palma.
Des del punt de vista de l’anàlisi de la seva vida, l’exposició tractarà aspectes com la conversió,
la il·luminació, el pensament polític de Llull, la seva relació amb la cultura àrab i amb els jueus, i
analitzarà la seva influència en la filosofia occidental europea. A banda de divulgar i donar a
conèixer la figura de Llull, la mostra té com a objectiu identificar els àmbits de treball mundial i
fer un camí per a seguir explorant els aspectes encara inèdits de Ramon Llull.
La seu expositiva triada a Roma per a commemorar l’efemèride és un dels palaus més
importants d’Europa, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1990 i que des
del segle XVIII la seva història també està lligada a Mallorca.
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[CRÈDITS]

En col·laboració amb
Academie Beit Al-Hikma, Tunis
Aix-Marseille Université
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Archivio di Stato di Napoli
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Bibliothèque Nationale de France (BnF)
CCCB
Centre for Catalan Studies
Consello da cultura galega
Deutscher Katalanistenverband
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut del Món Àrab
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
Instituto Cervantes de Roma
Musée Cluny
Nejma Ezzahra, Sidi Bousaid
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Queen Mary University of London
Ruhr-Universität Bochum
Senate House, Londres
The Anglo-Catalan Society
Théatre Regional "Abdel Malek Bouguarmouh" de Bugia
Universidad de Granada
Universidad de Guadalajara
Universidad Nacional autónoma de México
Universidade de Santiago de Compostela
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Universitatea din Bucureşti
Université Paul-Valéry Montpellier 3
University College Cork
University of Birmingham
University of Leeds
University of Oxford

[CONTACTE]
INSTITUT RAMON LLULL
Yolanda Jiménez
premsabcn@llull.cat / (+34) 934 67 80 00 / (+34) 609 61 62 01
www.llull.cat / Twitter: @IRLlull / Facebook/irllull
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