
 26 de novembre de 2015  

        
 

 

Premis Internacionals Ramon Llull 

Dossier de premsa 

        
      
       

  Fundació Ramon Llull 



Fundació Ramon Llull 

1 �  

   

 

 

Premi Ramon Llull a la Promoció 
Internacional de la Creació Catalana  
Aquest any s’arriba a la quarta edició d’aquest premi, que és atorgat per la Fundació Ramon Llull a una 
persona o institució estrangera que hagi promogut un projecte rellevant per enfortir la creació cultural 
catalana arreu del món. El premi és honorífic i inclou l’obsequi d’una litografia d’Antoni Tàpies. 

El premiat és Claes Karlsson, director artístic del Stockholm Kulturfestival, un festival multidisciplinar 
que se celebra anualment a la capital sueca des de l’any 2000. A l’edició del 2014, Barcelona va ser la 
ciutat convidada al festival amb un extens i variat programa que va permetre que els ciutadans suecs 
coneguessin la cultura catalana de primera mà, gràcies a espectacles de companyies catalanes, concerts i 
conferències, com les de l’escriptor Francesc Serés. El mateix any Estocolm va ser la ciutat convidada a les 
Festes de la Mercè de Barcelona, i això va permetre coproduir dos espectacles creats per artistes suecs i 
catalans que es van poder veure a ambdós festivals: el Mapping i el combinat de circ.  

Aquesta important col·laboració entre Catalunya i Suècia va ser el resultat d’un intens treball que ja 
s’havia començat temps enrere entre l’IRL i el festival, que també va respondre a l’interès que Claes 
Karlsson ha manifestat sempre per la cultura i les arts escèniques catalanes, tal com ho demostra la seva 
presència regular a les principals fires de Catalunya, com el Mercat de Música Viva de Vic, la FiraTàrrega 
o el Festival Grec. 

 

Biografia 

Claes Karlsson va a Estocolm l’any 1950. La seva trajectòria professional ha anat sempre lligada a la 
promoció de diferents disciplines artístiques a través de 
l’organització i la producció en les institucions i festivals culturals 
més importants de la capital de Suècia. 

Va iniciar la seva carrera l’any 1972 com a productor assistent del 
Kulturhuset Stockholm, un dels centres culturals més 
prestigiosos del nord d’Europa, del qual va ser-ne també director 
de programació durant vint-i-dos anys, des de 1983 fins el 2004. 
Durant el mateix període, va desenvolupar altres tasques per a 
festivals de rellevància, com la de programador per el Stockholm 
Water Festival i la de cap d’esdeveniments de circ per Stockholm 
European Cultural Capital. Des del 2005, ocupa els càrrecs de 
director artístic i cap de projectes a l’Stockholms Kulturfestival, 
que se celebra anualment. 

Claes Karlsson 
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Se’l reconeix sobretot per la seva tasca com a director artístic del festival Stockholm Kulturfestival, que ja 
l’any 2012 va portar a Estocolm artistes catalans com Muchachito Bombo Infierno, el pallasso Leandre o 
la companyia Fudanito. L’any 2014, Barcelona va ser la ciutat convidada del festival, fet que va suposar un 
ampli desplegament de l’art i la cultura catalana a Estocolm. A més, fruit d’aquest agermanament va 
néixer la coproducció de dos espectacles creats per artistes suecs i catalans, el Mapping i un combinat de 
circ, que també es van poder veure el mateix any a les Festes de la Mercè de Barcelona. 

 

 

Jurat del premi 

• Pilar Vélez, directora del DHUB, que inclou el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i el Museu 
d'Arts Decoratives 

• Manuel Forcano, director general de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga 

• Daniel Giralt-Miracle, historiador i crític d’art 

• Montserrat Planelles, directora de Promoció Cultural i Política Lingüística del govern d'Andorra 

• Àlex Susanna, director de l’Institut Ramon Llull 
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Premi Ramon Llull de Traducció 
Literària 
El Premi Ramon Llull de traducció literària el convoca la Fundació Ramon Llull. Reconeix la millor 
traducció literària del català publicada l’any anterior al de la convocatòria i en distingeix el traductor. 
Poden optar al premi les obres literàries traduïdes del català i publicades l’any anterior al de la 
convocatòria, d’autoria exclusiva. El premi té una dotació de 4.000 euros. 

La polonesa Anna Sawicka (1957) ha estat guardonada en la quarta edició del premi per la seva traducció 
de Les veus del Pamano, de Jaume Cabré (Glosy Pamano, Varsòvia, Marginesy, 2014). La novel·la ha 
estat publicada per Marginesy, editorial polonesa que l’any 2013 va publicar la novel·la de Jaume Cabré Jo 

confesso, i que va tenir una gran acollida per part dels lectors polonesos. 

 

Biografia 

Anna Sawicka va néixer a Cracòvia l’any 1957. Es va llicenciar en Filologia Hispànica i després es va 
doctorar en Humanitats per la Universitat 
Jaguelònica de Cracòvia. L’any 1994 va arribar 
a Barcelona per un lectorat de tres anys, que va 
acabar allargant dos anys més i que li va 
permetre gaudir d’un contacte directe amb una 
llengua que ja no ha volgut abandonar.   
 
Actualment, es dedica professionalment a la 
crítica i difusió de la literatura i la cultura 
catalanes com a professora de la Universitat 
Jaguelònica de Cracòvia, feina que compagina 
amb la de traductora. En reconeixement a la 
seva contribució a la promoció de la literatura 
catalana a l’estranger, l’any 2011 va rebre el 
XXIII Premi Josep M. Batista i Roca. 
 
Les veus del Panamo només és una de les 
moltes obres catalanes que ha traduït al 
polonès. L’any 2013 va traduir Jo confesso i 
aquest any 2015 Senyoria, les dues novel·les també de Jaume Cabré. A més, ha estat la traductora d’altres 
noms com Maria Àngels Anglada, Carles Batlle, Lluís-Anton Baulenas, Sergi Belbel, Josep Maria Benet i 
Jornet, Albert Sánchez-Piñol o Ramon Llull, entre d’altres. 
 
 
 
 

Anna Sawicka 
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Jurat del premi 

• Àlex Susanna, poeta  i director de l’Institut Ramon Llull 

• Marie-Claire Zimmermann, filòloga francesa i traductora 

• Sam Abrams, professor de literatura, poeta, assagista, crític i traductor 

• Deborah Bonner, editora i traductora 

• Encarna Pedrosa, traductora i intèrpret jurada del Principat d’Andorra 
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Premi Internacional Ramon Llull 
El Premi Internacional Ramon Llull té com a finalitat donar reconeixement a persones o institucions que 
s’han ocupat de divulgar la llengua i la cultura catalanes arreu del món. Enguany arriba a la seva XXV 
edició i és atorgat conjuntament per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. 
La seva dotació és de 8.000 euros. 

 

 

El premi s’atorga al lingüista nord-americà Philip D. Rasico, per estudiar i difondre arreu la llengua i la 
cultura catalanes, per la seva rigorosa tasca en l’ensenyament i la recerca de tipus acadèmic, i per la seva 
fidelitat al català i a Catalunya. 

 

 

Biografia 

Philip D. Rasico  (Indianapolis, 1952) és un lingüista nordamericà, professor del Departament d’Espanyol 
i Portuguès de la Universitat de Vanderbilt des del 1984. 
Abans, havia estat professor a les universitats d’Indiana i de 
New Hampshire. A Indiana fou deixeble del professor Josep 
Roca Pons, que li va inculcar un gran interès pel català, 
llengua que ensenya al seu Departament i a la qual ha dedicat 
pràcticament tota la seva intensa recerca. 

Aquest interès pel català el va portar a col·laborar amb Joan 
Coromines tant al Diccionari com a l’Onomasticon. Després 
de la mort de Coromines, ha continuant treballant a partir 
dels enormes materials que va deixar inèdits, sobretot pel 
que fa a la Catalunya del Nord. 

És especialista en textos de català antic i en els menorquins 
que es van instal·lar a la Florida al segle XVIII i hi van 
mantenir el català diversos anys. Sobretot, ha dedicat molta 
atenció als textos estudiats o recollits per l’erudit Joaquim 
Miret i Sans, la vida del qual va analitzar al seu llibre Cafè i quilombo. Els diaris de viatge de Joaquim 

Miret i Sans.  

Philip D. Rasico 
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Rasico és membre corresponent de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona i de l’Institut Menorquí d’Estudis. A més, és el fundador de la North American 
Catalan Society, de la qual en va ser president del 2001 al 2003. És igualment memtre de l’Associació 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, i en va ser vicepresident entre els anys 2006 i 2009. 

 

 

 

Jurat del premi 

Per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana: 

• Marta Rovira  

• Miquel Strubell 

• Josep Massot 

 

Per part de la Fundació Ramon Llull: 

• Vicenç Villatoro 

• M. Teresa Cabré  

• Manuel Pérez-Saldanya 

• Joaquim Torres 


