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Premi Ramon Llull a la Promoció 

Internacional de la Creació Catalana  
Aquest any s’arriba a la sisena edició d’aquest premi, que distingeix una persona o institució de l’exterior 
que s’hagi significat durant la seva trajectòria  per una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i 
que hagi afavorit la seva visibilitat en l’àmbit internacional. El premi està dotat amb 4000 euros. 

El premiat és Manuel Llanes, director artístic dels Espais Escènics de la Junta de Andalucía. El jurat ha 
decidit atorgar-li el premi per la transversalitat de la seva programació atesa la gran diversistat de gèneres 
que programa i que dins del mateix gènere també abarca un rang molt gran. El jurat ha valorat que “difon 
la cultura catalana en un nivell molt alt des de fa molts anys”. 

 

 

Biografia  

Manuel Llanes és el director artístic dels espais escènics de la 
Conselleria de Cultura de la Junta de Andalucía. Fa 23 anys que 
està al capdavant del Teatro Central de Sevilla, que coordina 
alhora els espectacles del Teatro Cánovas a Màlaga i el Teatro 
Alhambra a Granada.  

El Teatro Central és un dels espais més innovadors del panorama 
nacional en el camp de les arts escèniques i en aquest temps ha 
aconseguit mantenir un estil propi fora dels cànons habituals de 
la cartellera.  

Després de La Expo, el Central va reobrir les portes l’11 d’octubre 
de 1995 –ara celebra el seu 25è aniversari- com a espai pensat 
per a la nova creació, per oferir les noves tendències escèniques 
al públic, també amb la voluntat de propiciar la formació dels 
espectadors i de fomentar la relació professional entre aquests i 
el públic i entre els artistes de diferents disciplines.  

Amb la seva programació arriscada de teatre, dansa i música ha 
aconseguit fidelitzar un ampli públic. Si parlem de xifres, els 

últims 17 anys ha ofert 2.048 representacions on han assistit 524.850 espectadors, el que representa un 
74% d’ocupació.  
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Sota la direcció del Manuel Llanes el Teatro Central ha estat una onada d’aire fresc que enriqueix el gran 
bagatge cultural i de tradicions que té una ciutat com Sevilla. Una de les grans apostes del director ha 
estat precisament programar les companyies catalanes, les quals destaquen numèricament a les 
cartelleres del Central, el Cánovas o l’Alhambra.  

Pels escenaris andalusos, des del 2012 i incloent-hi la previsió de programació per a la temporada 2017-
18, han passat i passaran artistes, directors, grups, companyies i teatres com La Veronal, Àlex Rigola, 
Produccions Prisamata, T de Teatre, Ramon Simó, Manel, Teatre Romea, Roser López, Albert Pla, Teatre 
Lliure, Tomàs Aragay/ Societat Doctor Alonso, Pau Miró, David Espinosa, Jordi Casanovas, Mal Pelo, 
Pere Faura, Carmen Portacelli, Agustí Fernàndez, Titzina Teatre, Companyia Toti Toronell, Rocamora 
Teatre, Petita Malumaluga, Roseland, Brodas Bross, Farrés Bross, Roberto Olivan, La Perla 29, 
Magnética, Circ Eia i Zum Zum Teatre, Chicuelo, Carles Santos & Cabosanroque, Carles Benavent o Maika 
Makovski amb el Brossa Quartet de Corda. 

 

 

Jurat del premi 

• Cristina Ros, periodista 

• Carme Tinturé, directora de la Galeria Pilar Riberaygua, Andorra 

• Barbara Raubert, crítica de dansa 

• Vicent Fibla, director del Festival Eufònic 

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

• Manuel Forcano, 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, d’autoria 
exclusiva. El premi té una dotació de 4.000 euros. 

La traductora romanesa Jana Balacciu Matei ha estat reconeguda en la present edició per la traducció 
del Llibre de les Meravelles de Ramon Llull a l’editorial Meronia, dins la col·lecció Biblioteca de 
Cultura Catalana. Matei ha estat la introductora de l’obra de Ramon Llull al món romanès: en total, n’ha 
traduït sis obres.  

 

Biografia 

Jana Balacciu Matei va néixer a Gogosari, Romania, l’any 
1947. Doctora en Filologia Romànica, va ser investigadora de 
l’Institut de Lingüística de Bucarest fins al 2005. Actualment 
treballa a l’editorial Meronia de Bucarest com a traductora i 
editora de la col·lecció Biblioteca de Cultura Catalana, creada 
al 1998 per donar a conèixer la cultura catalana entre el 
públic romanès. El 2014 la col·lecció va publicar el volum 
número 36. 

Com a traductora de literatura catalana, Matei ha traslladat 
al romanès una gran diversitat d’autors i obres: Montserrat 
Abelló, Maria Barbal, Blai Bonet, Jaume Cabré, Pere Calders, 
Carles Duarte, Armand Puig, Carme Riera, Miquel Àngel 
Riera, Mercè Rodoreda i Ramon Solsona, entre d’altres. En el 
decurs dels darrers anys, Matei s’ha dedicat de manera 
especial a la traducció d’obres de Ramon Llull, per tal de donar-lo a conèixer al seu país: Llibre del gentil i 

els tres savis (2010), Blanquerna (2011), Llibre de contemplació (2013), Ars brevis (2015), Llibre de 

Meravelles (2016) i Doctrina pueril (2016). 

La col·lecció que dirigeix Jana Balacciu Matei es completa amb autors representatius de diferents 
territoris i gèneres, entre els quals hi ha Lluís-Anton Baulenas, Víctor Català, Miquel Llor, Miquel Martí i 
Pol, Joan F. Mira, Quim Monzó, Manuel de Pedrolo, als quals cal sumar els autors insulars que apareixen 
en diverses antologies de poesia i prosa breu. 
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El 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva tasca com a traductora i divulgadora de la literatura 
catalana a Romania.  

 

 

Jurat del premi 

• Francesc Parcerisas, poeta, professor, traductor i crític literari. 

• Monica Zgustová, escriptora i traductora. 

• Montserrat Camps, doctora en Filologia Clàssica i professora de Filologia Grega a la Universitat 
de Barcelona. 

• Encarna Pedrosa, traductora intèrpret jurada del Principat d’Andorra. 
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Premi Internacional Ramon Llull de 

Catalanísitica i a la Diversitat Lingüística 
El Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística té per objectiu valorar el 
conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que 
hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica o 
pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, 
reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat. i és atorgat conjuntament 
per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. La seva dotació és de 6.000 
euros. 

 

En la seva XXVII edició el premi s’atorga per unanimitat en la seva modalitat de Diversitat Lingüística al 
professor Jon Landaburu, especialista en les llengües ameríndies. El professor Landaburu és un 
important lingüista que s’ha destacat per la defensa i la protecció 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) 

 

Biografia 

Jon Landaburu va néixer a París l’any 1943, fill d’exiliats republicans. El 
seu pare va ser vicepresident del govern basc a l’exili. Té la doble 
nacionalitat francesa i colombiana i la seva carrera acadèmica s’ha 
desenvolupat a cavall d’ambdós països. 

És doctor en Lletres i Ciències Humanes per la Universitat de la Sorbona 
(1976), ha exercit la docència a la Universitat de París i a la Universitat 
dels Andes (Bogotà), i ha impartit matèries diverses sobre lingüística, 
antropologia i gramàtica del basc i sobretot de les llengües ameríndies. És 
director emèrit al Centre Nacional de Recerca Científica (CNRS) de 
França pel que fa a les llengües ameríndies. És també “euskaltzain 
ohorezko” (membre honorari) de l’Euskaltzaindia. 

Les seves principals línies d’investigació són: 
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a) la lingüística teòrica, i més específicament, l’anàlisi comparativa de les construccions sintàctiques i 
semàntiques de les llengües ameríndies de Colòmbia (p. ex. la categorització de dominis cognitius de la 
persona, del temps, de l’espai o de la modalitat); 

b) la lingüística descriptiva, centrada fonamentalment en tres llengües ameríndies amenaçades: l’andoque 
i el nonuya de l’Amazònia, i l’ika de la Serra Nevada de Santa Marta; 

c) la lingüística aplicada, especialment els problemes de l’educació escolar dels pobles indígenes en un 
context bilingüe, el pas de societats de tradició oral a l’escriptura, i la reflexió i el disseny de polítiques 
lingüístiques a favor de les llengües ameríndies, i 

d) l’etnolingüística, amb estudis sobre el simbolisme religiós de la cultura andoque i les cultures veïnes. 

A banda de nombroses publicacions sobre aquestes qüestions, també ha supervisat i assessorat tesis de 
màster i doctorat. A més, el seu mestratge i dedicació han estat decisius per a impulsar els processos de 
formació de lingüistes natius.  

Com a assessor del Ministeri de Cultura de Colòmbia, va ser l’encarregat de dissenyar i dirigir el Programa 
de Protecció de la Diversitat Etnolingüística, l’objectiu del qual era posar en marxa polítiques públiques 
per a protegir i fomentar l’ús de 68 llengües presents a Colòmbia (65 ameríndies, dues criolles i el 
romaní). Un dels fruits més importants d’aquesta col·laboració amb el govern colombià va ser la Llei de 
llengües natives, aprovada el gener del 2009. Ha estat també coordinador del programa de traducció de la 
Constitució Política del 1991 a les llengües ameríndies. 

En reconeixement al treball realitzat, va rebre l’any 2012 el premi Linguapax, que té com a objectiu 
reconèixer la tasca realitzada per lingüistes, investigadors, docents i membres de la societat civil que hagin 
destacat en la promoció de la diversitat lingüística o de l’educació multilingüe. 

 

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 

• Teresa Cabré  

• Manuel Pérez-Saldanya 

• Joaquim Torres 


