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Torner va destacar ahir, en
un acte institucional, les
traduccions a l’alemany
que l’Institut Ramon Llull
ha subvencionat: és el cas
de Senyoria, de Jaume Ca-
bré, de la qual s’han venut
200.000 exemplars en ter-
res germàniques. A més,
l’institut ha acollit traduc-
tors internacionals i ha su-
pervisat els viatges a 35
països diferents de 164 au-
tors per parlar de la seva
obra, com ara Carme Rie-
ra, ponent en un festival
d’Istanbul. «Som invitats
a esdeveniments d’alt ni-
vell», comenta Torner.
«La prioritat és seguir»,
conclou. Josep Bargalló,
director de l’institut, va re-
marcar la gran presència
d’autors discutint la seva
feina i la literatura catala-
na per tot el món. «Ens sa-
tisfà que el nombre de tra-

duccions arribi als tres dí-
gits», va comentar. Va re-
cordar, a més, que l’any vi-
nent Catalunya està invita-

da al Marché de la Poésie
de París i que tindrà pre-
sència destacada al Hay
Festival de Gal·les. L’ins-

titut ha aprofitat l’ocasió
per presentar Poetàrium,
un DVD compost per 33
poetes catalans que parlen
de la lírica i reciten la seva
obra, tot traduït a l’anglès i
altres idiomes. «Pretén re-
flectir la potència de la líri-
ca catalana», va resumir
Bargalló. Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira, vicepresident
de la Generalitat, va nome-
nar Catalunya com la prin-
cipal cultura sense estat
del món: «Ja tindríem el
Nobel», es va lamentar. Va
destacar també la voluntat
de «presentar-nos, no com
a cultura estàtica, sinó tot
el contrari», i va qualificar
el balanç d’expansiu: «Ni
tot començava a Frank-
furt, ni tot hi va acabar.»
La seva conclusió va ser
una mica ombrívola: «Ca-
talunya només es té a ella
mateixa.»

La literatura catalana es
consolida a escala internacional

L’Institut Ramon Llull valora positivament la traducció de 102 obres aquest any

� «El violí d’Auschwitz», al grec. Dimecres es va pre-
sentar a l’Instituto Cervantes d’Atenes la versió grega
d’El violí d’Auschwitz, de Maria Àngels Anglada, publi-
cada per l’editorial atenesa Konidaris. En la presentació,
el lingüista Sam Abrams va parlar de la importància
d’aquesta obra en les lletres catalanes i Kleti Sotiridu, tra-
ductora del llibre, va llegir-ne fragments. / C.R.

● El balanç de la literatura catalana
traduïda a l’estranger és, segons
l’Institut Ramon Llull, del tot posi-
tiu: 102 obres publicades en 21 llen-

X. GAILLARD / Barcelona gües diferents aquest últim any. La
marcada presència a fires internacio-
nals, les subvencions atorgades a tra-
ductors (molts d’ells, acollits a la
Universitat Autònoma de Barcelo-

na) i la promoció d’autors catalans
arreu del planeta són alguns dels ei-
xos d’aquest «moment de consolida-
ció», en paraules de Carles Torner,
cap de l’àrea de literatura del Llull.

● El Teatre Romea de Barcelona va ser el marc di-
mecres de la presentació de la nova revista de les arts
escèniques en català, Hamlet, publicada per Arola
Editors, que dirigirà, pel que fa a continguts, l’actor i
home de teatre Damià Barbany, i que tindrà el perio-
dista i crític teatral Santi Fondevila (La Vanguardia)
com a cap de redacció. Alfred Arola n’és el director i
Fèlix Arola el director d’art. Tots ells, juntament
amb Meritxell Cucurella-Jorba i Patrícia Carles, for-
men el consell de redacció de la nova revista, que tin-
drà una periodicitat mensual. La revista neix en llen-
gua catalana, tot i que Arola no descarta fer-ne la ver-
sió en castellà.L’objectiu inicial és consolidar la xi-
fra de 10.000 exemplars mensuals. / D. CHICANO

BARCELONA
Neix «Hamlet», una nova revista d’arts
escèniques en català editada per Arola

● L’Associació d’Editors en Llengua Catalana
(AELLC) endega una nova etapa amb Ernest Folch
com a president i Jordi Ferré, Xavier Mallafré i Jau-
me Vicens com a vicepresidents. El principal objec-
tiu per als propers quatre anys és impulsar una asso-
ciació molt més participativa i oberta a tots els seus
membres i també ser més propera a les institucions,
augmentant la influència de l’AELLC a Catalunya,
el Principat d’Andorra, el País Valencià i les Balears.
Segons Ernest Folch, «serà una etapa decisiva per al
seu futur». L’AELLC serà especialment sensible a
l’arribada de noves tecnologies, per tal que els asso-
ciats en coneguin bé la seva implantació i les seves
possibilitats reals de mercat. / EL PUNT

BARCELONA
Ernest Folch, nou president de l’Associació
d’Editors en Llengua Catalana


