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0 VALORACIONS

0.1

EL BALANÇ D’UN REPTE: PROJECTE FRANKFURT 2007

La presència de la cultura catalana com a convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007
ha significat l’oportunitat de donar visibilitat a la literatura catalana, entesa en la seva màxima
amplitud –de gèneres i de territoris–, en un marc global de difusió de la nostra creació cultural, en
especial la moderna i la contemporània.
I ha servit per demostrar que la nostra és, també, una literatura de primera. Les vendes i la bona
crítica dels nostres autors i autores amb obra traduïda, la participació als actes literaris que s’han
desenvolupat a Alemanya tot al llarg de 2007, l’assistència a la diversitat del nostre programa
artístic... han fet callar, finalment, les veus que auguraven un fracàs rotund i que afirmaven que la
literatura catalana era de segona, aquelles veus que menystenien la nostra tradició i el nostre
talent contemporani. La presència protagonista de la cultura catalana a Frankfurt era una
magnífica oportunitat que calia saber aprofitar. I entre tots –organitzadors, editors, autors,
artistes...– hem donat a la literatura catalana la visibilitat necessària que li ha permès de presentarse entre la resta de literatures europees en un pla de normalitat. El repte era, certament, tan
complex com engrescador.
En el transcurs de la Fira del Llibre de Frankfurt de 2000, Jordi Vilajoana, aleshores conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, va anunciar públicament que estudiava plantejar
oficialment la nostra candidatura, un plantejament que va fer el 2002 l’equip de direcció del tot just
creat Institut Ramon Llull, encapçalat per Joan Maria Pujals. I fou en el transcurs d’una altra edició
de la Fira, la de 2004, quan el qui en aquell moment era el director de l’Institut, Xavier Folch, va
anunciar que la fita s’havia aconseguit: la cultura catalana en seria la convidada d’honor, i ho seria
el 2007. La nova consellera de Cultura, Caterina Mieras, va signar posteriorment el conveni
corresponent amb els responsables de la Fira.
L’octubre de 2006, a Frankfurt mateix, és clar, es presentava oficialment el canemàs de
l’organització catalana, sota l’empara del president de la Fira, Jürgen Boos, amb la presència d’un
altre conseller de Cultura, Ferran Mascarell, d’un altre director de l’Institut Ramon Llull, Emili
Manzano, i de la comissària del projecte, Anna Soler-Pont.
I malgrat els canvis produïts arran de les eleccions al Parlament de Catalunya del novembre de
2006 –nova direcció a l’Institut, nou conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, i adscripció de
l’Institut al Departament de la Vicepresidència de la Generalitat, en mans de Josep-Lluís CarodRovira− aquell canemàs es va mantenir, tret d’alguns imponderables, i es va eixamplar –acollint
una representativitat territorial més gran i nous camps d’acció− amb la voluntat de tancar amb el
major èxit possible un trajecte de més de deu anys. L’equip humà, professional i tècnic que ha dut
a terme el projecte és molt ampli i ha estat encapçalat pel personal, altament qualificat, de l’Institut
Ramon Llull.
9
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El repte era de gran magnitud, perquè la Fira de Llibre de Frankfurt, la Frankfurter Buchmesse, és
indiscutiblement la fira del llibre de més renom internacional i la que presenta més volum d’activitat
industrial. És la gran fira del sector. Tot i que s’obre parcialment al públic general, és
fonamentalment una fira professional: rep més de 300.000 visitants, dels quals més de 180.000
estan acreditats precisament com a professionals. Acull més de 7.200 expositors de més de 100
estats i uns 12.000 periodistes d’arreu del món. Ocupa cinc grans pavellons, de diversos pisos –a
més del Forum i altres espais centrals comuns−, amb una superfície que voreja els 185.000
metres quadrats. Els seus estands apleguen més de 400.000 títols, dels quals uns 112.000 són
novetats. Els seus pavellons són monogràfics: la Fira reserva espai específic a l’edició de
literatura, a la infantil i juvenil, a la de religió, a la de turisme, a la de còmic, a la d’art, a
l’empresarial, a la tècnica i científica, a la del llibre de vell, a la de periodisme i a la de les noves
tecnologies, com el llibre electrònic, i presenta a la vegada les indústries editorials per la seva
procedència geogràfica i lingüística. Acull també un centre internacional d’agents literaris i de drets
d’autor, un altre de guionistes i adaptadors audiovisuals, un d’il·lustradors i fotògrafs, un de
traductors i un de dibuixants i guionistes de còmics, entre d’altres, a més d’un nombre
considerable de fòrums o fires internes: d’educació, d’audiollibres, de literatura infantil, de ciència,
de premsa... Algunes d’aquestes cites subsidiàries serien, en qualsevol altre moment o en un altre
indret, una fira autònoma de prou nivell: la Frankfurter PressMesse, la Frankfurter
Antiquariatsmesse...
La realitat, doncs, és abassegadora. Les xifres, explícites i contundents: Frankfurt és la gran fira
del llibre. Professional i internacional. Un aparador al món. La Fira és, en definitiva, un altaveu de
primera magnitud. Ho és per a qualsevol cultura. Ho és –ho era– per a la catalana, molt
especialment.
Al voltant de la Fira –que es desenvolupa d’un dimecres a un diumenge a mitjan octubre, que
aquest 2007 ha estat del 9 al 14− s’hi organitzen múltiples activitats públiques, tant en l’extens
recinte firal com a tota la ciutat. Les activitats les promouen les diverses editorials, agents literaris i
empreses que hi són presents, i també organismes i institucions de tot el món. En tota aquesta
àmplia programació, però, hi té una especial rellevància i protagonisme el convidat d’honor de la
Fira.
Així, l’organització de la Fira –l’Ausstellungs-und Messe mbH (AuM)– designa cada any un estat o
una cultura que ocupa l’espai central d’aquestes activitats com a convidat d’honor, i que n’esdevé
el programador. Inicialment, però, no hi havia convidats, sinó que, sense regularitat, la mateixa
Fira triava i programava un tema que n’esdevenia l’eix, el que anomenaven “el tema central”:
1976
1980
1984

L’Amèrica Llatina
L’Àfrica negra
Orwell 2000

1977
1982
1985

L’infant i el llibre
La religió
L’Índia

Posteriorment, l’AuM va optar per la figura del “convidat d’honor” anual, una fórmula que en aquell
moment no era gaire habitual però que a hores d’ara també podem trobar en moltes altres fires i
esdeveniments internacionals de tot tipus:
1988
1990
1992
1994
10

Itàlia
Japó
Mèxic
Brasil

1989
1991
1993
1995

França
Espanya
Flandes i Holanda
Àustria
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1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

Irlanda
Suïssa
Polònia
Lituània
El món àrab
Índia
Turquia

1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009

Portugal
Hongria
Suècia
Rússia
Corea
La cultura catalana
Xina

Habitualment, doncs, el convidat és un estat. Així, per exemple, estats que comparteixen una
mateixa llengua –el Brasil i Portugal– i, per tant, una mateixa expressió literària han estat el
convidat d’honor per separat. I en algun cas el convidat d’honor ha sigut un estat oficialment
plurilingüe i que comparteix llengües i expressions literàries amb d’altres de veïns, com ara Suïssa.
En només tres ocasions aquest honor no ha recaigut en un estat, sinó en una expressió cultural
definida per tenir una mateixa llengua comuna: Flandes i Holanda, el 1993; el món àrab, el 2004, i
la cultura catalana, el 2007. Són tres realitats diferents, evidentment, però totes tres presenten
àrees geogràfiques que no són coincidents amb cap realitat estatal o política única, i alhora estan
identificades per la característica de tenir una llengua pròpia i comuna, i la conseqüent expressió
literària. El cas de la cultura catalana, amb tot, presentava una especificitat que no havia tingut cap
altre convidat d’honor: es caracteritza, entre d’altres qüestions, per posseir una llengua pròpia que
no és oficial de cap gran estat. És, doncs, allò que és coneix com “una cultura sense estat”. I
aquest era un altre repte.
Quan la Fira –l’AuM– tria un convidat d’honor, tria també l’organisme públic responsable de
programar-ne la presència i l’activitat, el seu organitzador. Aquest organisme, en el cas de la
cultura catalana, va ser l’Institut Ramon Llull.
L’Institut Ramon Llull, consorci format per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans,
té, entre els seus encàrrecs estatutaris, la promoció de la llengua i la cultura catalanes a l’exterior.
Un dels dos ens consorciats, l’Institut d’Estudis Catalans, és l’acadèmia oficial de la llengua
catalana i té com a àmbit geogràfic d’actuació tots els territoris de parla catalana (com
especifiquen els seus acords fundacionals de 1907 i reconeix el Reial decret 3118/1976, de 26 de
novembre). Malgrat això, en el desenvolupament del projecte sobre la presència de la cultura
catalana com a convidada d’honor de la Fira de Frankfurt, semblava evident que era del tot
aconsellable assolir l’acord del nombre més alt possible de representants institucionals dels
diversos territoris de parla catalana.
Per tal de completar, doncs, aquesta representació institucional i fer visible la seva diversitat,
l’Institut Ramon Llull va encetar converses amb d’altres governs i institucions dels diversos
territoris de la llengua catalana. No pas per defugir la responsabilitat de ser l’organitzador oficial,
únic i integral de la programació, sinó per ampliar el coixí territorial i la presència efectiva dels seus
representants públics, que a més hi havien de col·laborar directament. És amb aquesta voluntat
que l’Institut Ramon Llull va arribar a acords amb el Govern d’Andorra (a través del seu Ministeri
d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació), el Govern de les Illes Balears (a través de l’Institut
d’Estudis Baleàrics), l’Ajuntament de Perpinyà, l’Ajuntament de l’Alguer, els ajuntaments
valencians de Gandia, Morella i Sueca i els ajuntaments de la Franja d’Aragó de Beseit i Calaceit, i
també amb diversos organismes més de la Generalitat de Catalunya. Pel mateix motiu, l’Institut
Ramon Llull va acollir en la seva representació la Xarxa Vives d’Universitats, organisme que
aplega les universitats públiques i privades de tot l’àmbit lingüístic català, i que treballen
conjuntament i solidàriament en algunes qüestions com són precisament la projecció exterior de la
11
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llengua i cultura comunes. En concret, les universitats que s’hi apleguen són: Universitat Abat
Oliba CEU (Barcelona), Universitat d’Alacant, Universitat d’Andorra, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de les Illes Balears,
Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Jaume I (Castelló), Universitat de Lleida,
Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Perpinyà Via
Domitia, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de València, Universitat
Pompeu Fabra (Barcelona), Universitat Ramon Llull (Barcelona), Universitat Rovira i Virgili
(Tarragona), Universitat de València i Universitat de Vic.
Representació institucional dels territoris de parla catalana a Frankfurt 2007
Territori

Institucions

Catalunya

Institut Ramon Llull (organitzador) i universitats

Illes Balears

Govern de les Illes Balears (Institut d’Estudis
Baleàrics) i universitat

Comunitat Valenciana

Ajuntaments de Gandia, Sueca i Morella, i
universitats

Franja d’Aragó

Ajuntaments de Beseit i Calaceit

Andorra

Govern d’Andorra i universitat

Catalunya del Nord

Ajuntament de Perpinyà i universitat

L’Alguer

Ajuntament de l’Alguer

En les tasques d’organització, l’Institut Ramon Llull va comptar també amb la participació directa
del Gremi d’Editors de Catalunya i de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, que van
esdevenir promotors decidits i indispensables de la part que els corresponia del programa i van
capitalitzar les accions específiques en favor de la indústria, tant en activitats prèvies fetes a
Barcelona com en la presència en fires europees tot al llarg de l’any. Conseqüentment, el Gremi
d’Editors de Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana –que agrupa gairebé la totalitat
de les editorials que publiquen en llengua catalana, també les balears, les valencianes i les
andorranes− van compartir a la Fira l’estand institucional central en representació de la indústria
editorial. El Gremi d’Editors del País Valencià hi va tenir un estand propi, al costat mateix dels
anteriors.
L’Institut Ramon Llull, finalment, va obtenir la col·laboració plena d’altres organismes i de diverses
associacions i institucions culturals i professionals, sempre amb la voluntat de presentar la riquesa,
el dinamisme i la diversitat de la cultura catalana que totes aquestes entitats representaven,
especialment en tot allò que fa referència al món del llibre, la publicació mitjançant les noves
tecnologies i la il·lustració gràfica, i també d’altres indústries culturals que s’hi relacionen
directament o en algun dels seus aspectes, com ara el cinema o el teatre. Cal esmentar
explícitament el suport pressupostari del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern de
l’Estat espanyol, i el de diverses empreses que participaren en l’esponsorització del projecte.
12
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El programa del que vàrem anomenar Projecte Frankfurt 2007, preparat des de l’Institut Ramon
Llull, va anar més enllà de la ciutat de Frankfurt i dels dies estrictes de la Fira: va abastar un
conjunt ampli d’activitats tot al llarg de més de dotze mesos, de l’octubre de 2006 al desembre de
2007, tant a Catalunya com a Alemanya, i encara amb incursions en algunes ciutats europees,
amb la presència en fires de llibres i festivals literaris i amb la voluntat inequívoca de promoció
internacional. Aquest programa dens i complex, fruit de la participació i la col·laboració d’un gran
nombre d’organismes, entitats, associacions i professionals, es va fonamentar en tres objectius:
1. Fer visible la força i el paper de la indústria editorial catalana.
2. Augmentar el coneixement i el reconeixement de la literatura catalana i promoure’n la
traducció d’obres a d’altres llengües.
3. Promoure el procés d’internacionalització de la cultura catalana des de la seva diversitat.

La nostra cultura –i especialment la nostra literatura− no només ha estat present aquest 2007 a
Frankfurt: ha passejat per tot Alemanya. Poetes, narradors, autors teatrals, assagistes, professors
especialistes han participat en una festa literària catalana a la Literaturhaus de Munic, al Festival
Internacional de Poesia i al Festival Internacional de Literatura de Berlín, al Poetenfest d’Erlangen,
al Festival de Literatura de Colònia i a la Fira del Llibre de Leipzig; al seminari sobre multilingüisme
que vàrem organitzar a Hamburg, al Simposi Internacional de Catalanística que vàrem fer a Berlín,
a la jornada acadèmica de Tübingen i al seminari sobre pensament i política de Frankfurt, el cap
de setmana previ a la Fira. L’exposició “Bibliothek Katalonien” ha estat a Stuttgart, Bremen,
Frankfurt, Essen, Braunschweig, Friburg, Heidelberg, Würzburg, Mülheim, Reutlingen i Hamburg,
amb lectures i presentacions paral·leles. Escriptores i escriptors catalans han fet lectures de les
seves obres en llibreries i centres culturals de Munic, Kiel, Bielefeld, Frankfurt, Berlín, Bremen,
Bonn, Tübingen, Bad Berleburg, Nürnberg, Stuttgart, Colònia, Ravensburg, Hannover, Dresden,
Osnabrück, Hofheim, Bad Homburg i Lüneburg, entre d’altres. El projecte GeoGraphia, que va
aparellar autors catalans i alemanys, va tenir sis lectures a Catalunya, València i Mallorca i set a
Alemanya i Àustria (Hamburg, Berlín, Salzburg, Munic, Leipzig, Stuttgart i la presentació final a
Frankfurt). I el seminari de traducció poètica, que va aplegar tres poetes alemanys i tres de
catalans, va donar com a resultat lectures a Berlín i a Frankfurt mateix. Especialment interessant
és un altre projecte, en aquest cas dut a terme en centres de secundària: fins a començaments del
novembre, en 55 instituts alemanys més de 2.000 alumnes havien rebut la seva primera classe de
català. 13 professors hi han anat expressament i hi han impartit 94 classes d’introducció a la
llengua i a la cultura catalanes. A més, a alguns d’aquests instituts també hi han anat escriptors
catalans per comentar el seu llibre, que els alumnes havien llegit i treballat prèviament. I això
sense oblidar les diverses activitats musicals, teatrals, de dansa i artístiques que es van
desenvolupar específicament a Leipzig el mes de febrer i, en més quantitat, a Berlín durant tota la
tardor; ni tampoc l’Aplec de la Sardana i el Folklore Català, que enguany va triar Frankfurt per a la
seva mostra amb més de trenta agrupacions de cultura popular, el primer cap de setmana d’agost;
ni tampoc que abans de la Fira de Frankfurt es van succeir convocatòries professionals a
Barcelona, i la promoció editorial a les fires de Leipzig, París, Londres, Bolonya i Tessalònica.
Un dels elements clau que va conformar el canemàs de la programació va ser la presentació de la
nostra cultura com una cultura oberta al diàleg universal des de la seva singularitat. Primer, un
diàleg intern de les diverses estètiques, procedències, ideologies, formes d’expressió..., i després
un diàleg cap enfora de la nostra cultura amb les altres cultures. Un diàleg permanent dels autors i
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les autores de la nostra literatura amb els autors i les autores de les altres literatures,
especialment, per motius evidents, de la literatura en llengua espanyola −sobretot− i també
alemanya. Un diàleg viu i suggeridor. Creatiu.
El programa literari desplegat a Alemanya entre les fires de Leipzig i Frankfurt −i encara abans, i
també després− era ambiciós i volia mostrar en tota la seva riquesa la literatura catalana. Els
escriptors que hi participaren responien, si més no, a un d’aquests tres criteris: primer, el seu
coneixement dels clàssics catalans i la seva capacitat de presentar-los al públic alemany; segon, el
fet d’haver estat traduïts a l’alemany i a d’altres llengües europees; i tercer, la riquesa de la seva
obra i el fet de tenir un discurs propi sobre els temes presents en els diversos esdeveniments
literaris i acadèmics d’Alemanya. La tria final va respondre, doncs, a aquests criteris i als
necessaris components d’equitat pel que fa a generacions, gènere, territoris de procedència,
especificitats literàries..., i també, evidentment, a la pròpia disponibilitat i a la voluntat de cadascun
dels autors. I, encara, als requeriments dels organitzadors de la Fira i dels responsables dels
centres culturals on s’anaven desenvolupant les nostres activitats, i als compromisos amb les
institucions amb què s’havien fet convenis, tant alemanyes com dels diversos territoris de parla
catalana. El resultat final no va ser exhaustiu, evidentment, però sí que va ser prou representatiu.
De tot això, de la manera d’acarar el repte que representava la presència de la cultura catalana
com a convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, del dens programa que conformà el
nostre Projecte Frankfurt 2007, de les activitats realitzades arreu, dels resultats de les fites
proposades..., de tot això, ara, a començament de 2008, és l’hora de fer-ne públiques totes les
dades de què disposem. Les dades del Projecte Frankfurt 2007, perquè es pugui avaluar. I en
forma de memòria, és a dir, de dades presentades i ordenades objectivament.
Hi hem volgut incloure també algunes reflexions que emmarquin aquestes dades, que expliquin les
intencions del projecte, que en situïn el relat. Per això, els caps d’àrea de l’Institut Ramon Llull
directament responsables dels continguts del projecte, signen les introduccions respectives: Carles
Torner, la del programa literari, i Borja Sitjà, la de l’artístic. Antoni Batista, responsable de la
comunicació i de les publicacions de l’Institut, hi afegeix una breu síntesi dels principals trets de la
política comunicativa a l’entorn del projecte.
Però Frankfurt no va ser només relat de continguts i dades d’execució. Va ser també les vivències,
les sensacions... de tota la gent que hi va treballar, que hi va participar, que hi va col·laborar, que
hi va assistir. La directora adjunta, Neus Fornells, és l’encarregada de recordar-nos aquest
component.
La memòria en si és fruit de l’exhaustiu informe que la comissària del Projecte Frankfurt 2007,
Anna Soler-Pont, va lliurar en finalitzar el seu encàrrec, amb aportacions dels mateixos Carles
Torner, Borja Sitjà i Antoni Batista, a més d’Àngels Prats, cap de l’Àrea de Llengua de l’Institut, i
Josep Marcé, gerent. L’ordenació i la redacció final han anat a càrrec de Gavina Garcia, tècnica
del departament de comunicació, i Esther Coll, tècnica de gerència.
El resultat final del Projecte Frankfurt 2007 el teniu, sintetitzat, a les mans. Ha estat un repte de
primera magnitud, un esforç immens, una suma ingent de la dedicació d’institucions, entitats,
associacions i persones. Per a l’Institut Ramon Llull una fita important, cabdal, en la seva feina
quotidiana de promoció exterior de la llengua, la literatura i la cultura catalanes. Una feina que se
centra en quatre eixos principals:
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1. La identificació com a pertanyents a la cultura catalana dels creadors que ja havien assolit
un coneixement internacional.
2. El reconeixement dels nous creadors catalans en el context internacional, a partir de la
projecció del seu talent i de les seves obres.
3. La circulació de la creació catalana en els mercats internacionals, a través de traduccions
en el cas de la literatura i el pensament, amb la participació en festivals i cicles en el cas
de la música, la dansa, el teatre, el cinema i el circ, i amb l’organització d’exposicions en el
cas de les arts plàstiques.
4. La promoció de l’ensenyament de la llengua catalana i dels diversos aspectes de la cultura
que s’hi expressa a les universitats i als centres de recerca d’arreu del món, i també
l’ensenyament bàsic en centres propis i compartits.
Això és el que fem, dia a dia, en tots els continents. Això és el que vàrem fer a Frankfurt, l’any
2007.

Josep Bargalló
Director de l’Institut Ramon Llull
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0.2

SENSACIONS

Memòria personal
Arribada a l’Institut Ramon Llull el Nadal de 2006. Ens expliquen el Projecte Frankfurt. Cert caos.
Grans idees i alguns encàrrecs ja fets. Persones que hi treballen des de fa temps. Dispersió.
Necessitat de construir un relat i de definir el pressupost. Hem de buscar complicitats. Només deu
mesos per endavant.
Definició de l’estratègia i del programa literari. Frankfurt és la Fira del Llibre més important
d’Europa −això ens diuen, i les xifres ho demostren−, i la cultura catalana n’és la convidada
d’honor. Després ens adonem que el fet de ser convidat d’honor serveix també per organitzar
activitats ludicofestives –més encertades o no, depenent del convidat– al voltant de la Fira.
Signatura de convenis amb la resta de territoris de parla catalana. Establim bases per a la futura
Fundació Ramon Llull (amb Andorra, les Illes i qui vulgui apuntar-s’hi del País Valencià, i l’Alguer i
Perpinyà).
Primera lliçó: negoci molt ben organitzat, a l’estil alemany. Pagues per tot! Ho aprofitarem. Tindrem
un aparador on ensenyarem la nostra literatura i a més, les arts que conformen la nostra cultura:
teatre, pintura, escultura, música, dansa i cinema.
Primera anada a Frankfurt. Després en vindran moltes més. Arribada a l’aeroport. La pantalla dels
vols i les destinacions ens mostren que això sí que és un aeroport!!!! (desig que l’aeroport del Prat
algun dia s’hi assembli…). Fa sol. Frankfurt no era gris?? Comencen a desmuntar-se els tòpics.
Bé. Que bonica és la Römmer Platz... No és antiga? Ah, és una reconstrucció! Tant és, la seva
bellesa ens acompanyarà al llarg d’uns quants dinars en algun dels seus restaurants. Molt color
roig.
Primera de les trobades amb el director de la Fira. Alt i ros, amb una certa distància que contrasta
amb la nostra calidesa (món nòrdic / món mediterrani?). Certa complicitat… Trobada també amb
càrrecs electes de l’Ajuntament de Frankfurt. Surrealisme. Acabem explicant que el català es parla
al carrer avui dia, es pensaven que era una llengua morta... Uf!! Això ens costarà… Definició de
l’estratègia comunicativa: a Alemanya explicarem què som i d’on venim, aquí recordarem la cultura
que tenim, fins i tot amb genis reconeguts mundialment. Pujada de l’autoestima.
Espectacle inaugural. Ensenyarem al món un passeig per la nostra cultura. Perillositat del cànon?
Ho retransmetrà TV3. Bé. Vius que reciten morts. Passejada per la nostra cultura des de les
Homilies. Tant talent al damunt de l’escenari i al darrere dirigint-lo! SMS de la mare: “He estat dues
hores plorant. Gràcies.” Més SMS de felicitacions.
Abans he recollit l’escriptor que fa el discurs inaugural a l’hotel Hessischer Hof (temple dels agents
literaris?). Em fa riure molt!! Fantasia: que em faci riure sense parar fins que jo digui prou. Està
una mica nerviós? Molta responsabilitat, moltíssima. Contrasta amb la tendresa que em desperta
la vulnerabilitat física de l’escriptor que farà el discurs de cloenda, encara que els seus ulls
ensenyen una fortalesa interior, el dia que dinem en un restaurant de Barcelona, al carrer
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Diputació. Al mateix restaurant, setmanes abans, dinem amb dos escriptors que escriuen en
castellà. Em desmunten tòpics. Segueixo aprenent. No tot és com sembla. Bé.
Exposició del CCCB. Ambient acollidor, com el menjador de casa si t’agrada llegir, butaca còmoda
i llum suau. Ai la llum! Si deixem les persianes abaixades no es veu l’escultura Paraula. Ho
resolem com podem. Mentre, l’escultura es munta i es desmunta fins que a l’autor li agrada. La
tècnica del Llull conserva la calma. Més nervis. Dia abans.
Estrena del Tirant. Debat entre els entesos: més Calixto o més Santos? Disfruto. Provoca i
sorprèn. El director de la Fira s’ho mira. No s’immuta. Li agrada?
El malson que ens ha acompanyat al llarg d’un any era que ens deixéssim oblidat algun escriptor a
l’aeroport, sense saber on anar, perdut. Món bohemi... Al final sembla que no ha passat. Bé.
Al Literaturhaus, cada nit, espectacles, recitals, poesia. Públic alemany amb cascos. Sí que són
una mica rars… Aniria cada dia, jo, a les 20 h, a escoltar poesia recitada en alemany a Vilanova (la
meva ciutat)? Em fascina que estiguin tan «empeltats» de llegir. Estic esgotada físicament i
escolto la bellesa de qui ha sabut escriure o escriu. M’agrada. Després, m’espera la soledat de
cada nit de l’habitació de l’hotel. Al damunt del llit, un bombó amb una targeta de bona nit. És en
aquesta hora quan enyoro més els que més m’estimo. Per sort, “hi ha vida més enllà de Frankfurt”,
director dixit.
SMS d’un conseller que ja duu dues legislatures: “Bon dia. Felicitats. Ho heu fet molt bé. Fes-ho
extensiu al Pep. Per cert, als pobres mortals que no hem estat a Frankfurt a veure si ens feu un lot
de productes culturals no efímers. Una abraçada.”
Penúltim dia. La persona que m’acompanya al llarg de les 18 hores que formen la nostra jornada
laboral a Frankfurt es va quedar adormida la nit anterior. Literalment, la son va poder més que ella.
Amb les ulleres posades, en una mà la tassa de té que estava prenent; en l’altra, l’agenda. Em
truca al mòbil mentre esmorzo fruita i cafè –ja no m’atrauen els croissants de xocolata, ara que
cada dia els tinc. No pateixis, li dic, és normal. Cada cop més l’esgotament es va apoderant dels
nostres cossos.
Última lliçó. La més valuosa. Els creadors de la bellesa, a través de la literatura, la poesia,
l’actuació, la pintura, l’escultura, la dansa i la música dalt de l’escenari. A baix, els simples mortals,
els polítics amb anteriors i/o actuals responsabilitats, ciutadans tots, compartint l’orgull de
pertànyer a una cultura mil·lenària.
Últim dia. SMS de la meva filla: “Què diuen de Venècia? És que estic veient les notícies de tot això
de Frankfurt i han dit no sé què de Venècia. =S.” Somric. Tinc ganes d’abraçar-la. Propera parada:
la Biennal de Venècia el 2009.
PD: L’aeroport de Venècia s’hi assembla, al del Prat…

Neus Fornells
Directora adjunta
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0.3

PROGRAMA LITERARI

La consolidació d’una política de suport a les traduccions
Les traduccions són un vehicle insubstituïble de relació entre diversos mons literaris, i la literatura
catalana moderna ho sap bé perquè s’ha construït, entre d’altres factors, a partir d’un gran esforç
de traducció, des dels clàssics grecs i llatins fins als més contemporanis. Tanmateix, en el context
actual de les relacions en el mercat editorial internacional, els protagonistes de les quals són
òbviament els escriptors, els traductors, els agents literaris i els editors, esdevenen necessàries –
així ho han entès gairebé tots els països europeus– polítiques públiques de suport a la traducció.
L’Institut Ramon Llull té la missió de promoure la traducció de la literatura catalana arreu del món, i
Frankfurt 2007 ha estat una confirmació de la política de traduccions de l’Institut Ramon Llull duta
a terme des de la seva fundació. Tot i que al llarg dels anys aquesta política ha anat ampliant
l’abast, els socis, els instruments i el pressupost, s’ha demostrat que el plantejament inicial –amb
l’elevat nombre de traduccions assolit gràcies a la presència a la Fira com a convidats d’honor–
era encertat.
Aquesta política de traduccions es basa en una definició clara de la posició que ocupa l’Institut
Ramon Llull en el teixit de relacions que vinculen els autors i les seves obres, les editorials i les
agències literàries catalanes, d’una banda, i de l’altra els traductors del català a d’altres llengües i
les editorials estrangeres. Abandonant qualsevol vel·leïtat dirigista que volgués triar quins autors
havien de ser traduïts i encarregar-ne la traducció, l’IRL ha desplegat una política de suport
d’abast universal als editors i traductors estrangers, als autors catalans i a la promoció dels seus
llibres. La clau de volta d’aquesta actuació és la confiança. Hem anat creant, amb el pas dels anys,
una relació de confiança amb una extensa xarxa d’editorials estrangeres. I hem aconseguit també
confiança dels autors catalans i dels seus editors i agents literaris, que saben que compten amb el
suport que oferim a la seva projecció a l’estranger. Una posició no dirigista i universal, doncs: des
de 2005, totes les peticions de subvenció rebudes –fossin autors clàssics o contemporanis; fossin
narradors, poetes, assagistes, dramaturgs o autors de tots els camps del pensament i la recerca;
fossin obres d’autors de qualsevol de les àrees del domini lingüístic català– han rebut una resposta
afirmativa per part de l’IRL. Sense excepció.
Abans d’arribar a la situació actual, al llarg dels breus cinc anys de vida de l’IRL hi ha hagut una
ampliació de l’abast de les polítiques de traducció: de la narrativa i la poesia inicials s’havia arribat
a tots els gèneres, incloent-hi l’assaig, el pensament, el teatre, la literatura infantil i juvenil. També
s’han multiplicat els socis de l’IRL, que són fonamentalment els editors i els traductors estrangers.
Gràcies a una presència activa en un nombre creixent de fires del llibre (en el període 2005-2007
hem estat presents a les de Londres, Leipzig, París, Torí, Madrid, Praga, Bolonya, Salònica,
Frankfurt, Gotemburg i Guadalajara) i a les missions d’editors fetes el 2007, l’Àrea d’Humanitats i
Ciència de l’IRL manté actualment reunions i correspondència amb gairebé 400 editorials d’arreu
del món. També s’han diversificat els instruments de suport a la traducció: a la inicial subvenció de
les traduccions hem pogut afegir una altra subvenció –importantíssima per als editors estrangers
perquè els llibres tinguin una bona recepció en els seus països– per a la promoció dels llibres un
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cop traduïts i publicats (gires d’escriptors, sessions d’estudi, dossiers en revistes literàries, lectures
públiques, etc.). A més a més, hem organitzat en col·laboració amb la ILC seminaris de traductors
a Catalunya (des de 2006 n’hi ha hagut dels traductors de Jaume Cabré, Quim Monzó, Carme
Riera, Baltasar Porcel i Mercè Rodoreda), també n’hem fet a l’estranger (el primer sobre les
traduccions a l’alemany, celebrat a Munic el 2006), i, des de 2007, hem creat una oferta de
residència a Catalunya per a traductors en col·laboració amb la UAB, durant la qual reben
assessorament especialitzat per millorar la qualitat de la traducció en curs.
Per poder dur a terme aquesta diversificació de les actuacions de l’IRL en els diversos fronts de la
traducció, ha augmentat molt considerablement el pressupost global d’aquestes subvencions (dels
185.000 euros de 2003 als 497.000 de 2007).
Aquesta política de traduccions, en fi, ha estat dissenyada i contrastada per l’IRL en un marc
europeu. En efecte, l’IRL forma part d’una xarxa europea d’institucions de projecció exterior de les
literatures nacionals, Literature Across Frontiers. A la llum de l’experiència de finesos, txecs,
holandesos, portuguesos i d’altres, doncs, avaluem i millorem les nostres iniciatives.

Subvencions a la
traducció

Subvencions a la
promoció

2003

2004

2005

2006

2007

Pressupost

120.000

136.000

230.000

270.000

270.000

Sol·licituds
atorgades

44

63

78

81

80

Pressupost

60.000

60.000

60.000

75.000

182.000
(inclou
convocatòria
pública i part del
pressupost de
Frankfurt a ajuts
editorials)

Subvencions al
desplaçament
d’autors

Sol·licituds
atorgades

8

18

17

16

35

Pressupost

4.700

7.837

35.000

35.000

30.000

(no hi ha
convocatòria
pública)

(no hi ha
convocatòria
pública)

4

16

13

36

24

Sol·licituds
atorgades
Subvencions a
estades de
traductors

Total pressupost

Pressupost

15.000

Sol·licituds
atorgades

10

184.700

203.837

325.000

380.000

497.000
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Les traduccions per a Frankfurt 2007
Tot i que el nombre creixent de traduccions arreu del món en anys recents ja ho anunciava,
l’esforç immens fet pels editors alemanys per a la cita de Frankfurt 2007 ha estat la millor
confirmació de l’encert d’aquesta manera de fer. Frankfurt, també, ha donat una visibilitat
excepcional al treball lent, pacient, sovint poc visible –de la mateixa manera que és poc visible la
tasca del traductor– que hi ha rere cadascun dels títols dels escriptors catalans traduïts.
El balanç de les traduccions publicades a Alemanya és molt satisfactori. Segons les dades de la
Fira del Llibre de Frankfurt i de l’IRL, s’ha publicat entre el març i l’octubre de 2007 la traducció a
l’alemany de 53 obres de la literatura catalana, incloent-hi quatre antologies i cinc reedicions, en
29 editorials diferents, a banda de 5 audiollibres.
Tres obres impressionants –tant per la seva vàlua literària com pel que representen d’anys de
treball de traducció– han vist la llum a Frankfurt: Fèlix o el Llibre de meravelles, de Ramon Llull,
Tirant lo Blanc (ed. completa, en tres volums), de Joanot Martorell, i la Poesia completa de
Salvador Espriu (també en tres volums).
Dels clàssics, els editors alemanys han publicat Solitud, de Víctor Català; el Quadern Gris, les
Històries del mar i El carrer estret, de Josep Pla; Quanta, quanta guerra, de Mercè Rodoreda (a
més de la reedició en butxaca de La Plaça del Diamant); Vida privada, de Josep Maria de Sagarra;
Bearn o la sala de les nines, de Llorenç Villalonga; L’ou de la serp, d’Eugeni Xammar; i també
L’àmbit de tots els àmbits i Després de tot, de Miquel Martí i Pol, i Mar i cel, d’Àngel Guimerà.
Pel que fa als autors vius, en poesia s’ha publicat Els miralls i L’espai desert, de Pere Gimferrer;
Joana i altres poemes, de Joan Margarit; El silenci, de Carles Duarte; El tren de Bagdad, de
Manuel Forcano; Unsichtbare Begleiter, d’Ambrosi Carrion; i dues antologies: Antologia poètica, en
edició d’Àxel Sanjosé i Ursula Haeusgen, i la reedició d’una Antologia de Johannes Hösle.
En narrativa, Pedra de tartera, de Maria Barbal; Les veus del Pamano, de Jaume Cabré; 100
contes, de Quim Monzó; August i Gustau, de Josep M. Fonalleras; Animals tristos, de Jordi Puntí;
L’estiu de l’anglès, de Carme Riera; La ciutat invisible, d’Emili Rosales; Tota la vida, d’Ada
Castells; Pandora al Congo, d’Albert Sánchez Piñol; i Un crim imperfecte, de Teresa Solana. S’han
reeditat El Jardí dels Set Crepuscles, de Miquel de Palol; Flors negres per a Michael Roddick, de
Daniel Vázquez Sallés; La pell freda, d’Albert Sánchez Piñol; i una Antologia de Quim Monzó.
També han vist la llum dues antologies de narrativa breu: Benvinguts a Catalunya. Un viatge de
descoberta literària, a cura de Jaume Subirana, i Crossing Barcelona, a cura de Hanna Grzimek.
Pel que fa a la narrativa infantil i juvenil, s’ha traduït a l’alemany El clan de la lloba, de Maite
Carranza, i La dent, el mitjó i el gos astronauta, d’Antoni Lozano.
En teatre, Trànsits, de Carles Batlle, i A la toscana, de Sergi Belbel.
En l’apartat de no-ficció, Tor, de Carles Porta, i en assaig L’art de saber escoltar, de Francesc
Torralba.
Finalment, en una mateixa col·lecció de l’editorial Valentia, sense participació de l’IRL i amb uns
plantejaments diferents pel que fa a la política de traduccions, l’Institut d’Estudis Baleàrics ha
subvencionat la traducció de Cap al cel, de Pau Faner; Llunes i escarbats, d’Antoni Vidal Ferrando;
Un cor massa madur, de Guillem Frontera; Orient, Occident: dues històries d’amor, de Maria de la
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Pau Janer; Els jardins incendiats, de Gabriel Janer Manila; Joana E., de Maria Antònia Oliver; La
ciutat dels espies indefensos, de Rosa Planas; Difunts sota els ametllers en flor, de Baltasar
Porcel; L’avinguda de la fosca, d’Antoni Serra; i Terra seca, d’Antònia Vicens.
Cinc obres han estat també publicades en format d’audiollibre, fet que és un indicador de
popularitat dels autors: Pedra de tartera, de Maria Barbal; Les veus del Pamano, de Jaume Cabré;
Pandora al Congo, d’Albert Sánchez Piñol; El clan de la lloba, de Maite Carranza; i Tirant lo Blanc,
de Joanot Martorell.

Dades comparades amb altres convidats d’honor
L’anàlisi de les traduccions publicades apunten un balanç positiu:
a) El nombre de traduccions és alt. En comparació amb altres convidats d’honor, les traduccions
de literatura catalana han superat les de països com Portugal (1997), amb 46 traduccions, i el
nombre es compara més que dignament amb els convidats d’honor dels últims anys, tal com es
veu al quadre següent (s’hi inclouen les reedicions i audiollibres):
Món àrab - 2004

Corea - 2005

Índia - 2006

Cultura catalana
2007

Ficció

52

9

39

38

Poesia

10

18

7

7

Teatre

0

1

Tradicional

23

1

19

Infantil i juvenil

7

1

10

3

Assaig,
periodisme

9

6

6

3

Antologies

9

4

10

6 (1 del castellà)

Manga / còmic

3

11

1 (del castellà)

Autors catalans
de la literatura
en castellà
Total

10

110

50

91

70 (58 traduccions
del català)

Aquest nombre de traduccions es pot considerar distorsionat, en termes de mercat, pels 10 títols
publicats en una sola editorial, Valentia Verlag, sota el patrocini de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Però també hi va haver concentració de títols en una sola editorial en el cas de Corea, ja que
l’editorial Pendragon en va publicar 31 traduccions.
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b) Les editorials que han publicat literatura catalana traduïda són la gran majoria de les editorials
alemanyes de renom: Surhkamp-Insel, S. Fischer, Piper, Amman, Hanser, DTV..., entre les grans
editorials, i també les més prestigioses entre les editorials de menys facturació: KiWi, Wagenbach,
Beremberg, A1. Entre les absències, destaquen Rowohlt, Klett-Cotta i Droemer Knaur.
c) Hi ha hagut un repartiment equilibrat entre autors clàssics i contemporanis: s’han traduït 14
obres d’autors clàssics, per 39 d’autors contemporanis.
Tanmateix, aquest primer balanç positiu de les traduccions s’haurà de contrastar amb un balanç a
mig termini: caldrà analitzar la corba de les traduccions a l’alemany els anys 2008 i 2009, que
hauria de fer un descens tan suau com sigui possible; caldrà analitzar la corba de les traduccions a
altres llengües, en general, parant atenció als autors presents en el programa; finalment, caldrà
avaluar les vendes de les traduccions a l’alemany publicades el 2007 –una primera avaluació, per
exemple, dels editors de Maria Barbal i Jaume Cabré és molt positiva.

L’elaboració del programa literari a Frankfurt en funció de les traduccions
En coherència amb la política de traduccions de l’IRL, el primer vector per a l’elaboració del
programa literari desplegat durant tot un any a Alemanya, i de manera molt especial durant els
dies de la Fira de Frankfurt 2007, ha estat les traduccions a l’alemany. La presència dels autors
catalans a la Fira i els seus itineraris per diverses ciutats alemanyes s’han dissenyat d’acord amb
les programacions editorials de promoció dels llibres, mitjançant una intensa relació de l’IRL amb
cadascuna de les editorials alemanyes per a la preparació i seguiment de les visites. Dos dels
criteris que ens permeten mesurar l’èxit de la presència catalana a Frankfurt estan directament
vinculats amb la complicitat assolida amb les editorials alemanyes: l’èxit de públic (perquè, gràcies
a les campanyes de promoció, el públic que omplia les llibreries o les Literaturhäuser –textualment,
“cases de literatura”– havia sentit a parlar des de la primavera de 2007 dels autors que podria
escoltar) i el bon ressò a la premsa en crítiques i en ressenyes (perquè cadascuna de les
editorials, amb el suport de l’IRL, ha fet una intensa tasca de promoció a la premsa,
complementària de la desenvolupada directament per l’IRL).
A partir d’aquest primer vector que són les traduccions recents a l’alemany, l’IRL ha tingut en
consideració altres criteris per tal d’equilibrar el programa literari.

El programa literari
El programa literari es va desplegar durant un any sencer a Alemanya i a Àustria. El país que
acollia la cultura catalana va participar sens dubte de manera activa en la definició del programa
literari: els especialistes alemanys en literatura catalana que al llarg d’anys han fet conèixer les
nostres lletres, els lectors, els traductors i els editors, els crítics i els antòlegs, tots plegats han
participat en el projecte triant, traduint, interpretant, editant: com en qualsevol relació intercultural,
Alemanya ha definit també la cultura catalana des d’un propi i múltiple punt de vista.
Si el primer vector del programa era fer visible el cabal de noves traduccions a l’alemany, el
programa literari i acadèmic ha vetllat perquè hi fossin presents aspectes de la literatura catalana
que el mercat editorial no havia acollit amb la mateixa força. En l’àmbit de la poesia, per exemple,
el recital que obria la programació a la Literaturhaus de Frankfurt era un homenatge a Salvador
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Espriu, del qual es presentava la traducció de la poesia completa; la cloenda d’aquella
programació, en canvi, era un homenatge a Joan Vinyoli, figura cabdal de la poesia catalana del
segle XX, traductor de Rilke i germanòfil, i encara no prou traduït a Alemanya. Ambdós van tenir
una sala plena de gom a gom de públic alemany. O, pel que fa als gèneres, tot i que a Frankfurt ja
es van poder presentar obres d’assaig i pensament, diversos programes han posat en relleu
l’assaig i la recerca a Catalunya més enllà de les traduccions fetes: el col·loqui sobre la recepció
de la filosofia de l’Escola de Frankfurt a Catalunya, a l’Institut d’Estudis Sociològics de Frankfurt;
l’edició i presentació de la revista Transfer, feta en col·laboració amb la xarxa de revistes catalanes
de cultura i pensament; la reedició de Katalonien – Kultur der Moderne i la jornada de debats
entorn del llibre a la Universitat de Tübingen; la recerca i edició del llibre Carrers de frontera, amb
participació de més de 140 especialistes en la recepció de les lletres alemanyes dins la cultura
catalana; el Simposi de Catalanística de Berlín; les Jornades sobre Multilingüisme a la Universitat
d’Hamburg; o el Simposi Internacional “Cap a una Europa oberta: les societats europees, vers
noves identitats” a l’Ajuntament de Frankfurt, amb un homenatge a la periodista russa Anna
Politkòvskaia en el primer aniversari del seu assassinat.
El programa literari ha vetllat també per la presència d’autors de tot el domini lingüístic. Hi han
participat escriptors del Rosselló, la Franja d’Aragó, Andorra, les Balears, el País Valencià i
Catalunya. De manera molt visible, aquesta diversitat va estructurar el projecte d’intercanvi
d’escriptors catalans i alemanys anomenat GeoGraphia (amb actes a Alemanya i Àustria i a
Barcelona, Girona, València i Palma) i el taller anomenat Contraban de Versos.

La participació dels escriptors en el programa literari
La resposta general dels escriptors ha estat molt positiva. Tots els que tenien una obra traduïda el
2007 per una editorial alemanya han participat en el programa, sense excepció. És veritat que
mitja dotzena d’escriptors van refusar la invitació de l’IRL a participar en les taules rodones que
havien de tenir lloc a Frankfurt (dos dels quals van acceptar de ser-hi presents a través de les
entrevistes filmades que formaven part de l’exposició central). Ara bé, el programa literari va poder
aixecar-se com un edifici ben bastit gràcies a una implicació molt forta per part dels escriptors que
participaven en el programa (alguns dels quals van haver de viatjar dues i tres vegades a
Alemanya, amb itineraris d’una setmana o més per fer lectures en diverses ciutats), i també a una
implicació molt important de força autors, estudiosos i traductors que van participar en els actes de
Catalunya estant (molt especialment els curadors, el comitè científic i els autors que van elaborar
en el temps rècord d’un any el llibre Carrers de frontera). L’avaluació del que s’ha aconseguit a
Frankfurt queda coixa sense enunciar almenys la qualitat de moltes intervencions ben preparades,
la generositat en el diàleg amb el públic, la complicitat entre autors i traductors, la disponibilitat per
dedicar temps als viatges, les entrevistes, les lectures, els debats.
En canvi, el refús a participar en els actes de la Fira de Frankfurt d’alguns escriptors catalans en
llengua castellana, que inicialment havien estat convidats a participar en taules rodones sobre
“Barcelona com a ciutat literària” o en d’altres, va amputar el programa literari d’una de les seves
dimensions i va tenir un ressò important a la premsa catalana, espanyola i alemanya.
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Una arquitectura institucional a la mesura del programa literari
El programa literari va comptar des de l’inici amb l’assessorament i la col·laboració de la Institució
de les Lletres Catalanes, especialment valuosa en els projectes d’intercanvi entre escriptors
catalans i alemanys, perquè ha estat la ILC qui ha organitzat amb l’IRL els actes a Catalunya.
També a través de la ILC, les associacions d’escriptors (AELC, PEN català, ACEC) i altres
membres de la seva junta i del consell assessor han estat informats regularment del
desenvolupament del programa, fet que va permetre recollir propostes i crear el consens necessari
entorn d’aquest programa.
Un cop que el programa literari s’havia definit i es va anar desplegant per Alemanya, van
començar a donar fruits els esforços de la direcció de l’IRL, del Govern andorrà, del Govern balear
i de l’IEB, i de diversos ajuntaments (Perpinyà, l’Alguer, Gandia, Sueca, Morella) per donar
visibilitat i representació institucional a un programa literari que –en continuïtat ininterrompuda amb
la missió de l’IRL des de la seva fundació– incloïa autors de tot el domini lingüístic català. A petició
d’aquestes institucions, van afegir-se al programa literari diversos actes, durant els tres mesos
darrers abans de la Fira.
A partir del mes de setembre de 2007, amb totes les traduccions que els editors alemanys havien
enllestit per a la Fira damunt la taula, el programa literari de la cultura catalana a Frankfurt ha
pogut posar l’èmfasi en aquest elevat nombre de traduccions, en la seva qualitat i en el ventall
amplíssim amb què representaven la literatura catalana, de Ramon Llull fins avui. Des de
l’exposició central de la Fira, que amb una encertada ambientació de biblioteca exhibia totes
aquestes traduccions, fins a les lectures públiques en biblioteques i Literaturhäuser d’arreu
d’Alemanya, i finalment amb l’impressionant ressò de crítiques i ressenyes a la premsa general i
especialitzada, l’èxit del programa literari presentat a Frankfurt rau en el fet d’haver aconseguit que
els textos traduïts en fossin els protagonistes.

El diàleg com a eix vertebrador de la projecció exterior en cultura
L’IRL ha desenvolupat per a Frankfurt quatre programes ambiciosos per anar més enllà d’una
mera exposició de la literatura catalana i poder mostrar, en tota la seva profunditat, els vincles
entre les lletres alemanyes i catalanes i també els reptes conjunts que ambdues literatures tenen a
nivell internacional. Es tracta d’una política de projecció exterior de la pròpia literatura que evita
autocentrar-se; es busca, en canvi, el diàleg intercultural. Els quatre programes responen a
diverses dimensions del diàleg entre literatures: diàleg entre escriptors i itinerari pels paisatges
literaris de l’altre país; traducció poètica recíproca; estudi aprofundit de la relació entre les lletres
alemanyes i catalanes durant els darrers 150 anys; i anàlisi del context internacional de la
traducció literària i de com afecta alemanys i catalans.
GeoGraphia
En associació amb la xarxa de les Literaturhäuser alemanyes, es van establir tres parelles
d’autors: Enric Sòria i Katja Lange-Müller, Jordi Puntí i Michael Ebmeyer, Carme Riera i Keto von
Waberer. Donant contingut al títol “GeoGraphia - Paisatges literaris”, els autors alemanys es
desplaçaren als paisatges que apareixen en l’obra dels autors catalans, amb lectures i debats
públics a València, Barcelona, Girona i Palma, i després van viatjar als paisatges literaris dels
autors alemanys, amb lectures i debats a Berlín, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Salzburg i Munic.
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L’itinerari de totes tres parelles va acabar a Frankfurt, on exposaren el que havien descobert en el
diàleg i els paisatges literaris de l’altre. Josep Maria Fonalleras participà com a moderador de la
parella Puntí - Ebmeyer a Barcelona, Girona i Stuttgart, i va fer també el discurs de cloenda del
cicle a Frankfurt.
L’IRL, la ILC, el Goethe-Institut i la xarxa de les Literaturhäuser –les quatre entitats que
s’associaren per a aquest projecte– han valorat molt positivament el programa: pels vincles
establerts entre els autors i el seguiment del programa al seu web, per la bona rebuda del públic i
la nodrida assistència als actes –sales plenes de gom a gom a València, Salzburg o Frankfurt– i
per la fluïdesa d’una col·laboració entre institucions catalanes i alemanyes que tindrà continuïtat.
Contraban de Versos
En associació amb el Literaturwerkstatt Berlin, del 5 a 9 d’octubre, els dies immediatament previs a
la Fira de Frankfurt, els poetes Narcís Comadira, Anna Montero i Arnau Pons traduïren Harald
Hartung, Brigitte Oleshinski i Armin Senser, i recíprocament. Tots sis poetes tenien prestigi com a
traductors de poesia, i treballaren amb un mediador que assegurava la traducció català - alemany
en tots dos sentits. Després d’una lectura pública al mateix Berlín el 9 de d’octubre, es
desplaçaren a Frankfurt, on van fer una presentació de les traduccions elaborades durant el
seminari.
Els poetes valoraven molt positivament la feina de traducció recíproca duta a terme. És un projecte
valuós, perquè comporta l’inici d’una col·laboració a llarg termini amb el Literaturwerkstatt Berlin: a
partir de 2007, poetes catalans seran traduïts a l’alemany i inclosos al portal internacional de
poesia Lyrikline.org, i poetes presents en aquest portal seran traduïts al català.
Carrers de frontera
A cura d’Arnau Pons i Simona Skrabec, i amb l’assessorament d’un consell científic format per
Feliu Formosa, Ricard Torrents, Josep Murgades, Lluís Solà, Ramon Farrés, Manuel Carbonell i
Joan Fontcuberta, amb l’assessorament de Manuel Guerrero, del KRTU, al llarg d’un any es va
elaborar un volum dedicat a mostrar i avaluar l’intercanvi entre les cultures alemanya i catalana al
llarg dels últims cent cinquanta anys. Hi han participat uns cent trenta autors de les diferents terres
de parla catalana i una dotzena d’experts alemanys. A Frankfurt 2007 s’ha presentat el volum
primer, dedicat a la recepció de la literatura i el pensament alemany en la cultura catalana. A
Frankfurt 2008 es presentarà el volum segon, sobre la recepció a Alemanya de les lletres
catalanes (que inclourà una avaluació de Frankfurt 2007).
El llibre, a partir d’un mosaic de 105 articles distribuïts en 463 pàgines, conté en embrió debats
importantíssims d’actualitat i forma un tapís magnífic de les relacions entre les lletres catalanes i
les alemanyes. Constitueix ja un punt de referència pel que fa a la concepció de la projecció
cultural internacional entesa com a diàleg –així ho reconeixen bons especialistes. El fet d’haver
estat capaços de produït en un temps rècord un llibre d’una qualitat tan alta diu molt de la capacitat
de presència dels autors catalans en la projecció de la pròpia cultura a Europa i arreu del món.
Ser traduït o no ser
En el període 2005-2007, a partir d’un encàrrec de l’IRL al PEN americà –amb el suport del PEN
internacional i del PEN català– s’ha elaborat un informe sobre la traducció literària a nivell
internacional. S’hi constata que el repte principal per a totes les literatures europees és la traducció
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a l’anglès (una llengua que els seus parlants perceben com la llengua de la globalització, tot i que
és de les llengües que menys tradueix arreu del món; no compleix, doncs, la funció de llengua
pont). L’informe conté sis casos sobre la utilitat de les polítiques de traducció i d’iniciatives diverses
per promoure l’intercanvi literari (entre els quals casos, els d’Alemanya i Catalunya). Se’n deriva un
catàleg de bones pràctiques en polítiques de traducció. Una primera versió del text presentat a
Frankfurt va ser debatuda en el seminari internacional organitzat a Barcelona per l’IRL i la xarxa
Literature Across Frontiers, amb el títol “Making Literature Travel. Conference on policies and
support for international literary exchange and translation”. Va ser els dies 24 i 25 de novembre de
2006 i hi havia participants d’arreu d’Europa i dels Estats Units.
L’informe final va ser presentat –en versió catalana, alemanya i anglesa– al Centre de Traductors
de la Fira de Frankfurt, a partir de la col·laboració amb Litprom (associació alemanya per a la
promoció de la literatura d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina), que en gestiona el programa d’actes.
Durant la presentació es van repartir més de cent exemplars de l’informe al públic assistent i
diversos participants l’han rebut després per correu. Participaren en el debat representants
d’algunes revistes i institucions tant d’Anglaterra com dels Estats Units dedicades a la promoció de
la traducció literària vers l’anglès, i s’hi van anunciar diverses presentacions de l’informe arreu
d’Europa i dels EUA durant el 2008.
L’informe sobre la situació de la traducció en el marc de la literatura catalana, fet en col·laboració
amb la ILC i elaborat per Carme Arenas i Simona Skrabec, va ser publicat amb el títol La literatura
catalana en el context de la globalització, i presentat a les jornades “La tasca del traductor al segle
XXI”, organitzades per Ramon Farrés i la ILC el febrer de 2007.

Conclusió: confirmació d’un model
L’avaluació positiva que fem del programa literari i acadèmic desenvolupat a Alemanya entre
octubre de 2006 i octubre de 2007, amb motiu que la cultura catalana fos la convidada d’honor a la
Fira del Llibre de Frankfurt de 2007, es basa en tres raons:
a) L’elevat nombre, el ventall ampli d’autors i la qualitat de les traduccions a l’alemany, que han
aconseguit que tot el programa s’introduís dins els protocols editorials i de promoció literària de la
cultura alemanya. Aquest èxit és degut a la suma d’esforços dels editors, traductors i agents, amb
el suport del sector públic a través de l’Institut Ramon Llull. Gràcies als textos traduïts, els autors
catalans han estat presents en els principals esdeveniments literaris de 2007 a Alemanya, les
seves lectures arreu del país i a Frankfurt han obtingut una magnífica resposta del públic, i el ressò
de ressenyes i crítiques a la premsa ha estat elevat i ha subratllat amb èmfasi la qualitat literària
de les obres traduïdes. Molts milers d’alemanys han descobert una literatura europea que no
coneixien –i ho han fet com a lectors. Sabem per l’experiència d’altres països convidats a Frankfurt
que l’elevat nombre de lectors alemanys anuncia traduccions a diverses llengües centreuropees,
escandinaves i d’arreu del món.
b) Ha confirmat la política de traduccions de l’IRL, en donar un protagonisme únic a la literatura
catalana en la fira de llibres més important del món; una política, doncs, que tindrà continuïtat en
els propers anys com a instrument de projecció de la literatura catalana i dels seus autors a
Europa i al món. Tot i que les peticions fetes per editors d’arreu (a la Fira de Frankfurt i durant les
setmanes posteriors a la Fira) i les primeres xifres de vendes dels llibres a Alemanya podrien
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permetre imaginar que Frankfurt 2007 ha estat un punt d’inflexió pel que fa a la projecció
internacional de la literatura catalana, només una avaluació a mitjà i llarg termini ho podrà
confirmar. L’èxit de la presència a Frankfurt, tanmateix, permet pensar que en el futur es poden
seguir combinant amb encert la política de suport a les traduccions, pensada a llarg termini, amb
accions puntuals de visibilitat en els diversos països importants pel que fa a la força del món
editorial. La marca “Literatura Catalana”, diuen diversos editors i agents culturals internacionals,
s’ha consolidat prou bé a Frankfurt perquè se’n pugui augmentar fàcilment el ressò.
c) Ha permès dissenyar amb molta nitidesa un model de projecció internacional de la literatura
catalana que té per fonament el diàleg intercultural, mitjançant quatre grans projectes d’intercanvi,
que tindran, tots ells, continuïtat. Un model que, a més a més, podria esdevenir un punt de
referència per al debat sobre polítiques de projecció cultural internacional, pensat i articulat de
Catalunya estant. L’IRL, en els fòrums en què ja participa actualment i en altres als quals pot
accedir al costat de països de mida mitjana que han d’encarar reptes semblants als de la cultura
catalana en el context internacional dels inicis del segle XXI, podrà fer d’aquest model un dels seus
temes de treball en el futur.

Carles Torner
Cap de l’Àrea d’Humanitats i Ciència
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0.4

PROGRAMA ARTÍSTIC

De Tirant lo Blanc al Sónar
La cultura catalana, convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt. Aquest era el repte.
Aparentment, simple i il·lusionant i, alhora, realment complex.
Una posada de llarg internacional de la cultura catalana? Una aposta artística? Una aposta
política? O totes dues coses a la vegada? Què havíem d’explicar? Res? Es tractava simplement
de mostrar allò que tenim com si fóssim França, Mèxic o Espanya? O, al contrari, havíem
d’explicar primer qui som, on estem en el mapa, què vol dir ser català, per què parlem una llengua
diferent però tan romànica com el castellà o com el francès, i quins són els artistes que componen
el cos de la nostra cultura? Havíem de presentar-nos com a víctimes d’una repressió cultural
històrica? O havíem d’explicar simplement que la cultura catalana és mil·lenària, singular, amb
vocació universal, i aconseguir que ens identifiquessin i ens reconeguessin?
El projecte ha passat per les mans de tres consellers de Cultura i tres directors de l’IRL en tan sols
tres anys. Gairebé cada ciutadà té una opinió, i té dret el de tenir-la, sobre el que és la cultura
catalana o sobre qui hi pertany. La cultura catalana era la primera cultura sense estat que es
presentava a Frankfurt (tant els flamencs, com el món àrab, convidats en anys anteriors, tenen
estats que els representen) i amb els territoris que la componen integrats en estats diferents.
Aquest embolic de preguntes, reflexions i evidències ha estat el punt de partida per crear un
programa artístic, a banda de la literatura, per presentar la cultura catalana a Frankfurt i molt més
enllà de Frankfurt, si tenim en compte el ressò mediàtic de la Fira. Totes aquestes preguntes, i
moltes més, ens les hem anat plantejant i, de vegades, contestant. Totes. Però fins que no hem
trobat la resposta han passat gairebé dos anys de feina molt dura, amb moments eufòrics però
també amb moments desesperançadors, amb moments de llum però també d’ombres, amb moltes
complicitats però també amb alguna incomprensió.

El perill del tòpic
La primera temptació en començar a treballar en un projecte com aquest era, d’una banda,
aprofitar-nos del més obvi i, de l’altra, cenyir-nos estrictament al que crèiem que esperaven de
nosaltres. En aquest cas, l’obvi i l’esperat coincidien bastant en continguts.
El més obvi hauria estat, simplificant, dues o tres grans exposicions (sobre el romànic català, Miró i
Gaudí), un parell de grans veus líriques, el Liceu, un o dos espectacles de teatre, gastronomia
amb moltes estrelles Michelin i disseny català. Aquesta opció hauria estat la més fàcil i, sens
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dubte, bastant segura pel que fa a l’acceptació per part dels mitjans de comunicació alemanys i
per bona part de l’establishment català.
El que vull dir és que quan em vaig fer càrrec del programa em vaig trobar un esquema fet,
certament molt simple i sense més elaboració, per tal com la fita encara era lluny, que anava per
aquest camí.
Però, què hauríem avançat? Hauríem explicat d’on veníem? I, sobretot, hauríem representat què
som culturalment avui i per què? Sincerament, crec que no hauríem fet ni una cosa ni l’altra.
Jo mateix, quan vaig arribar, vaig començar també a desenvolupar el guió que havia trobat damunt
la taula, seguint consells artístics i de model de gestió del programa erronis. Un guió que vaig
trobar, com he dit abans, obvi i no gaire arriscat, però que coincidia més o menys amb el que els
alemanys demanaven.
De fet, estic segur, perquè el conec, que si el meu predecessor Xavier Albertí hagués tingut temps
per desenvolupar el programa, hauria acabat deixant l’autopista que suposava aquest esquema
per endinsar-se molt en carreteres secundàries, més lentes, però molt més belles i interessants, i
que acaben en el mateix destí.
Aquell esquema constava, grosso modo, dels elements següents: una gran exposició en l’espai
Forum de la Fira amb, fins aleshores, dues línies: Mil anys de literatura catalana i la Història de
l’edició a Catalunya, ambdues sense comissari; una exposició sobre el romànic català; una gran
exposició sobre el Miró tardà; un concert de l’OBC amb el cor del Liceu, de repertori català; i un
projecte, sense definir, de Calixto Bieito per al teatre.
El que va passar perquè tot això canviés va ser que en poc temps es va saber que ni l’exposició
sobre el romànic ni la de Miró no es podien fer, per raons diverses i llargues d’explicar. Només ara
m’adono que aquell entrebanc inicial va comportar la possibilitat d’obrir noves vies. Havent quedat
el programa totalment desfet, havíem de replantejar-nos-ho tot de bell nou, i el que ens va sortir
ens va portar per camins molt més interessants tant artísticament com políticament.
A partir d’aquell moment vam començar a elaborar un altre concepte de programa.

Un programa
La projecció internacional de la cultura de qualsevol país o ciutat es basa fonamentalment en tres
aspectes. Primer, la presència en les xarxes, és a dir, la bona relació i influència que es pugui tenir
amb les institucions culturals que són rellevants i decisòries en altres països, on les relacions i
influències personals són fonamentals. En segon lloc, la importància del que podríem anomenar
“l’excel·lència”: el nivell dels artistes consagrats que poden ser decisius a l’estranger, de manera
que permetin arrossegar-ne d’altres menys coneguts o emergents. Aquests artistes s’han de poder
identificar nítidament com el cànon de la cultura que es projecta, i aquesta tasca d’identificació
canònica és fonamental per existir internacionalment. I finalment, el concepte general del fet
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cultural que es pretén proposar i l’autoria de les eines que una cultura es dóna per continuar sent
vigent i contemporània han de ser clars i innovadors o, si més no, diferents i singulars, i el model
proposat ha d’arribar nítid i diàfan als interlocutors.
Prenent en consideració aquests paràmetres, vam iniciar el camí per elaborar el programa de
Frankfurt en tres direccions.

La xarxa, el fet real
El primer punt era que vam decidir no actuar només a Frankfurt sinó també a Berlín. D’aquesta
manera, aprofitant la invitació de la Fira del Llibre, preteníem tenir una presència a la veritable
capital cultural d’Alemanya. Una presència sense grans pretensions però elaborada amb molta
cura i no excessivament mediàtica, que ens permetés sembrar per al futur relacions amb
determinades institucions berlineses que ens obrien les portes i ens posicionaven molt
favorablement en una de les grans capitals de la cultura a Europa. Calixto Bieito, Mal Pelo, Carlota
Subirós, Sònia Gómez, La Troba Kung-Fú, Llibert Fortuny, una exposició sobre l’obra de Carles
Santos, una altra d’artistes visuals contemporanis −“Catalunya Look”−, entre d’altres, es van
presentar a l’Instituto Cervantes, al Hebbel-Theater, al Berlin Art Center o al Berliner Ensemble. A
diversos espais de la ciutat també es va presentar una primera edició del Festival Dies de Dansa,
seguint el model que es fa a Barcelona. Un festival de dansa contemporània en espais urbans, que
va dedicar la seva programació a la presentació de diverses companyies catalanes.
D’altra banda, es van establir relacions estretes amb les institucions culturals més influents de
Frankfurt, com la Schauspielfrankfurt, teatre públic de la ciutat integrat en la xarxa Unió de Teatres
d’Europa, que va coproduir el Tirant lo Blanc dirigit per Calixto Bieito i interpretat per la Companyia
Romea. També va acollir A la Toscana, de Sergi Belbel, una producció del TNC. I igualment, va
cedir el seu escenari perquè hi tingués lloc la cerimònia d’inauguració realitzada per Joan Ollé, i el
del Bokenheimer Depot per a les Nits Sónar.
El Mousonturm, temple de la dansa contemporània no només de Frankfurt sinó de tot Alemanya,
va acollir les produccions de sis companyies catalanes de dansa: Senza Tempo, Raravis / Andrés
Corchero - Rosa Muñoz, Àngels Margarit / Cia. Mudances, Mal Pelo, Sònia Gómez i la companyia
del TNC.
La International Ensemble Modern Akademie (IEMA), acadèmia de formació especialitzada en
música contemporània de reputació mundial, va treballar el repertori de compositors catalans com
Charles, Guinjoan, Gerhard o Casablancas, i va oferir un magnífic concert que sens dubte es
podrà veure a Barcelona pròximament.
A l’Alte Oper, institució privada on s’ofereixen concerts simfònics i d’altres gèneres de la ciutat de
Frankfurt, hi van tenir lloc el recital de Maria del Mar Bonet i Miguel Poveda i el concert de l’OBC.
Potser l’únic error −no artístic, atès que el concert va ser magnífic (Toldrà, Guinjoan, Mompou,
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entre altres, amb excel·lent direcció del Mestre Salvador Mas)− va ser d’ubicació, ja que la sala no
era la més idònia per a aquest esdeveniment. Demanem disculpes als implicats.
La Jazzkeller, sala de referència del jazz europeu, va oferir dues sessions amb formacions
jazzístiques catalanes (Hat, Colina-Miralta-Sambeat Trio, Manel Camp Quartet i Andreu Zaragoza
Quintet). La Brotfabrik, institució dedicada a la world music, va presentar els treballs d’Antònia
Font, Nubla, Òscar Briz i Lax’n’Busto. I finalment, l’Internationales-Theater, que té com a principal
activitat el teatre infantil i juvenil, va acollir quatre companyies de teatre infantil (La Baldufa,
Xirriquiteula, Teatre Mòbil i Teatre Nu).
Quina cosa millor podria fer de pont entre la realitat i l’excel·lència? Sens dubte, la cultura popular,
que sempre hi és. Per això, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i les
danses eivissenques de la Colla de Ball des Broll de Santa Eulària des Riu van ser presents a
Frankfurt.

L’excel·lència, la identificació
El segon factor consistia a mostrar l’excel·lència de la cultura catalana però des de punts de vista
diferents dels clàssics i previsibles, i fugint en la mesura del possible dels tòpics com Gaudí, Miró,
Tàpies, disseny, arquitectura, els clàssics, Dalí, Jordi Savall, Barcelona, etc. Tots aquests referents
han estat presents en el programa però d’una altra manera, interrelacionats quan calia, o barrejats,
o simplement citats amb una referència oportuna.
Un exemple és la presencia de l’espectacle de carrer Merma Nomormai, creat per Joan Baixas
amb ninots dissenyats pel mateix Joan Miró.
Partint d’aquesta idea, van començar també a néixer projectes com l’exposició “VisualKultur.cat”,
que utilitza la col·laboració entre artistes, escriptors i editors per narrar l’aportació dels artistes al
món de l’edició, però que també traça una història de l’avantguarda catalana i del disseny català i
barceloní del s.

XX,

fins a arribar al nou mil·lenni. En aquesta exposició trobem des d’artistes

plàstics i visuals com Dalí, Miró, Tàpies, Picasso, Brossa, Tharrats, Ràfols Casamada, Barceló,
Amat, Perejaume, Pazos o Plensa, fins a dissenyadors gràfics actuals como Prat, Guifreu o
Torrent, passant per dissenyadors de la marca Barcelona com Mariscal, America Sanchez o
Serrahima.
En aquesta exposició, concebuda per Vicenç Altaió i Daniel Giralt-Miracle i produïda pel KRTU,
dividida en set apartats o zones estètiques (les set vocals de la llengua catalana) hi coincideixen
artistes i escriptors: des de Shakespeare o Cervantes fins a Brecht, Gimferrer, Brossa, Lao Tse,
Palau i Fabre, Federico García Lorca, Martí i Pol, Marcuse, però també dramaturgs i demiürgs o
agitadors que han marcat el panorama artístic català i que han mantingut la cultura catalana en la
primera línia de l’avantguarda europea: Carles Santos, La Fura dels Baus, Comediants, Pep Bou,
Albert Vidal o Marcel·lí Antúnez en són alguns exemples. És una manera de citar referents, de fer-
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los nostres, d’identificar-los i a la vegada d’explicar com una cultura és exponent de l’avantguarda
en diferents moments històrics, i com marca tendències estètiques i fins i tot polítiques.
D’aquesta reflexió va néixer també l’exposició “Construccions Patents - New Architecture Made in
Catalonia”, sobre arquitectura contemporània. L’arquitectura és una altra icona de la cultura
catalana. L’exposició, concebuda i dissenyada per ACTAR, recull una tradició de la nostra cultura
arquitectònica, que des del modernisme ha sabut estar a primera fila en la creació i l’adaptació a
les necessitats urbanístiques i vitals, canviant, intervenint i influenciant l’àmbit quotidià dels
ciutadans. En un moment històric en què l’arquitectura ha perdut de manera substancial el paper
que va tenir de pionera i d’avantguardista i ha passat a ser considerada com una indústria de
serveis on la innovació i el desenvolupament es considera cada cop més un factor de risc no
desitjat, aquesta exposició pretenia constatar que a Catalunya se segueix fent una arquitectura en
la qual la innovació i l’adaptació al mitjà són el centre d’interès de l’arquitecte. Aquesta exposició
intentava demostrar que una societat com la catalana, tradicionalment receptiva als experiments
formals, permet que l’arquitectura es torni a presentar com un art útil i productor de coneixement.
En el pis superior del DAM, el Museu d’Arquitectura de Frankfurt on hi havia aquesta exposició,
vam instal·lar-hi la mostra “Gaudí Unseen”, sobre el temple de la Sagrada Família (un referent, una
icona, un tòpic, un picar l’ullet), realitzada per l’arquitecte australià Marc Berry.
Miró com a inspirador de videoartistes, un recorregut sobre els tebeos –des del Profesor Franz de
Copenhague fins a Makoki i Amarcoma, passant per tota la banda de personatges de Bruguera– i
els nou fotògrafs que componien la mostra “Nou Now” de fotografia, són projectes nascuts de
l’excel·lència que serveixen per reconèixer-la, però també per explicar la contemporaneïtat i
l’actualitat de la cultura catalana.

Els conceptes, les eines
Per explicar el tercer vessant del programa, hi ha un projecte que es podria situar entre
l’excel·lència i l’exposició d’un model o d’unes maneres de tractar, presentar i fabricar la cultura: el
treball que Calixto Bieito va fer sobre Tirant lo Blanc. Posar la novel·la de referència de la literatura
clàssica catalana en mans d’un artista aplaudit a Europa, no conegut precisament pel seu
classicisme, i produïda per una companyia privada, és un fet significatiu de la manera peculiar de
crear que hi ha a Catalunya, com a fruit de la col·laboració entre ens públics i privats.
Com deia, aquesta producció dóna peu a encetar el tercer camí emprès per elaborar el programa
artístic de Frankfurt. Hem volgut presentar també conceptes culturals o maneres o eines per fer
cultura.
La cultura catalana no es pot presentar allà on va d’una manera museística, ni mostrar, diu Manuel
Borja-Villel, el “botí de guerra”, com poden fer altres cultures –l’anglosaxona o la francesa o també
l’espanyola. Entre d’altres coses, perquè de botí de guerra no en tenim, o en tenim menys. El
nostre cànon és influent en les seves èpoques i fonamental en la història, però la nostra identitat
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rau sobretot en la invenció de conceptes culturals i en la innovació a l’hora de presentar-los: des
de Llull fins al Sónar, passant pel modernisme, Els Quatre Gats, Dau al Set o el disseny de
Barcelona, la cultura catalana s’ha afermat gràcies a la seva capacitat de fer de la forma una eina
per a la creació i per a la difusió de la creació.
Per aquest motiu pensàvem que calia presentar a Frankfurt alguns d’aquests conceptes o eines,
per mostrar un altre element fonamental de la identitat de la cultura catalana: la seva reinvenció
permanent, allò que la fa també més cosmopolita i internacional.
Presentar el Sónar a Frankfurt, amb quatre nits al Bockenheimer Depot en què es barrejava
gastronomia, performances, disseny i música, va ser un dels reptes del programa.
El Sónar no és només el festival de música electrònica més important del món, sinó que és una
manera específica de presentar i oferir la cultura al públic, un públic fonamentalment jove que a
través del Sónar ha tingut accés i ha descobert manifestacions artístiques que van molt més enllà
de la mateixa música electrònica.
A Frankfurt van intervenir en una vella i emblemàtica cotxera de tramvies de la ciutat, on la
Schauspielfrankfurt presenta els seus espectacles més arriscats, i la van convertir en un lloc màgic
on reputats cuiners catalans, dissenyadors gràfics i artistes tan diferents com Carles Santos −que
va crear un “duet per a piano i moto de trial” amb el campió del món Adam Raga−, Guillamino i
Pardals, Fibla, Solo Los Solo, Cabo San Roque, Mathew Herbert, Miki Puig o Sr. Coconut, van
aconseguir una simbiosi que és de fet un invent del Sónar: la festa reflexiva. Un lloc on el que és
lúdic, el descobriment i el fet transcendent conviuen per crear art. El Sónar neix a Barcelona i
forma part de la cultura catalana.
També va ser a Frankfurt el Festival d’Òpera de Butxaca, que cada any presenta creacions
d’òpera contemporània de petit format de compositors catalans. Quatre produccions d’aquest
festival, amb músiques de Joan Albert Amargós, Agustí Charles, Enric Palomar i Carles Santos, es
van presentar a l’Staatstheater de Darmstadt per il·lustrar com funciona aquesta eina de la cultura
catalana nascuda per crear òpera contemporània i per tenir-ne cura.
És el mateix cas del Macba. El Museu d’Art Contemporani de Barcelona ha inventat un model que
destaca al món per la seva singularitat i per la seva identitat definida. El “concepte Macba” és una
singularitat de la cultura catalana que vol crear una manera d’acostar al públic l’art contemporani
des de la recerca d’una identitat pròpia; no una manera museística clàssica, sinó creant una
col·lecció personal i eclèctica que se separa dels cànons previsibles i que defineix el seu propi
cànon. L’exposició que es va presentar al Kunstverein de Frankfurt, a partir del fons del Macba,
mostrava perfectament aquest concepte de nou centre d’art contemporani, que ha estat possible
gràcies a la necessitat d’innovar de la cultura catalana i que aglutina d’una manera diferent l’art a
Catalunya.
Continuant pel camí dels conceptes i les maneres de fer, té una enorme importància l’exposició
que es va presentar en l’espai Forum de la Fira, “Cultura catalana, singular i universal”. Aquesta
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exposició, amb comissariat de Narcís Comadira, Xavier Folch, Xavier Pla i Josep Maria Boixareu i
dividida en tres capítols, “Cultura catalana avui”, “Vuit segles de llengua i literatura catalanes” i “La
indústria editorial catalana”, a banda del seu excel·lent contingut, permetia presentar a Frankfurt un
altre centre d’investigació i generació de debat cultural, nascut i pensat en el nostre país: el Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). El CCCB va preparar aquesta exposició i amb
ella va mostrar una manera de pensar, de produir i de dissenyar exposicions. Aquest centre
d’agitació cultural produeix festivals de literatura, debats temàtics d’actualitat, exposicions
marcades pel debat polític i social i, a més, va ser el bressol de festivals tan importants com el
Sónar o el Festival Off, i continua acollint-los. El CCCB és un altre dels conceptes culturals que
han nascut a Catalunya per dinamitzar la cultura catalana.
Per tant, el Sónar, el Festival d’Òpera de Butxaca, el Festival Dies de Dansa, el Macba, el CCCB,
el KRTU: conceptes i maneres diferents d’oferir cultura i art que s’han inventat i desenvolupat a
Catalunya. Conceptes diversos de dinamització de la cultura catalana que, com ella, són singulars
i evidentment exportables i exemplars.

Ni tòpics, ni típics
Aquest era el missatge, doncs: som dins la xarxa internacional, és a dir, en el que és real; venim
de molt lluny i aquesta és la nostra excel·lència; ens reinventem quan cal, creant eines que ens
permeten continuar en la realitat i en l’excel·lència.
Es va passar el missatge? Això no em correspon a mi dir-ho. Però estic segur que aquest era el
missatge, que era útil, que no era victimista ans tot al contrari, i que intentava solucionar el repte
sense caure en els tòpics ni en els típics.
Aquest programa l’ha fet molta gent, artistes i no artistes. Amb molta feina, amb molta llibertat, i
creient gairebé sempre que el que es feia s’estava fent per alguna cosa. Gràcies a tots per
treballar, per deixar treballar i per creure-hi.
Però vull acabar aquesta petita memòria deixant el principi per al final i dedicant tres línies a
l’espectacle inaugural.
Crec que vam aconseguir resumir en dues hores la història d’una cultura, vam demostrar que
aquesta cultura existeix i gaudeix d’una salut excel·lent, vam fer un brillant espectacle de teatre i
un molt bon programa de televisió, i tot amb un sol dia d’assaig. Si a Joan Ollé li ho haguessin dit
abans de començar, no s’ho hauria cregut. Però es va tirar a la piscina, va aglutinar els artistes, va
entendre el programa i va tenir valor, que en el nostre país és molt. Gràcies, Joan. I gràcies a tots
els que vau acceptar el repte.
I això és tot. A Frankfurt, la cultura catalana va anar del Tirant lo Blanc al Sónar; va arribar i se’n va
anar de la festa amb la cara ben alta. Igual com havia arribat? Ni parlar-ne, malgrat el que
pretenien alguns i malgrat una o una altra ficada de pota. Se’n va anar molt millor: amb una
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agradable sensació del deure complert i d’haver-se mostrat de tiros largos, perquè tenim vestuari
nou, a la moda, i fons d’armari perquè sigui així.
I sobretot amb la seguretat que no només hi ha vida després de Frankfurt, sinó que segurament en
comença una de nova.

Borja Sitjà
Cap de l’Àrea de Creació
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0.5

COMUNICACIÓ I IMATGE

Projectar és comunicar

La funció principal de l’Institut Ramon Llull, definida a l’article 4.1 dels seus Estatuts, és “la
projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves modalitats i mitjans
d’expressió”. Entenem el terme “exterior” com fora del domini lingüístic.
Els mitjans de comunicació són una eina bàsica i imprescindible per assolir aquesta funció
principal de la institució, i la Fira del Llibre de Frankfurt 2007 ha estat, a dia d’avui, la seva
empresa més ambiciosa. Per tot plegat, la política de mitjans ha anat d’acord amb aquesta doble
pretensió.
Els recursos esmerçats, tant econòmics com humans, han estat proporcionats a aquesta doble fita
de difusió cultural, que en l’àmbit i les dimensions era la més gran de la trajectòria de l’IRL.
El departament d’Imatge i Projecció Exterior ha vertebrat el seu pla de comunicació en tres eixos:
a) La difusió exterior de la cultura catalana, en els espais informatiu i publicitari, i en els
diversos suports convencionals –premsa, ràdio, televisió i xarxa.
b) La difusió interior de la repercussió externa.
c) Les publicacions en els diversos suports.
La difusió exterior de la cultura catalana s’ha dirigit primordialment als mitjans alemanys, però
aprofitant el ressò de la Fira s’ha pensat també en la promoció cultural a altres espais lingüístics
veïns com el castellà, el francès i l’anglès. La Fira del Llibre de Frankfurt ha suposat, en aquest
sentit, un plus de capacitat per poder explicar la cultura catalana a d’altres llengües i en altres
llengües, l’exemple més palès del qual són els patrocinis als suplements en castellà d’El País, en
anglès de La Vanguardia i en alemany de VilaWeb.
L’IRL ha tingut sempre present que el seu objecte era la cultura catalana i no la institució en ella
mateixa, per la qual cosa els esforços de comunicació s’han dirigit a promoure els escriptors, els
espectacles i els artistes en general, incentivant i facilitant les demandes periodístiques en
diversos gèneres: informació, crítica, entrevista, reportatge, opinió. En els casos inevitables en els
quals l’Institut ha hagut d’actuar com a font, el missatge també ha estat sobre el producte cultural
que l’omple de sentit.
Els resultats de tot plegat els interpretem amb escreix com positius, i talment van ser considerats
pel director de comunicació de la Fira de Frankfurt, Thomas Minkus, en la valoració específica feta
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en roda de premsa el darrer dia del certamen: “Estic molt agradablement sorprès de la repercussió
internacional que ha tingut la cultura catalana durant la Fira del Llibre de Frankfurt.” El dossier amb
els impactes periodístics és, però, la certificació màxima de l’assoliment dels objectius, com es pot
veure en l’informe. Destaquem els impactes, el nombre de mitjans i els shares.
La difusió interior de la repercussió exterior també ha estat objecte del pla de comunicació. L’IRL,
com a entitat pública, ha d’informar el seu ecosistema mediàtic, social i polític. Tant en primera
instància, d’informació, valoració i autoestima, com en un segon sentit, de retruc o de feedback,
perquè la informació interna és inherent a la projecció externa. Els mitjans de fora comencen per
mirar què diuen els mitjans de dintre. En aquest punt cal ressenyar que la mirada a la cultura
catalana des del punt de vista dels corresponsals amb seu a Madrid –i, per tant, tributaris d’un punt
de vista tan legítim com sovint diferent del català quan no obertament hostil– ha comportat una
font de prejudicis, que també ha obligat a fer esforços d’explicació per part de l’Institut.
La presència a Frankfurt dels mitjans de gran difusió arreu de l’Estat, entre la delegació de
periodistes convidats, ha contribuït a una explicació ponderada de tota l’activitat. El criteri
d’invitació ha estat el de pluralitat màxima, dins les possibilitats de despesa. S’ha convidat a
Frankfurt tots els diaris que tenen seu a Catalunya, les dues grans agències espanyoles i l’agència
en llengua catalana. Hi han estat convidades les televisions i les ràdios públiques d’àmbit
autonòmic i estatal, i les dues emissores de ràdio de més audiència segons l’últim EGM abans de
la Fira. Completava la llista un seguit de periodistes del gènere d’opinió, de prestigi reconegut i
indiscutible i de presència multimèdia.
Les publicacions de l’Institut Ramon Llull han incorporat en general un nou model de disseny
corporatiu, i la majoria s’han imprès d’acord a un conveni amb l’EADOP (Entitat Autònoma del
Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat) signat l’1 de juny de 2007, amb la finalitat d’aplicar la
màxima transparència en aquest capítol significatiu, dins un mercat amb molta competència, i
d’abaratir costos, ja que es tracta d’un ens públic sense ànim de lucre.
L’IRL va posar en funcionament una web específica (www.frankfurt2007.cat), a més de renovar la
plana web de l’Institut. Del 16 de juny al 17 de desembre de 2007 han estat visitades per 343.456
persones, que han descarregat 2.138.367 planes, amb un coeficient de 6,22 planes/visita. La bona
acceptació del disseny i la facilitat d’utilització han fet que ara l’estiguem reconvertint en la pàgina
web de l’IRL.
El balanç global és en general positiu, perquè s’han assolit les fites previstes de difusió de la
cultura catalana, si pot ser amb més repercussió que la inicialment previsible. La relació entre els
costos i els objectius ha estat igualment raonable.
Dóna idea de l’optimització de recursos la despesa feta per contractar, a instàncies de la Fira,
l’agència de comunicació alemanya que havia de gestionar la relació amb els mitjans alemanys.
L’IRL va convocar un concurs públic i va pagar a l’agència 65.000 €, mentre que els anteriors
convidats d’honor van pagar despeses molt més elevades i amb inferior repercussió: Corea,
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210.000 €, i Rússia, 150.000 €. S’ha fet la feina, doncs, majoritàriament amb els recursos humans
propis, amb un increment d’unes 450 hores extres del personal del departament, que no ha
estalviat esforços ni entusiasme en cap moment.

Antoni Batista
Director de Planificació i Comunicació
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1 OBJECTIUS GENERALS
La Fira del Llibre de Frankfurt va escollir la cultura catalana com a convidada d’honor de l’any
2007, fet que constituïa una gran oportunitat per a la seva difusió a Alemanya i arreu del món.
L’Institut Ramon Llull (IRL) va ser l’organisme responsable d’organitzar aquesta participació. Des
d’aquest organisme es va considerar que la participació de la cultura catalana com a convidada
d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007 suposava una bona oportunitat per subratllar la
importància de la indústria editorial catalana, la seva capitalitat dins l’Estat espanyol i el seu procés
d’internacionalització. També permetia posar en relleu allò que identifica la cultura catalana dins la
cultura global: la llengua catalana i les seves expressions creatives. És a dir, era una oportunitat
per donar un nou impuls al coneixement exterior de la llengua i de la literatura catalanes, però
també per fer conèixer la realitat plural i la creació artística dels seus territoris, tant pel que fa a la
tradició històrica com a la modernitat més contemporània. I també per avançar en la identificació
de pertinença a la catalanitat de molts creadors de reconeixement internacional indiscutible.
La Fira permet dur a terme aquesta tasca identificadora i també, en l’àmbit professional, incidir en
la internacionalització de la indústria editorial catalana. I, a partir de la indústria editorial, presentar
els escriptors i les escriptores dels territoris de parla catalana, tant els que escriuen en català com
els que ho fan en espanyol o en francès, però distingint la seva pertinença a les distintes literatures
i delimitant clarament els que escriuen en català.
Per això, el contingut del programa que va preparar l’Institut Ramon Llull per a Frankfurt 2007 es
basava en tres eixos bàsics: la promoció de la indústria editorial catalana –donant veu a tota la
seva producció, escrita en la llengua que sigui–, la projecció de la llengua catalana i de la literatura
que s’hi expressa, i la presentació de la cultura catalana en tots els seus àmbits.
Per assolir aquests objectius, es va preparar una programació que no només se centrava en els
dies de la Fira (9 a 12 d’octubre) sinó que es va començar a desplegar l’octubre de 2006 i es va
estendre fins al gener de 2008, moment en què van acabar les darreres exposicions a la ciutat de
Frankfurt. I tampoc es va delimitar únicament a una ciutat, sinó que va tenir presència arreu
d’Alemanya. Una vuitantena de ciutats –Leipzig, Tübingen, Colònia, Munic o Friburg, entre d’altres,
i amb especial incidència Berlín i Frankfurt– han organitzat activitats de tot tipus relacionades amb
la cultura catalana: exposicions, actuacions musicals, de dansa i teatrals, presentacions de llibres,
conferències, debats i recitals de poesia, i han comptat amb la presència directa dels autors,
creadors i pensadors.
La presència de la cultura catalana a la Fira era una oportunitat que calia aprofitar per avançar en
els objectius proposats, sabent, però, que són objectius a llarg termini i que no tenen un aturador
definitiu –perquè no existeix, ni per a la cultura catalana ni per a cap altra. Per tant, el Projecte
Frankfurt 2007 no constituïa un destí, ni tan sols el final d’una etapa, sinó un pas més d’un llarg
camí.
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2 CAP A FRANKFURT
(De l’octubre de 2006 a l’octubre de 2007)
“Cap a Frankfurt” és com es va anomenar el període d’activitats organitzades des de l’octubre de
2006 fins a l’octubre de 2007, tant a Catalunya com a tot Alemanya. El tret de sortida va ser el 5
d’octubre de 2006, amb la roda de premsa organitzada per la Fira del Llibre de Frankfurt en la qual
es va presentar l’avançament del programa de la cultura catalana com a convidada d’honor de
l’any següent i també el logo creat per Miquel Barceló i el lema “Cultura catalana, singular i
universal”. L’escriptor Biel Mesquida hi va pronunciar un discurs.
Debats, seminaris, simposis i altres activitats de promoció i difusió cultural en fires del sector
editorial, festivals literaris, universitats, instituts, llibreries i biblioteques van convertir-se en la
introducció del programa final que girava al voltant de la Fira del Llibre de Frankfurt 2007.
Programació
anterior a Frankfurt

Corea 2005

Índia 2006

Cultura catalana
2007

Nombre de ciutats

25

sense dades

21

Nombre d’autors

62

sense dades

43
(no inclou seminaris ni
simposis)

2.1

LIBER 2006 A MADRID

(Del 27 al 29 de setembre de 2006)
Al Liber 2006 de Madrid, l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i l’Institut Ramon Llull
van coordinar la construcció d’un estand de 21 m² per a la difusió dins del sector editorial a nivell
estatal del fet que la cultura catalana fos la convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt
2007.

2.2

FIRA DEL LLIBRE DE FRANKFURT 2006

(Del 4 al 8 d’octubre de 2006)
L’Institut Ramon Llull va ser present a la Fira del Llibre de Frankfurt 2006 amb un estand informatiu
i de treball de 90 m² ubicat al Hall 5.1, i juntament amb l’Institut Català de les Indústries Culturals
(ICIC) va concebre i coordinar el muntatge dels estands del Gremi d’Editors de Catalunya i de
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l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, també al Hall 5.1 (ocupaven un total de 180 m²), i
també de l’estand del Mercat Iberoamericà de Drets Audiovisuals (MIDA) de 16 m², al Forum 0.
L’IRL va organitzar una programació literària amb la participació de Joan Francesc Mira, Ursula
Krechel i Francesc Parcerisas, amb un acte al Centre Internacional de la Fira sobre la traducció
poètica i un altre al Centre de Traduccions sobre la literatura catalana i els ajuts a la traducció de
l’IRL.

2.3

SALÓ DEL LLIBRE DE BARCELONA 2006

(Del 21 al 26 de novembre de 2006)
L’Institut Ramon Llull, juntament amb la Fira del Llibre de Frankfurt, va ser present al Saló del
Llibre de Barcelona 2006 amb un estand informatiu de 84 m². A més de difondre els eixos
principals del programa de la cultura catalana, es va presentar una selecció d’obres literàries
catalanes traduïdes a diferents llengües.

2.4

FIRA DEL LLIBRE DE LEIPZIG 2007

(Del 22 al 25 de març de 2007)
La Fira del Llibre de Leipzig va ser la primera gran cita de la cultura catalana a Alemanya el 2007,
tal com és habitual cada any amb el convidat d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt. Ocupant-hi
un espai de 122 m², la presència de l’Institut Ramon Llull no es va limitar només a un estand
informatiu sinó que es va ampliar amb la construcció d’un petit auditori per acollir un programa de
lectures i debats amb autores i autors catalans de gèneres literaris diferents, per tal de fer una
primera aproximació del programa de la cultura catalana al públic alemany.
El programa va comptar amb la presència de 19 autors contemporanis catalans i quatre autors
alemanys (Detlev Claussen, Michael Ebmeyer, Katja Lange-Müller i Thomas Rosenlöcher). Es va
presentar, a més, l’obra de dos autors clàssics, Josep Pla i Mercè Rodoreda.
El programa constava de 21 activitats, 15 de les quals es van dur a terme al recinte de la Fira i les
altres 6 en equipaments del centre de la ciutat.
L’aforament de l’auditori a l’estand de l’Institut Ramon Llull era de 15 places i la mitjana de públic
va superar en moltes activitats el 100% de l’aforament. Pel que fa a les activitats a la ciutat, el
percentatge de públic va ser del 80% de la capacitat de les sales. El recital Paraula de jazz va
arribar al 100% de l’aforament del teatre Schille, amb 120 assistents.
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Activitats al recinte de la fira

Diàlegs sobre cultura i pensament. “Les identitats culturals a l’Europa actual”, Gustau
Muñoz i Detlev Claussen; “L’art del dietari”, Enric Sòria i Katja Lange Müller; “Les relacions
entre poesia i ciència”, David Jou i Thomas Rosenlöcher.
Presentacions de llibres. Publicacions primavera 2007: Pedra de tartera, de Maria Barbal
(Transit Verlag); Un crim imperfecte, de Teresa Solana; La ciutat invisible, d’Emili Rosales
(Piper). Publicacions anteriors: Combat, de Carles Batlle (Merlin Verlag); T’estimo si he
begut, d’Empar Moliner (Wagenbach); Cavalls cap a la fosca, de Baltasar Porcel (Elfenbein);
El Jardí dels Set Crepuscles, de Miquel de Palol (Aufbau).
Presentació d’autors. Lectura i diàleg amb la poetessa Montserrat Abelló i presentació de
l’obra de Mercè Rodoreda al programa Leipzig Liest International.
Llengua catalana. “Català per a principiants”: una hora diària de classe d’iniciació al català.

Activitats a la ciutat

Les activitats a la ciutat van oferir una petita mostra de la literatura i la cultura catalana a través de
recitals poètics: “Un tast de poesia catalana contemporània”, amb els poetes Montserrat Abelló,
Margalida Ballester, Enric Sòria i Miquel de Palol; “Les noves veus de la poesia catalana”, amb
Isidre Martínez Marzo, Teresa Colom, Gemma Gorga, Núria Martínez Vernís; i “Paraula de Jazz”,
amb Joan Margarit i un trio de jazz. També hi va haver lectures (El silenci dels arbres, d’Eduard
Márquez); presentacions de la cultura catalana del segle XX; relacions entre literatura i art a través
de Pla, Dalí i Gaudí; música (amb Sabor de Gràcia); i teatre (lectura dramatitzada de l’obra
Combat, de Carles Batlle).
Els espais de la ciutat van ser el Gohliser Schlösschen, la sala Tangomanie i el teatre Schille.
Convidat d’honor
a Frankfurt

Nombre
d’autors

Nombre d’activitats a
la Fira de Leipzig

Nombre d’activitats a la
ciutat de Leipzig

Cultura catalana

19

13

7

Índia

12

10

45

Corea

15

sense dades

sense dades
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2.5

SALÓ DEL LLIBRE DE PARÍS 2007

(Del 23 al 27 de març de 2007)
L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i l’Institut Ramon Llull van coordinar la
construcció d’un estand informatiu de 28 m² per a la difusió dins del sector editorial francès del fet
que la cultura catalana era la convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, i per acollir
reunions de treball amb editorials franceses.

2.6

FIRA DEL LLIBRE DE LONDRES 2007

(Del 16 al 18 d’abril de 2007)
L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i l’Institut Ramon Llull van coordinar la
construcció d’un estand informatiu i de treball de 138 m² per a la difusió dins del sector editorial
anglosaxó del fet que la cultura catalana era la convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt
2007. L’estand es va oferir de manera gratuïta a tot el sector editorial català (editorials i agències
literàries) per a les seves reunions de treball.
El Mercat Iberoamericà de Drets Audiovisuals (MIDA) hi va comptar amb un petit espai diferenciat,
des d’on es presentaven les obres literàries catalanes susceptibles de ser adaptades
audiovisualment a productors anglosaxons. I Turisme de Catalunya també va comptar amb un
altre petit espai des d’on es lliurava material informatiu sobre el turisme cultural a Catalunya.

2.7

FIRA DEL LLIBRE DE BOLONYA 2007

(Del 24 al 27 d’abril de 2007)
L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i l’Institut Ramon Llull van coordinar la
construcció d’un estand informatiu i de treball de 144 m² per a la difusió dins del sector editorial
infantil i juvenil internacional del fet que la cultura catalana era la convidada d’honor a la Fira del
Llibre de Frankfurt 2007. L’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC) va comptar
amb un espai diferenciat des d’on es promovia els professionals de la il·lustració de Catalunya, i
tant el Gremi d’Editors de Catalunya com l’Associació d’Editors en Llengua Catalana van disposar
d’expositors i taules de treball per a totes les editorials que hi van voler ser presents.
El Mercat Iberoamericà de Drets Audiovisuals (MIDA) hi va comptar amb un petit espai diferenciat
des d’on es presentaven les obres infantils i juvenils catalanes susceptibles de ser adaptades per
productors audiovisuals.
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2.8

2.8.1

ALTRES ACTIVITATS A CATALUNYA

Subvenció a la traducció de continguts digitals i literaris

Per tal de promoure la presència de la literatura i el pensament escrits en català a Internet es van
donar ajuts per a la traducció a altres llengües de pàgines web de literatura i pensament escrites
en català, entre les quals destaca la del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de
Barcelona (http://cdocllull.narpan.net).

2.8.2

Visites d’editors internacionals

Amb l’objectiu de promoure les obres de literatura i pensament escrites en català, tant per a adults
com per a lectors infantils i juvenils, entre el novembre de 2006 i l’abril de 2007 l’Institut Ramon
Llull va organitzar visites d’editors internacionals a Barcelona. Van desplaçar-se un total de 35
editors, en grups de sis o set persones, per participar en reunions de treball amb editorials i
agències literàries gestores de drets d’autors en llengua catalana.1
El balanç d’aquestes missions d’editors pot fer-se, a curt termini, mitjançant: a) l’avaluació que van
fer els participants durant la seva estada, recollida en qüestionaris; b) les peticions rebudes per
editors interessats que han conegut el programa a través dels editors participants; c) el seguiment
dels editors a la Fira de Frankfurt 2007.
Els qüestionaris fan un balanç molt positiu de les missions, i aquesta opinió dels editors s’ha
reflectit en l’interès que han manifestat nombrosos editors per participar en el programa de
Frankfurt. Pel que fa a la presència a Frankfurt mateix, l’equip de l’IRL va entrevistar-se amb 14
dels 24 editors contactats prèviament.
A mitjà i llarg termini, un indicador de l’èxit de les missions serà el nombre de traduccions de
literatura catalana que se’n derivin. El seguiment dels editors participants a les missions ajudarà a
mesurar l’efecte de la Fira com a multiplicador de les traduccions de literatura catalana a altres
llengües.

2.8.3

Ajuts a la traducció i a la promoció de la literatura, l’assaig i el pensament

L’IRL té un programa de subvencions a la traducció i a la promoció de la literatura catalana, que
els anys 2006 i 2007 va donar prioritat a les traduccions a l’alemany.

1

Vegeu a l’annex 10.1.1 la taula amb les editorials internacionals que van venir a Barcelona, i si
han publicat o pensen publicar obres catalanes.
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Subvencions a
la traducció
Sol·licituds
atorgades
Traduccions a
l’alemany

2004

2005

2006

2007

63

78

81

80

2

5

17

13

Les traduccions a l’alemany publicades el 2007 (descomptant les reedicions) han tingut el suport
de l’IRL gairebé en la seva totalitat, tret del cas de l’editorial Valentia, que ha rebut el suport de
l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). Això demostra el bon funcionament dels mecanismes de relació
entre les editorials i agències literàries catalanes, els editors alemanys i l’IRL, i també l’eficàcia del
programa de suport a editors i agents per part de l’IRL.
Un nombre significatiu de les editorials que van publicar traduccions han sol·licitat ajuts de l’IRL
per a la promoció per a la tasca de difusió de les obres publicades. 11 editorials han fet una
programació independent per a Alemanya de les obres i autors traduïts, fora de la Fira.
Altres editorials, com Ullstein, Piper i Wagenbach, no han demanat ajuts, però s’hi va establir un
sistema de cooperació que ha fructificat en diverses activitats i molta difusió en premsa abans i
durant la Fira.2
L’acció de les editorials va complementar l’esforç de l’IRL en algunes de les programacions
(Literaturpflaster Bad Berleburg, Instituto Cervantes de Munic, etc.) i va estendre la programació a
espais on l’IRL tenia més dificultats per arribar: les llibreries i diverses ciutats de dimensió mitjana.
La tasca de les editorials va ser especialment significativa en la recepció per part dels mitjans de
comunicació alemanys i va contribuir de manera decisiva a la presència de les obres i autors
traduïts a la premsa alemanya.

2.8.4

Seminaris de traducció de Farrera

(Del 27 de setembre a l’1 d’octubre de 2006)
Seminaris de traducció a Farrera de Pallars, amb el dramaturg Martin Heckmanns i autors i
traductors catalans.

2

Vegeu a l’annex 10.1.2 les editorials que han rebut ajudes a la traducció i promoció d’obres en
alemany i a l’annex 10.1.3 el detall de les editorials que han rebut ajudes a la promoció d’obres.
Vegeu també, a l’annex 10.1.4 el llistat d’obres de literatura catalana traduïdes a l’alemany.
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2.8.5

Textwerk. Seminari de Traducció Català - Alemany a Munic

(Del 24 al 28 d’octubre 2006)
Entre els dies 24 i 26 d’octubre de 2006 va fer-se un seminari de traducció del català i el castellà a
l’alemany al Literaturhaus Munic, amb la cooperació d’aquesta “casa de la literatura” i de l’Instituto
Cervantes de Munic. El seminari va constar d’un bloc comú, dirigit per Jürgen Dormagen, editor de
Suhrkamp, i de seminaris específics per al català i el castellà, dirigits per Monika Lübcke i Susanne
Lange.
Van participar al seminari 12 traductores, 6 de les quals van participar en el seminari de traducció
del català: Petra Zickmann i Charlotte Frei (traductores literàries
experimentades), Sophia Simon, Ursula Bachhausen, Cornelia
Eisner i Katharina Wieland (traductores novelles).
Quatre de les traductores participants al seminari van treballar
posteriorment per a les editorials alemanyes en la traducció
d’obres de la literatura catalana: Petra Zickmann (Solitud),
Charlotte Frei (Pandora al Congo), Sophia Simon (antologia
Willkommen in Katalonien), Ursula Bachhausen (Carrers de
frontera).

2.8.6

Alguns exemplars dels llibres sobre la literatura i la
cultura catalanes que s’han editat en alemany amb
motiu de la invitació a Frankfurt 2007

Literatura Universal i Literatures Nacionals

(De l’octubre de 2006 a l’octubre de 2007)
Debats organitzats per la Institució de les Lletres Catalanes que es van acollir al format de Cafè
Europa. A Barcelona es van fer dins el festival Kosmòpolis, i també van tenir lloc a altres ciutats
com Perpinyà, Girona i València. Hi van participar autors i autores catalans i internacionals.

2.8.7

Trobades “L’autor i els seus traductors”

(Desembre de 2006)
Trobades dels traductors internacionals dels escriptors Quim Monzó i Jaume Cabré, organitzades
per la Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull.

2.8.8

Setmana Internacional de Literatura Infantil i Juvenil “Llegir ens porta lluny”

(Del 26 de gener al 4 de febrer de 2007)
Trobada de caràcter internacional organitzada pel Goethe-Institut de Barcelona i la Fira del Llibre
de Frankfurt, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull. L’objectiu era fer coincidir editors,
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escriptors i il·lustradors al voltant dels reptes de la literatura infantil i juvenil. Hi va haver
conferències, xerrades i una exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

2.8.9

Seminari Internacional de Traductors: “La tasca del traductor al segle XXI”

(22, 23 i 24 de febrer de 2007)
Seminari organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes, obert a traductors i estudiants de
traducció i coordinat per Ramon Farrés.

2.8.10 Publicació de materials de promoció del sector editorial català
Edició d’un directori amb totes les empreses del sector editorial presents a la Fira del Llibre de
Frankfurt en format paper i CD-Rom, coordinat per l’Institut Català de les Indústries Culturals
(ICIC).

2.8.11 Subvencions a la traducció del català a altres llengües
Subvencions gestionades a través de l’Institut Ramon Llull i l’Institut Català de les Indústries
Culturals (ICIC).

2.8.12 Ajuts a editorials i agències literàries
(Fira del Llibre de Frankfurt 2006 i 2007)
Subvencions gestionades per l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) a través del Gremi
d’Editors de Catalunya, l’Associació d’Editors en Llengua Catalana i l’Associació d’Agències
Literàries (ADAL) per assistir a la Fira del Llibre de Frankfurt en les edicions de 2006 i 2007.

2.9

2.9.1

ALTRES ACTIVITATS A ALEMANYA I ARREU

L’avantguarda poètica i musical catalana

(Del 23 de novembre al 18 de desembre de 2006)

48

G138 Memòria Frankfurt 2007

Del 23 de novembre al 18 de desembre de 2006 va tenir lloc a l’Instituto Cervantes de Munic un
cicle sobre l’actualitat de l’esperit avantguardista de l’art català del segle XX en els camps de la
poesia i la música.
23 de novembre, Lyrik Kabinett. Conferència d’Àxel Sanjosé: “L’avantguarda literària a Catalunya
des de 1918”.
30 de novembre, Lyrik Kabinett. Recital “Joc de mots a quatre veus”, amb Enric Casasses,
Eduard Escoffet, Arnau Pons i Víctor Sunyol.

2.9.2

Lectures i presentacions d’autors

Es van programar diversos itineraris d’escriptors amb el doble objectiu de facilitar el diàleg i
l’intercanvi entre els escriptors catalans i internacionals i de fomentar la circulació i la difusió
exterior d’autors de la literatura i el pensament en català.
L’Institut Ramon Llull també va donar suport als itineraris organitzats pels editors alemanys per als
autors de la literatura catalana dels quals van publicar al llarg de 2007 obres traduïdes, per tal de
reforçar la promoció de les obres i la circulació dels autors catalans a Alemanya.
Autors participants: Emili Rosales, Manuel Forcano, Baltasar Porcel, Ada Castells, Jaume Cabré,
Maria Barbal, Maite Carranza, Teresa Solana, Klaus Englert, Josep Maria Fonalleras, Michael
Ebmeyer, Jordi Puntí, Miquel de Palol, Henning Burk, Jaume Pont.

2.9.2.1

Geographia - Paisatges literaris

(Del juny a l’octubre de 2007)
El projecte GeoGraphia, realitzat en col·laboració amb l’Institut Goethe i la Institució de les Lletres
catalanes, va tenir com a resultats destacats un total de 6 lectures a Catalunya, València i
Mallorca, i 7 lectures a les Literaturhäuser d’Alemanya i Àustria (Hamburg, Berlín, Salzburg, Munic,
Leipzig, Stuttgart i presentació final a Frankfurt), a més d’una pàgina web que ha generat material
abundant.
Assistència de públic: unes 700 persones, amb una assistència mitjana de 30 persones en les
lectures fetes als Països Catalans i de 75 persones en les lectures fetes a Alemanya i Àustria.
Visites a la pàgina web: entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2007 es van registrar 8.428
entrades dins l’espai dels autors participants.
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Taula d’activitats

Enric Sòria i Katja Lange-Müller

18 de juny al Centre de Cultura de València
20 de juny al Goethe-Institut de Barcelona
13 de setembre a la Literaturhaus de Berlín

Jordí Puntí i Michael Ebmeyer

21 de juny al Goethe-Institut de Barcelona
26 de juny al Centre Cultural La Mercè de
Girona
11 de setembre a la Literaturhaus d’Hamburg
13 de setembre a la Literaturhaus de Leipzig
13 d’octubre a la Literaturhaus de Stuttgart,
juntament amb Josep Maria Fonalleras

Carme Riera i Keto von Waberer

3 de juliol al Goethe-Institut de Barcelona
4 de juliol al CaixaFòrum de Palma
12 de setembre a la Literaturhaus de Salzburg
17 de setembre a la Literaturhaus de Munic

Presentació conjunta

2.9.3

2.9.3.1

14 d’octubre de 2007 a la Literaturhaus de
Frankfurt

Festivals de literatura i jornades especials

Jornada sobre la Influència de l’Escola de Frankfurt en la Filosofia Catalana

(2 d’octubre de 2006)
El dia 2 d’octubre de 2006 es va fer a l’Institut für Sozialforschung (Institut d’Estudis Socials) de la
Universitat de Frankfurt la Jornada sobre la Influència de l’Escola de Frankfurt en la Filosofia
Catalana.
Organitzadors: Institut Ramon Llull i Institut für Sozialforschung de la Universitat de Frankfurt.
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Participants:


Ponents catalans: Gerard Vilar Roca (Universitat Autònoma de Barcelona), Pere
Fabra (Universitat Oberta de Catalunya), Margarita Boladeras (Universitat de
Barcelona) i Neus Campillo (Universitat de València).



Ponents alemanys, ambdós de l’Institut für Sozialforschung: Mauro Basaure (ponent)
i Axel Honneth (presentador i moderador).

L’acte va comptar amb traducció simultània català - alemany i alemany - català.
Nombre d’assistents: 25 persones, entre les quals hi havia professors de l’Institut für
Sozialforschung i estudiants de catalanística de la Universitat de Frankfurt.

2.9.3.2

Festival de Poesia de Berlín

(25 de juny de 2007)
El Festival de Poesia de Berlín va comptar el dia 25 de juny amb un recital de poesia catalana,
amb la presència dels poetes Vicenç Altaió, Antoni Clapés, Eduard Escoffet, Anna Montero, Dolors
Miquel i Ponç Pons, i una audiència de 80 persones.

2.9.3.3

Festa catalana a Munic

(5 de juliol de 2007)
En col·laboració amb la Literaturhaus de Munic, es va celebrar una festa catalana el dia 5 de juliol,
amb el programa següent:
Lectures d’Eduard Márquez (El silenci dels arbres) i Miquel de Palol (El Jardí dels Set Crepuscles).
Recital poètic El meu amor sense casa: poemes de Maria Mercè Marçal en la veu de Cinta Massip
i amb Toti Soler a la guitarra. Moderació de Michael Ebmeyer.
Concert de Gertrudis.
Tast de cuina catalana.
L’assistència de públic va ser de 170 persones.

2.9.3.4

Singular i universal. Nit catalana a Colònia

(7 d’octubre de 2007)
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En col·laboració amb la Literaturhaus de Colònia i la regidoria de cultura de la ciutat, s’hi van
presentar 5 autors: Maria Barbal, Jaume Cabré, Eduard Márquez, Miquel de Palol i Baltasar
Porcel. La diada va comptar amb l’assistència d’unes 250 persones.
L’endemà es va presentar a Colònia, per iniciativa del Centre Català de Colònia i de l’Associació
d’Agermanament Colònia - Barcelona, una lectura de l’escriptora Carme Riera.

2.9.4

Seminari sobre el multilingüisme a Hamburg

(4 i 5 d’octubre de 2007)
Els dies 4 i 5 d’octubre de 2007 es van celebrar a la Universitat d’Hamburg les Jornades sobre
Multilingüisme en el Món d’Avui: “Conviure sense renunciar a la diversitat”, organitzades per
l’Institut Ramon Llull, el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) i la mateixa Universitat
d’Hamburg.
Participants:


Ponents catalans: Mònica Barrieras (GELA), Josepa Ribera (Departament
d’Educació), Sílvia Romero (CPNL), Carles Solà (TV3), Pere Comellas (GELA),
Llorenç Comajoan (UdV), Lluïsa Gràcia (UdG), Emili Boix (UB) i Virginia Unamuno
(UAB).



Ponents alemanys: Marc Föcking (Universitat d’Hamburg), Monika Rothweiler
(Centre d’Investigació del Multilingüisme), Jochen Rehbein (Universitat d’Hamburg),
Aria Adli (Universitat d’Hamburg), Juliane House (Universitat d’Hamburg), Ursula
Neumann (Universitat d’Hamburg), Kutlay Yagmur (Universitat de Tilburg) i Conxita
Lleó (Universitat d’Hamburg).

L’acte va comptar amb traducció simultània alemany - català / català - alemany per part de
l’empresa de traducció Babel Traductors.
Nombre d’assistents: 40 persones (entre els quals cal destacar membres del Centre
d’Investigació del Multilingüisme de la Universitat d’Hamburg i estudiants de català).
A més de les Jornades sobre Multilingüisme, la Universitat d’Hamburg també va acollir l’exposició
“Estratègies per a la convivència a la Catalunya multilingüe”, que mostra un bon nombre
d’experiències de convivència lingüística d’arreu de Catalunya i que es va poder visitar al vestíbul
de l’edifici Edmund Siemers Allee.
Aquesta mostra té el seu origen en l’exposició del GELA “Les llengües a Catalunya”, que es va
inaugurar el 2005 a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. L’exposició ha estat adaptada a
la realitat alemanya pel mateix GELA.
Es va preveure que l’exposició pogués itinerar pels diferents lectorats de català d’Alemanya i, de
moment, s’han rebut peticions dels lectorats de Friburg, Frankfurt i Bielefeld per acollir l’exposició.
L’exposició és de fàcil muntatge, ja que consta de 10 plafons enrotllables amb les diverses
experiències lingüístiques i una cortina amb les 200 llengües que es parlen a Catalunya.
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Arran d’aquestes jornades s’ha establert un vincle important entre el Centre d’Investigació del
Multilingüisme de la Universitat d’Hamburg i el GELA, fins al punt que aquest centre acadèmic
alemany està disposat a publicar properament les conferències que s’hi van presentar.

2.9.5

2.9.5.1

Projecte “Autors catalans a l’ensenyament alemany”

Classe de català de nivell 0 als instituts de secundària alemanys

Es va oferir als instituts de secundària la possibilitat de fer una classe de nivell 0 de llengua
catalana. Un professor de català es va desplaçar a cada centre per impartir als alumnes una
classe de nocions bàsiques de llengua catalana a fi de complementar el programa literari i
d’aquesta manera introduir el català als instituts de secundària.
Aquesta iniciativa va ser un èxit, atès que un total de 2.286 alumnes han rebut la primera classe de
català, s’hi han desplaçat 13 professors i s’han fet 94 classes de català a 55 instituts.3

2.9.5.2

Presentació d’autors catalans traduïts a l’alemany a instituts de secundària

El 18 de juny l’escriptora Maria Barbal, acompanyada per la seva traductora professional a
l’alemany, Heike Nottebaum, i per la professora de català a la Universitat de Colònia, Elisabet
Capdevila, va fer una conferència sobre la novel·la Pedra de tartera a l’Institut Von Thüringen
d’aquesta ciutat. I el 19 de juny a l’Institut Lise-Meitner-Gymnasium de Leverkusen. El nombre
d’assistents a totes dues conferències va ser de 80 persones en total.
Els dies 23, 24 i 25 de juliol l’escriptor Eduard Márquez va traslladar-se a les ciutats de Backnang,
Ludwigsburg i Hechingen (prop d’Stuttgart), ja que tres instituts alemanys hi haviens organitzat un
cicle de conferències sobre la seva novel·la Cinc nits de febrer. Hi va haver un total de 105
assistents entre les tres conferències.
En aquests actes es llegien fragments de les obres dels autors en alemany i en català i els
estudiants podien fer preguntes als autors convidats.

2.9.5.3

Premi Cultura Catalana Singular i Universal

Un total de 7 escoles alemanyes de secundària van participar en el concurs de redacció Premi
Cultura Catalana Singular i Universal, sobre llengua, literatura o cultura catalanes. Els treballs eren
escrits en llengua alemanya.

3

Vegeu a l’annex 10.1.5 els instituts de secundària alemanys que van participar en el projecte
“Classe de català de nivell 0”.
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Els membres del jurat van ser els professors de català de les universitats de Frankfurt, Sebastià
Moranta, i d’Eichstätt, Maria Martínez. El jurat va atorgar els premis següents:

Primera categoria (cursos 7-9)
El primer premi es va atorgar al treball Ein wichtiges Fest in Katalonien, redactat per Saskian
Carolan i Lena Bundschuh, del Matthias-Grünewald-Gymnasium de Tauberbischofsheim, i
consistia en un viatge a Catalunya per a les guanyadores i un acompanyant.
El segon i tercer premi es van declarar deserts.

Segona categoria (cursos 10-13)
El primer premi es va atorgar al treball Katalanisch – Sprache und Nation, redactat per Stephanie
Breitinger, del Buigen-Gymnasium de la ciutat de Herbrechtingen, i va consistir en un viatge a
Catalunya per a la guanyadora i un acompanyant.
El segon premi es va atorgar al treball Die Bedeutung des Katalanischen in Katalonien, redactat
per Robert Micus, de l’Städtisches Gymnasium Thomaeum de la ciutat de Kempen, i era un lot de
llibres d’autors catalans traduïts a l’alemany i un lot de discos de pop-rock catalans.
I el tercer premi, igual com el segon en dotació, es va atorgar al treball Salvador Dalí, redactat pels
alumnes Nathalie Valter i Ariane Hüser del Gymnasium St. Angela-Schule de Düren.

2.9.6

XX Aplec a Frankfurt

(4 i 5 d’agost de 2007)
Per tal de mostrar i donar a conèixer les tradicions populars de la cultura catalana a la ciutat de
Frankfurt, els dies 4 i 5 d’agost de 2007 s’hi va celebrar el XX Aplec Internacional de la Sardana i
Mostra de Grups Folklòrics, organitzat per Adifolk amb el suport del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat i, excepcionalment, també amb el suport de l’Institut Ramon Llull.
Participants
Bastons
¾

Bastoners de l’Esbart Cabirol de Sils (Sils, Selva)

¾

Bastoners de Rajadell (Rajadell, Bages)

Bestiari
¾
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Capgrossos
¾

Capgrossos de Vic (Vic, Osona)

Castells
¾

Castellers de Lleida (Lleida, Segrià)

Cavallets
¾

Cavallets Sant Jordi de l’Agrupació Cultural del Bages (Manresa, Bages)

Cobles
¾

Bellpuig Cobla (Bellpuig, Urgell)

¾

Cobla La Principal d’Amsterdam (Països Baixos)

Coral
¾

Polifònica de Puig-reig (Puig-reig, Berguedà)

Diables
¾

Dracs i Diables de Montornès (Montornès del Vallès, Vallès Oriental)

Esbart
¾

Esbart Sant Julià de l’Arboç (L’Arboç, Baix Penedès)

¾

Esbart Ciutat Comtal (Barcelona, Barcelonès)

Falcons
¾

Falcons de Piera (Piera, Anoia)

Gegants
¾

Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Portats pels Geganters de Sant
Joan Despí (Sant Joan Despí, Baix Llobregat) i els
Grallers de Montblanc (Montblanc, Conca de Barberà)

¾

Colla de Grallers i Geganters d’Anglès (Anglès, Selva)

¾

Geganters i Grallers de la Ciutat de Vic (Vic, Osona)

¾

Geganters i Grallers de la Societat Cultural i Recreativa
Bisbalenca (La Bisbal del Penedès, Baix Penedès)

¾

Colla Gegantera Ja La Ballem (L’Ametlla de Mar, Baix
Ebre)

¾

Colla del Gegant Carrasclet (Reus, Baix Camp)

¾

Geganta Elisabeth-Christine de Wolfenbüttel (Alemanya)

Gegants durant l’Aplec. © EFE

Havaneres
¾

Grup d’havaneres L’Espingari (Montcada i Reixac, Vallès Occidental)
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Música tradicional
¾

El Santi No Ve (Òdena, Anoia)

Sardanes
¾

Colla Mediterrània de l’Agrupació Mediterrània Dansa (Figueres, Alt Empordà)

¾

Colla Continuïtat del Montgrí, pertanyent a l’Agrupació Sardanista Continuïtat
(Torroella de Montgrí, Baix Empordà)

Teatre de carrer
¾

2.9.7

Gog i Magog i Ziga Zaga (Sant Joan de Vilatorrada, Bages)

Exposició “Bibliothek Katalonien”

(Del març al desembre de 2007)
Del març al desembre de 2007 va tenir lloc una exposició itinerant per onze ciutats alemanyes,
organitzada per la Direcció General de Cooperació Cultural. D’aquesta exposició se’n van preparar
quatre unitats. Era una exposició bibliogràfica d’obres traduïdes a l’alemany que explicaven què és
Catalunya, i anava acompanyada d’activitats literàries i culturals. Cada biblioteca va tenir
instal·lada l’exposició durant aproximadament un mes. A més, de manera paral·lela a l’exposició,
es van programar un seguit d’activitats:

Activitats:
•

Concert de Mariona Sagarra, amb repertori de poesia catalana

•

“Cultures comparades: Alemanya i Catalunya / Espanya” (conferència d’Andreu
Castell)

•

Antologia de la poesia catalana (recital de David Castillo i Àxel Sanjosé)

•

“Petits contes, petits poemes per a nens intel·ligents” (Carles Hac Mor)

•

“L’estil del menjar català: el paisatge a la cassola” (conferència de Llorenç
Torrado)

El 23 d’abril de 2007, els directors i directores de totes les biblioteques alemanyes que acollien la
mostra van ser convidats a gaudir de la Diada de Sant Jordi a Barcelona. Un cop acabada
l’exposició, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya va
donar el fons a les quatre primeres biblioteques que la van acollir.4

4

Vegeu a l’annex 10.1.6 les institucions que van acollir l’exposició itinerant “Bibliothek Katalonien”.
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2.9.8

Mercat Iberoamericà de Drets Audiovisuals (MIDA)

(A Barcelona, Berlín i Mònaco)
Amb la finalitat de donar a conèixer als productors les obres literàries catalanes susceptibles de
ser adaptades audiovisualment, el MIDA va ser present al Saló del Llibre de Barcelona, del 21 al
26 de novembre de 2006; al Festival de Cinema de Berlín (Berlinale), del 8 al 18 de febrer de
2007; i al Forum Internacional de Cinema i Literatura de Mònaco, del 12 al 14 d’abril de 2007.

2.9.9

Fira de la Música de Frankfurt

(Del 28 al 31 de març de 2007)
A la Fira de la Música de Frankfurt hi van ser presents, amb el suport de l’Institut Català de les
Indústries Culturals, les cases editores de música de Catalunya.
Com a actes complementaris, l’Institut Ramon Llull va programar tres concerts de música de
cambra de compositors catalans editats per editorials de música catalanes a l’auditori de la
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Escola Superior de Música).
Les formacions que van dur a terme els concerts eren el solista Joan Izquierdo (flauta de bec), el
Trio Collage (David Blay, violoncel; Iwona Bursyñska, violí; Jordi López, piano) i el duo format per
Mireia Farrés, trompeta, i Mercè Hervada, piano. Van Interpretar obres de Salvador Brotons,
Xavier Monsalvatge, Francesc Taverna-Bech, Domènec Gonzàlez de la Rubia, Lluís Vergés,
Josep Maria Mestres Quadreny, Jordi Rossinyol, Francisco Fleta Polo, Xavier Boliart, Anna Bofill i
Enric Granados.
Els responsables de l’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC), com a
organitzadors de les actuacions, van valorar positivament la celebració dels concerts i també la
bona disposició dels responsables de l’equipament. Van considerar igualment que perquè hi
hagués més públic hauria estat més convenient fer els concerts dins el recinte firal.

2.9.10 Jornada acadèmica a Tübingen
(2 de juliol de 2007)
El 2 de juliol de 2007 va tenir lloc a la Universitat de Tübingen una jornada sobre la societat
catalana actual per presentar el llibre Katalonien – Kultur der Moderne, coordinat per Ricard
Torrents i Rafael Sevilla. L’acte va ser organitzat pel Centre de Comunicació Científica amb
Iberoamèrica (CCC Tübingen) i l’IRL.
A més de l’IRL, l’Institut d’Estudis Catalans també va col·laborar en l’edició del llibre. Durant la
primera sessió, hi va haver parlaments institucionals de representants de la Universitat de
Tübingen, del Ministeri de Cultura del Land de Baden-Württemberg, de l’Institut d’Estudis Catalans
i de l’Institut Ramon Llull.
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Participants:


Ponents catalans: Hèctor López Bofill, Universitat de Barcelona; Salvador Giner,
Universitat de Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Catalans; Manuel Cardona,
director fundador de l’Institut Max Planck de Física dels Estats Sòlids, Stuttgart;
Ricard Torrents, rector fundador de la Universitat de Vic; Josep Bargalló, director de
l’Institut Ramon Llull.



Ponents alemanys: Peter Häberle, Universitat de Bayreuth; Wolfgang Graf Vitzthum,
Facultat de Dret de la Universitat de Tübingen; Hans-Jürgen Puhle, Universitat de
Frankfurt; Andreas Boeckh, Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de
Tübingen; Karl-Heinz Preuße, Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat
de Tübingen; Jens Lüdtke, Universitat de Heidelberg; Johannes Kabatek, Seminari
de Filologia Romànica de la Universitat de Tübingen; Tilbert Dídac Stegmann,
Institut de Filologia Romànica de la Universitat de Frankfurt; Rafael Sevilla, director
fundador del Centre de Comunicació Científica amb Iberoamèrica (CCC Tübingen).

Activitat acadèmica reservada a professors universitaris i alumnes especialitzats. Nombre
d’assistents: 40 persones. La majoria dels ponents eren alhora coautors del llibre.
L’acte va comptar amb traducció simultània català - alemany i alemany - català.

2.9.11 Cultura catalana a Berlín

2.9.11.1 Festival Internacional de Literatura de Berlín
(Del 2 al 14 de setembre de 2007)
El Festival de Literatura de Berlín va acollir la programació de lectures dels autors Miquel de Palol,
Quim Monzó, Empar Moliner i Anna Aguilar-Amat, i del músic Adrià Baiges.
Autor
Empar Moliner
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Lloc

Divendres, 7 de setembre
19:00 h

Buchhändlerkeller
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Autor
Katalanische und
lateinamerikanische Lyrik
Piedad Bonnett (Colòmbia),
Anna Aguilar-Amat5
(Catalunya), Juan Manuel
Roca (Colòmbia)

Data

Lloc

Diumenge, 9 de setembre
14:30 h

Haus der Berliner Festspiele

Dimarts, 11 de setembre
Buchhändlerkeller

Miquel de Palol
19:00 h

Quim Monzó

Dijous, 13 de setembre

Haus der Berliner Festspiele

19:15 h

2.9.11.2 Quinzena catalana al Hebbel-Theater de Berlín
(Del 14 al 30 de setembre de 2007)
Abans de la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, Berlín va ser un escenari prioritari per reforçar la
presència de la cultura catalana a Alemanya. Per aquest motiu, des del 19 de setembre al 3
d’octubre es va presentar al Hebbel-Theater el cicle de creació catalana “Fet a Catalunya”, a partir
d’un programa de música, teatre i dansa. Els continguts d’aquest programa volien mostrar la
realitat escènica catalana.
El programa d’arts escèniques es va inaugurar el 27 de setembre amb el director teatral Calixto
Bieito, que va estrenar una particular visió de la novel·la Tirant lo Blanc, adaptada per Marc Rosich
i amb música de Carles Santos. Aquest nou muntatge de Focus i la Companyia de Teatre Romea
fou coproduït per l’IRL amb motiu de la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. Es tracta d’una producció
complicada per muntatge, personal i temps de dedicació. Per aquest motiu, es va establir una
col·laboració amb el Hebbel per poder disposar d’una setmana d’assajos al teatre. L’escenografia
va requerir transformacions de la sala, com ara la desaparició de part del pati de butaques. Això va
reduir considerablement l’aforament de la sala HAU 1 (de 280 a 227 butaques) que va estar plena
dos dels tres dies de funció.

5

Els poemes de l’autora catalana van ser publicats a l’antologia del festival Berliner Anthologie.
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Tirant lo Blanc
Data

Assistents

Percentatge respecte a l’aforament de la sala

27 de setembre

225

99,55%

28 de setembre

156

69,02%

29 de setembre

220

97,34%

Per reforçar la difusió d’aquesta nova creació catalana, es va comptar amb la presència de dos
programadors internacionals, Patrick Sommier i Elisabeth Schack, convidats expressament per
l’IRL per a aquesta ocasió.
Dins de l’àmbit de la dansa, Sònia Gómez va presentar a la HAU 3 Mi madre y yo, un espectacle
de teatre-dansa a través del qual dialoga amb la mare sobre les seves vivències anteriors.
Amb Bach, Mal Pelo va presentar a la HAU 2 un espectacle íntim i poètic que és articulat
únicament a través del cos i la música de Bach, i on Maria Muñoz mostra la seva maduresa
interpretativa.
Tots dos espectacles de dansa van tenir molt bona acollida per part del públic berlinès.

Mi madre y yo
Data

Assistents

Percentatge respecte a l’aforament de la sala

28 de setembre

52

52,52%

29 de setembre

41

41,41%

Bach
Data

Assistents

Percentatge respecte a l’aforament de la sala

28 de setembre

123

63,40%

29 de setembre

89

45,87%

Carlota Subirós va tancar el cicle a la HAU 2 amb una adaptació de la novel·la de John Berger
King, una història del carrer en què la paraula desplega tot el seu poder evocador i que proposa un
viatge en el record i la intimitat de la gent que viu al carrer. Contraposat a la proposta de Bieito,
aquest muntatge se’ns presenta en un espai buit amb un mínim treball d’adaptació escènica i de
condicionament. Per trobar la desena de figurants que intervenen a l’espectacle, es va demanar la
col·laboració d’una associació berlinesa que treballa en àmbits lligats a la pobresa. En aquest
60

G138 Memòria Frankfurt 2007

sentit, l’espectacle vol establir un lligam profund i essencial amb el lloc on es presenta i amb les
persones que hi viuen. Va tenir una bona acollida.

King
Data

Assistents

Percentatge respecte a l’aforament de la sala

2 d’octubre

76

38,77%

3 d’octubre

75

38,26%

Els concerts de Llibert Fortuny, La Troba Kung-Fú i 08001 es van celebrar a la sala Hau Swei, amb
un aforament de 200 persones que podien escollir entre estar dretes o assegudes. L’equipament
tècnic i la grandària de l’escenari proporcionaven unes condicions àmpliament satisfactòries.

Llibert Fortuny
Data
19 de setembre

Assistents

Percentatge respecte a l’aforament de la sala

55

34%

La Troba Kung-Fú
Data
20 de setembre

Assistents

Percentatge respecte a l’aforament de la sala

127

85%

08001
Data
21 de setembre

Assistents

Percentatge respecte a l’aforament de la sala

125

83,33%

2.9.11.3 Dies de Dansa - Tanza07 a Berlín
(6, 7, 8 i 9 de setembre de 2007)
A principis de setembre va tenir lloc a Berlín Tanza07, el primer Festival Internacional de Dansa
Contemporània en Espais Urbans. Amb aquest festival es vol revaloritzar el patrimoni artístic i
arquitectònic de la ciutat, potenciar la dansa en tots els seus àmbits, generar debat i reflexió al
voltant del tema de l’espai públic i agermanar diverses ciutats del món a través de la dansa
contemporània. Aquest concepte de festival va néixer a Barcelona al 1992, i és per aquest motiu
que la programació d’enguany estava dedicada a la dansa catalana.
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Al llarg de tres dies, els parcs, els carrers i els edificis de Berlín van ser els escenaris on els
ballarins van presentar adaptacions dels seus treballs, fusionant les seves coreografies amb
l’arquitectura i els espais de la ciutat.
Jordi Cortés va presentar Lucky; Victor Zambrana, En construcción; Mar Gómez, Habra Kadabra,
Morir no corre i Prisa; Erre que Erre, No pesa el corazón de los veloces; i Sol Picó, Paella mixta.
També va tenir lloc un simposi amb la participació d’arquitectes, coreògrafs i creadors del món de
la dansa catalans i alemanys.
Tot i ser la primera edició del Festival a Berlín, va tenir molt bona acollida per part del públic
berlinès, però les companyies catalanes es van ressentir de la poca experiència dels
organitzadors.

2.9.11.4 Exposicions a Berlín

“Paraules en llibertat”
Coincidint amb el Festival Internacional de Berlín, i en col·laboració amb l’Instituto Cervantes de
Berlín i la Fundació Privada Guillem Viladot, aquesta exposició mostrava l’obra de Joan Brossa,
Josep Iglesias del Marquet i Guillem Viladot, entre d’altres, com a preludi de l’Art Conceptual a
Catalunya. A més, l’exposició va permetre establir els vincles de la poesia visual catalana amb els
poetes del Cercle de Darmstadt (Daniel Spoerri, Claus Bremer, Emmett Williams i Dieter Roth).
L’exposició, comissariada per Josep Miquel García, es va fer del 27 de juny al 24 d’agost de 2007
a la seu de l’Instituto Cervantes de Berlín, on va rebre la visita de 15.000 persones.
Posteriorment, del 10 al 17 d’octubre de 2007, l’exposició es va exhibir a la Kunsthalle de
Darmstadt. Durant aquests dies, va rebre 1.500 visitants.
Per complementar la mostra, es va publicar un catàleg en edició trilingüe (català, castellà i
alemany) que recull l’obra de Joan Brossa, Josep Iglesias del Marquet, Guillem Viladot, Claus
Bremer, Dieter Roth, Daniel Spoerri i Emmett Williams. A més, l’edició compta amb la col·laboració
de diversos poetes visuals contemporanis com J.M. Calleja, Xavier Canals, Eduard Escoffet,
Bartomeu Ferrando, Santi Pau Bertran, Josep Vallribera i David Ymbernon.

“Catalunya look”
L’exposició, organitzada en col·laboració amb la Galeria 3 Punts, mostra una varietat d’obres
d’artistes que treballen a Catalunya en diverses disciplines com la pintura, la fotografia, l’escultura,
el dibuix, l’objecte poètic, l’ensamblatge, la instal·lació i el videoart.
La selecció dels artistes, a càrrec del crític d’art Joan Bufill, incloïa, entre d’altres, Xaro Castillo,
Samuel Salcedo, André Martus, Josep Guinovart, Ràfols Casamada, Joaquim Chancho, Gino
Rubert, Marcos Palazzi, Miguel Rasero, Amelia Riera, Joan Pere Viladecans, Jordina Orbadaños i
Charles Metrás (pintura); Manel Armengol, Joan Fontcuberta, Joan Pla, Manel Esclusa i Manel
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Serra (fotografia); Jaume Plensa, Gabriel, Lluís Vidal, Susana Solano, Elisa Arimany, Marcel Martí,
Efraïm Rodríguez, José Luis Pascual, Gerard Mas, Lluís Roig i Carlos Mata (escultura); i Guillem
Cifré, Nazario, Sergio Marsa i Beneyto (dibuix).
La mostra va estar oberta al públic del 27 de setembre al 21 octubre de 2007 a l’Art Center Berlín, i
la van visitar 700 persones. Es va editar un catàleg (en català, castellà, anglès i alemany).

Carles Santos: “Visca el piano!”
L’exposició fa un recorregut pel món imaginari de l’artista i per la seva trajectòria de més de
quaranta anys com a intèrpret, compositor, director musical i teatral, autor d’obres
cinematogràfiques i espectacles teatrals i creador de potents imatges visuals.
Carles Santos (Vinaròs, 1940) ha assolit un gran prestigi internacional gràcies a la seva qualitat
d’autor musical i teatral, i pot ser considerat un artista integral.
El piano és l’instrument essencial de Carles Santos, però també és l’element més emblemàtic del
seu univers imaginari. És per això que el piano és l’eix conductor d’aquesta exposició.
La mostra, comissariada per Manel Guerrero, es va organitzar en col·laboració amb el KRTU, la
Fundació Joan Miró i l’Instituto Cervantes de Berlín. Es va poder visitar a la seu de l’Instituto
Cervantes de Berlín del 5 al 27 d’octubre de 2007. Van visitar-la aproximadament 850 persones.

2.9.11.5 II Simposi Internacional de Catalanística
(1 i 2 d’octubre de 2007)
Els dies 1 i 2 d’octubre de 2007, l’Institut Ramon Llull va organitzar el II Simposi Internacional de
Catalanística a Berlín per tal d’afavorir l’intercanvi de coneixements de la llengua, la literatura i la
cultura catalanes. El Simposi, que va comptar amb la presència d’experts en les diverses matèries,
es va estructurar en quatre àmbits:
•

Llengua

•

Literatura, història i societat

•

Cinema català

•

Teatre

Lloc: Instituto Cervantes de Berlín.
Participants: un total de 120 persones durant els dos dies.
La sessió inaugural, que va estar presidida pel director de l’Institut Ramon Llull, va comptar amb la
presència del president de la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística (FIAC) i de
l’Associació Internacional de Deutscher Katalanistenverband (DKV), Johannes Kabatek; el
president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan Martí i Castell; el cap
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d’activitats culturals de l’Instituto Cervantes de Berlín, Gonzalo del Puerto; i el secretari de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Bernat Joan.
La secció “Llengua” va reunir professors de lingüística i de filologia catalana de diverses
universitats de Catalunya, València, Alacant, França, Anglaterra i Alemanya. Així, van participar-hi
de Max Wheeler (Universitat de Sussex), Clàudia Pons (Universitat Autònoma de Barcelona),
Sandra Montserrat (Universitat d’Alacant), Joan Solà (Universitat de Barcelona), Conxita Lleó
(Universitat d’Hamburg), Lluís Payrató (Universitat de Barcelona), Maria Josep Cuenca (Universitat
de València), Emili Boix (Universitat de Barcelona), Joaquim Rafel (Universitat de Barcelona) i
Christian Camps (Universitat de Montpeller).
Els participants de la secció de teatre van ser: Christian Camps (Universitat de Montpeller), Josep
M. Benet i Jornet (escriptor i guionista), Sharon Feldman (Universitat de Richmond), Helena
Buffery (Universitat de Birmingham), Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra) i Carlota Subirós
(directora de teatre).
La secció de literatura, història i societat va comptar amb la participació d’August Bover
(Universitat de Barcelona), Najat El Hachmi (escriptora), Patricia Gabancho (escriptora), Matthew
Tree (escriptor) i Monika Zgustova (escriptora).
La secció de cinema va reunir Enric Bou (Universitat de Brown), Lluís-Anton Baulenas (escriptor) i
Isona Passola (productora).
A més, va tenir lloc el recital poeticomusical Precaució: obres, a càrrec del poeta Enric Casasses i
del músic Feliu Gasull.
Finalment, la valoració i conclusions del simposi van anar a càrrec de Johannes Kabatek, August
Bover, Enric Bou i Elisenda Marcer.

2.9.11.6 Seminari de traducció poètica - Literaturwerkstatt
(Del 5 a 9 d’octubre de 2007)
En col·laboració amb el Literaturwerkstatt Berlin (taller de literatura) es va organitzar un seminari
de traducció poètica el mes d’octubre de 2007, amb la participació dels poetes Narcís Comadira,
Harald Hartung, Anna Montero, Birgitte Oleschinski, Arnau Pons i Armin Senser.
El projecte obre la porta a una col·laboració a llarg termini que pot ajudar a enfortir les relacions
entre els poetes alemanys i catalans i la seva poesia i continuar la difusió de les traduccions de
poesia catalana que es van fer durant la Fira, mitjançant la seva inclusió en el portal Lyrikline.org.
Aquest projecte signarà la seva continuïtat el 27 de març de 2008.
Públic assistent a les lectures públiques del projecte: 195 persones (recital poètic a Berlín i dues
presentacions a la Fira de Frankfurt)
Traduccions de poesia catalana per difondre a Lyrikline.org: es preveu un màxim de 100 poemes
anuals.
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Traduccions de poesia catalana fetes per a la programació de la Literaturhaus que es podrien
passar a Lyrikline.org: 107.
A més de l’esforç directe per incidir en la programació literària dels centres de programació més
significatius d’Alemanya, l’IRL va mirar de pal·liar la manca de seus al territori a través de l’impuls
a la promoció dels títols traduïts que poguessin fer les editorials alemanyes.

2.9.12 Agermanament entre llibreries alemanyes i catalanes
(De l’octubre de 2006 a l’octubre de 2007)
A través del Gremi de Llibreters de Catalunya i Barcelona, juntament amb Turisme de Catalunya, i
amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull, es va organitzar un agermanament de llibreries
catalanes i alemanyes, i també accions específiques de promoció d’obres catalanes traduïdes a
l’alemany a 456 llibreries de tot Alemanya: aparadors temàtics, presentacions de novetats en
traducció i actes amb la presència d’autors catalans. Durant la Fira del Llibre de Frankfurt 2007 es
van lliurar els premis als millors aparadors. Les dues llibreries guanyadores van ser Buchhandlung
Roswitha Witthuhn, de la ciutat d’Uttenreuth; i Bindernagelsche Buchhandlung, de la ciutat de
Friedberg. Els premis consistien en viatges a Catalunya.6

6

Vegeu a l’annex 10.1.7 la relació de llibreries que van participar en el concurs d’aparadors.
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3 FIRA DEL LLIBRE DE FRANKFURT 2007
(Del 10 al 14 d’octubre de 2007)

3.1

ESTANDS ALS HALLS 5.1 I 3.0 I AL FORUM 0 FILM & TV

L’Institut Ramon Llull va coordinar i dirigir la construcció de vuit estands diferents (ubicats entre el
Hall 5.1, el Hall 3.0 i el Forum 0 Film & TV), dissenyats i fabricats per l’empresa Esfera,
guanyadora del concurs públic convocat. En total van ocupar 619 m².7
Al Hall 5.1 es va ocupar una superfície de 548 m² amb els estands següents:
¾

L’estand institucional (178 m²), on tenien presència l’Institut Ramon Llull, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, el Govern d’Andorra, els ajuntaments de Perpinyà, l’Alguer,
Sueca, Morella i Gandia, l’Institut d’Estudis Catalans, la Xarxa Vives d’Universitats
(que agrupa 21 universitats amb ensenyament en català) i l’Associació de
Publicacions Periòdiques en Català (APPEC). S’hi oferia informació sobre totes
aquestes institucions amb publicacions de diferents formats, i també informació de
caràcter general sobre la cultura, la llengua i la literatura catalanes i sobre el
programa cultural i literari a la ciutat de Frankfurt i a la resta d’Alemanya. A l’estand hi
havia una sala de treball per a les reunions informatives dels tècnics de l’Institut
Ramon Llull amb editors internacionals sobre les línies d’ajut a la traducció i a la
promoció de la literatura catalana, per tal d’afavorir que es publiqui arreu del món.

¾

L’Auditori Ramon Llull (47 m²), on van tenir lloc taules rodones, debats i presentacions
de publicacions (un mínim de sis actes per dia durant els cinc dies de la Fira, amb
traducció simultània a llengües diverses).

¾

Estand de treball de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana i del Gremi d’Editors
de Catalunya (un total de 228 m²), on tenien els seus espais de treball una trentena
d’editorials i des d’on s’oferia informació sobre la indústria editorial de tots els territoris
de parla catalana i sobre la indústria editorial de Catalunya.

¾

Un estand de Televisió de Catalunya (30 m²), principalment per a la difusió de les
seves publicacions.

¾

Un estand estudi de Catalunya Ràdio (47 m²), des d’on es van emetre programes
radiofònics durant els cinc dies de la Fira. També es van difondre els actes i les

7

Vegeu a l’annex 10.2.1.1 un plànol amb la ubicació de les editorials i entitats catalanes a la Fira
de Frankfurt 2007, i a l’annex 10.2.1.2 una relació de les editorials i entitats catalanes que van
participar a la Fira.
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activitats del programa de la cultura catalana, que van tenir lloc dins del recinte firal i
en diversos equipaments de la ciutat de Frankfurt.
¾

Un estand de Turisme de Catalunya (18 m²), des d’on es van difondre diferents
publicacions turístiques, entre les que destaca Rutes literàries (editada per l’IRL en
col·laboració amb Turisme de Catalunya).

Al Comic Center del Hall 3.0 es va ubicar l’estand de les editorials de còmic catalanes (60 m²), on
estaven presents editorials i entitats catalanes i des d’on s’oferia informació sobre les editorials de
còmic de Catalunya i Ficomic i, en general, sobre la indústria editorial a Catalunya i a tots els
territoris de parla catalana.
L’espai més extens, també coordinat per l’Institut Ramon Llull, es va situar al pis superior del
Forum, on hi havia:
¾

L’exposició central de la cultura catalana, “Cultura catalana, singular i universal”,
encarregada al CCCB i comissariada per Xavier Pla, amb un total de 2.500 m², amb
tres parts expositives: “Vuit segles de llengua i literatura catalanes”, comissariada per
Narcís Comadira i Xavier Folch; “La indústria editorial de Catalunya des del segle XV
fins a l’actualitat”, per Josep Maria Boixareu; i “Cultura catalana avui”, pel mateix
Xavier Pla, que incloïa “Quatre mirades contemporànies” (quatre peces
cinematogràfiques creades expressament per Marc Recha, Isaki Lacuesta, Cesc Gay
i Maria Ripoll) i “La paraula viva” (trenta entrevistes a escriptores i escriptors catalans
en format audiovisual). S’hi va instal·lar, també, una selecció de 1.057 llibres publicats
a 27 països d’arreu del món sota el títol de “Books on Catalan Culture”.

¾

L’Auditori del Forum, integrat dins l’espai central, amb capacitat per a cent persones
assegudes, on van tenir lloc taules rodones, lectures, debats i presentacions de
llibres, amb un mínim de sis actes per dia els cinc dies de la Fira, amb traducció
simultània a llengües diverses.

En un lateral del Foyer del Forum s’hi va construir un plató de TV3 de 50 m², des d’on es van
emetre, tant en directe com en diferit, diversos programes i informatius per donar cobertura
mediàtica a tots els actes i esdeveniments que van tenir lloc durant els cinc dies de la Fira.
A la part central del mateix Foyer del Forum hi havia un punt d’informació de l’Institut Ramon Llull,
des d’on es distribuïa tota mena de material relacionat amb el projecte (programes, marxandatge,
altres publicacions...) i s’atenia els mitjans de comunicació i les visites institucionals que
s’interessaven per l’exposició del Forum o per aspectes del programa.
A l’altre lateral del Foyer del Forum s’hi va instal·lar un punt de venda de la llibreria de Frankfurt
Zambon, per tal d’oferir llibres dels autors i autores catalans que participaven als actes (tant al
Forum com a l’Auditori Ramon Llull del Hall 5.1), publicats en alemany però també en català i
altres llengües. També estaven a la venda alguns catàlegs de les diverses exposicions que tenien
lloc als museus de la ciutat dins del programa de la cultura catalana.
A més, al Forum 0 Film & TV s’ubicava l’estand del Mercat Iberoamericà de Drets Audiovisuals
(MIDA), de 16 m², on s’oferia informació sobre la literatura catalana susceptible de ser adaptada
audiovisualment. En el marc del MIDA-Cat es va organitzar un acte per a productors audiovisuals
internacionals per presentar obres literàries catalanes no adaptades (al Kino 2 del Forum 0 Film &
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TV) i es van projectar les pel·lícules Phantasticus. El cant de Ramon i també Salvador (al Kino 1
del Forum 0 Film & TV).

3.2

ALTRES ESPAIS A LA FIRA DEL LLIBRE DE FRANKFURT 2007

La presència de la cultura catalana al recinte firal va desplegar-se també al Book Art Square del
Hall 4.1, amb una exposició i activitats realitzades pel Museu-Molí Paperer de Capellades; al
Centre Internacional i al Centre de Traductors del Hall 5.0, on van tenir lloc diversos actes
coorganitzats per la Fira del Llibre de Frankfurt i l’Institut Ramon Llull; a la Carpa de Lectura de
l’Agora; i a l’Auditori del Comic Center al Hall 3.0, on també es va instal·lar una exposició de còmic
català.
L’Institut Ramon Llull va disposar de quatre oficines al recinte firal des del 30 de setembre (dia
d’inici del muntatge de l’exposició del Forum) fins al 18 d’octubre de 2007 (dia final de
desmuntatge de l’exposició, dels estands i del plató de TV3). Aquestes oficines, ubicades al nivell
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intermedi del Forum, van ser utilitzades tant per l’equip de l’Institut Ramon Llull com per l’equip
tècnic de l’exposició del Forum i l’equip de TV3. Un dels espais va ser utilitzat íntegrament com a
magatzem de publicacions i marxandatge.
A més, es va comptar amb tres magatzems addicionals dins del recinte firal (al Foyer del Forum,
dins l’espai expositiu del Forum i al Hall 5.1) i un magatzem més a l’Aeroport de Frankfurt.

3.3

EXPOSICIÓ “CULTURA CATALANA, SINGULAR I UNIVERSAL”

(Al Forum)
L’exposició central de la presentació de la cultura catalana com a convidada d’honor a la Fira del
Llibre de Frankfurt 2007 va ubicar-se al pis superior del Forum i ocupava un total de 2.500 m².
El comissari general de l’exposició va ser Xavier Pla i la direcció tècnica anava a càrrec d’Imma
Mora. Els dissenyadors i arquitectes van ser Julia Schulz-Domburg i Gustau Gili Galfetti. La
fabricació i el muntatge van ser duts a terme per l’empresa Hasenkamp Manterola División Arte,
guanyadora del concurs públic convocat.
L’exposició estava estructurada al voltant de tres eixos temàtics que constituïen tres blocs
diferents:
¾ “Vuit segles de llengua i literatura catalanes”, comissariada per Narcís Comadira i
Xavier Folch. Comprenia els apartats següents:
• “Vuit segles d’una llengua romànica”
• “L’edat mitjana. Una gran literatura capdavantera a Europa”
• “Els segles foscos. Segles de decadència literària i llengua popular
viva”
• “La Renaixença i el Modernisme. Retorn de la gran literatura i ambició
de modernitat”
• “El Noucentisme i les avantguardes. Norma i experimentació en la
llengua i en les formes”
• “La Guerra Civil. La persistència d’una
cultura en lluita”
• “L’exili. La literatura com a pàtria”
• “L’exili interior. La persecució,
resistència i la supervivència”

la

• “Cap a la normalitat. Escriure per tornar
a ser”
Detall de l’exposició

• “Una literatura viva. Gèneres i formes
diversos i contemporanis”
• “Una cultura oberta. La traducció com a enriquiment constant”
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¾ “La indústria editorial de Catalunya des del segle XV fins l’actualitat”, comissariada per
Josep Maria Boixareu. Recorria cinc segles de trajectòria editorial a partir de 8 blocs:
• “L’editorial degana. Els orígens (s. XV-XVI)”
• “La impremta del Quixot. Barcelona, capital de l’edició (s. XVII-XVIII)”
• “L’aventura de la industrialització. La primera enciclopèdia (s. XIX)”
• “El fenomen del Dia del Llibre. Llibres, roses i joies bibliogràfiques”
• “La postguerra. Els anys difícils”
• “L’esperit dels 60. Canvi de rostre”
• “Potència i competitivitat. Llibres per a un món globalitzat”
• “Diversitat del sector. Riquesa en tot tipus d’edició”

¾ “Cultura catalana avui”, comissariada per Xavier Pla. Incloïa “Quatre mirades
contemporànies”, amb quatre peces cinematogràfiques creades expressament:
• Paisatge i memòria, de Marc Recha
• El gest de l’artista, d’Isaki Lacuesta
• Ciutat i Modernitat, de Cesc Gay
• Identitats contemporànies, de Maria Ripoll
També incloïa l’apartat “La paraula viva”, format per vint entrevistes en format audiovisual
a escriptors i escriptores de diferents generacions de la literatura catalana actual. En
l’última pantalla, sota el títol de “Cinc mirades còmplices”, cinc personalitats de la
literatura actual (Juan Goytisolo, Jorge Semprún, Colm Tóibín, Tahar Ben Jelloun i
Monika Zgustova) explicaven les seves relacions i complicitats amb la literatura i la cultura
catalanes.

En total, més de 100 llibres, alguns dels quals incunables històrics, i unes 300 reproduccions de
documents (impresos i audiovisuals) i fotografies, a més de la col·lecció “Bernat Metge” completa.
Dins del discurs expositiu s’hi va presentar també una
selecció de 1.057 llibres publicats a 27 països d’arreu del
món sota el títol de “Books on Catalan Culture”,
comissariada per Michael Kegler per indicació de la Fira del
Llibre de Frankfurt. Un cop acabada la Fira, aquesta
col·lecció de llibres va ser regalada a l’Institut Ramon Llull,
que l’ha donada a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
Integrat en el disseny de l’espai expositiu, es va instal·lar un
La princesa de Tailàndia va visitar l’exposició central
acompanyada pel director de l’IRL
auditori amb capacitat per a 100 persones assegudes, on
es van fer taules rodones, lectures literàries, debats i presentacions de publicacions (un mínim de
sis actes per dia durant els cinc dies de la Fira, amb traducció simultània a diverses llengües).
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L’exposició “Cultura catalana, singular i universal” al Forum va rebre més de 40.000 visites durant
els cinc dies de Fira. Va ser visitada, entre d’altres representats institucionals, per les delegacions
ministerials o els ambaixadors de Turquia, Xina, Alemanya (ministre d’Obres Públiques),
Argentina, Islàndia, Tailàndia, Unió Europea, Bolívia, Kurdistan i Corea, i també per la presidenta
de l’Associació Internacional d’Editors (IPA).

3.4

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “TERRES ESCRITES”

(Al Via North - Hall 3)
Exposició fotogràfica instal·lada al Via North del recinte firal, que va incloure 50 imatges de gran
format dels indrets emblemàtics de les terres de parla catalana, recorrent el patrimoni, les
tradicions populars i els paisatges. Produïda per l’Institut d’Estudis Baleàrics i Triangle Postals.

3.5

CERIMÒNIA INAUGURAL DE LA FIRA DEL LLIBRE DE FRANKFURT 2007

(Al Congress Center - Sala Harmonie)
El 9 d’octubre a les 17 h va tenir lloc a la Sala Harmonie del
Congress Center del recinte firal la cerimònia d’inauguració de la
Fira del Llibre de Frankfurt 2007. Hi van participar, per aquest
ordre, el director de la Fira del Llibre de Frankfurt, Jürgen Boos;
l’alcaldessa de Frankfurt, Petra Roth; el ministre de Finances del
Govern d’Alemanya, Peer Steinbrück; el president de la
Generalitat de Catalunya, José Montilla; l’escriptor Quim Monzó; i
el president de l’Associació d’Editors i Llibreters d’Alemanya,
Gottfried Honnefelde. L’assistència de públic a la sala va ser de
1.200 persones.
El violoncelista Frank Wolff va intervenir en tres ocasions, una de
les quals per interpretar El cant dels ocells, de Pau Casals.

3.6

Quim Monzó durant el seu discurs
inaugural

ACTUACIONS A L’AGORA
L’Agora és la plaça central del recinte firal. L’artista i escriptor
Perejaume va crear una obra expressament concebuda per a
aquest espai, que feia relació directa a l’exposició central del
Forum.

Perejaume amb la seva obra “Paraula” al
fons

72

La seva intervenció consistia en una videoinstal·lació (en una
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metres) que simulava una bandera amb el mot “Paraula” que onejava al vent. Des del balcó de
l’exposició al Forum, lloc preferent des d’on s’observava l’obra, es podia sentir la remor d’aquesta
bandera vibrant per la força del vent.
Per donar a conèixer l’art popular i tradicional de la cultura catalana es va
escollir aquest espai destacat de la Fira per mostrar les danses eivissenques,
amb la Colla de Ball des Broll de Santa Eulàlia des Riu, i els castellers, amb
les actuacions dels Castellers de Vilafranca i de la Colla Vella dels Xiquets de
Valls. Les dues actuacions castelleres van tenir lloc dissabte −a les 15:30 h− i
diumenge −a les 12 h−, dies en què la Fira obria al públic en general, fet que
va permetre que les presenciessin molts espectadors, alguns dels quals van
afegir-se a la pinya. De la seva part, la Colla de Ball des Broll de Santa Eulàlia
des Riu va fer dues actuacions el divendres 12 d’octubre, a les 13 h i a les
16h.

Actuació de les dues
colles castelleres

Panoràmica de l’Agora durant l’actuació de les colles castelleres
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4 PROGRAMA LITERARI
El programa literari que l’Institut Ramon Llull va preparar per presentar la cultura catalana a
Frankfurt no se cenyia, com hem vist, ni als dies estrictes de la Fira ni tan sols a la ciutat de
Frankfurt estrictament. Al llarg de tot el Projecte Frankfurt 2007 s’han organitzat un centenar
d’actes, en els quals s’ha comptat amb la participació de més de 120 autors.8

4.1

ACTES AL RECINTE FIRAL

Amb l’objectiu de donar a conèixer el llegat literari català i de fomentar-ne la traducció a altres
llengües, al recinte firal i durant els cinc dies de la Fira es va presentar una programació d’actes a
l’Auditori del Forum i a l’Auditori Ramon Llull del Hall 5.1. En aquests espais del recinte firal es va
presentar una programació de més de 70 actes, dirigits tant al públic professional com al públic
general que va visitar la Fira durant el cap de setmana, en què la literatura i la cultura catalanes
van mostrar la seva diversitat i la seva varietat.
En ambdós auditoris es va disposar de traducció simultània a llengües diverses.

4.1.1

Actes a l’Auditori del Forum

A l’Auditori del Forum, entre les 10 i les 18 h van tenir lloc taules rodones, lectures literàries i
debats en els quals participaven escriptors, editors, traductors i altres personalitats del món
cultural català i alemany.
La programació a l’Auditori del Forum presentava la realitat cultural i literària del convidat d’honor
amb lectures de les obres traduïdes i taules rodones sobre diferents aspectes de la literatura i la
cultura catalanes.9
Els actes amb més assistència de públic van ser la lectura i presentació de l’antologia de Quim
Monzó 100 Geschichten (versió alemanya de tots els seus contes), amb presència de l’autor (11
d’octubre a les 15 h) i l’acte de relleu a Turquia com a convidada d’honor a la propera edició de la
Fira, amb la intervenció de Baltasar Porcel com a representant de la cultura catalana (14 d’octubre
a les 15:30 h). Aquests actes van reunir 250 i 300 persones respectivament, en una sala amb
capacitat per a 47 persones assegudes.

8

Vegeu taules de participants als actes del programa literari a l’annex 10.2.2.1.

9

Vegeu taula de les activitats a l’auditori del Forum a l’annex 10.2.2.2.1. A totes les taules del
programa literari consta el nombre d’assistents a cadascun dels actes.
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Altres actes que van superar el centenar d’assistents van ser les lectures de l’obra Pedra de
Tartera, de Maria Barbal, i la de Tirant lo Blanc, fetes el dia 11 d’octubre a les 13 i a les 14 h; la
lectura de Weil Krieg ist (Quanta, quanta guerra), de Mercè Rodoreda, el dia 12 a les 13 h; les
lectures de Verführung mit Aspirin (T’estimo si he begut), d’Empar Moliner, i Die Stimmen des
Fluβes (Les veus del Pamano), de Jaume Cabré, el dia 13 a les 13 i a les 14 h; i les lectures de
Galopp in die Finsternis (Cavalls cap a la fosca), de Baltasar Porcel, i de Pandora im Kongo
(Pandora al Congo), d’Albert Sánchez Piñol, el dia 14 a les 12:15 i a les 14:30 h.
Aquestes xifres demostren l’interès del públic en la lectura
d’obres literàries, fet que s’explica a partir de la gran
tradició que tenen les lectures públiques a Alemanya. A
més, aquesta és una forma d’apropar els autors de la
literatura catalana al públic general i d’establir contactes
amb els editors i traductors.
D’altra banda, la mitjana d’assistència als actes no va
baixar del 60% d’aforament, cosa que indica un interès
profund del públic pel context de la literatura catalana en
general. Podem afegir també que fins i tot les activitats
Discurs de cloenda de Baltasar Porcel
programades en horaris amb menys afluència de públic al
recinte firal (abans de les 12 h i després de les 16 h) han comptat amb un públic molt divers i amb
majoria d’assistents de parla alemanya.
Els actes han tingut traducció simultània a l’alemany, l’anglès, el castellà i el català, a càrrec de
l’empresa Babel.

4.1.2

Actes a l’Auditori Ramon Llull
A l’Auditori Ramon Llull del Hall 5.1, entre les 10 i les 18 h,
van tenir lloc taules rodones, presentacions de llibres i actes
proposats per més d’una desena d’editorials catalanes. La
programació a l’estand institucional estava adreçada als
professionals de la Fira i constava de presentacions de
llibres i projectes de les editorials i entitats catalanes, i també
de presentacions d’autors participants en el programa.10

La majoria d’actes omplien entre el 80% i el 100% de
l’aforament, tot i que cal destacar un cop més que les
Acte a l’Auditori Ramon Llull
activitats que comptaven amb la presència dels autors
arribaven a superar les 25 places previstes. En aquest espai, a més, el dia i l’hora de les activitats
va influir molt en el nombre d’assistents, ja que les primeres i darreres activitats presentaven una
davallada considerable de públic, i el diumenge, dia en què trobem gairebé de manera exclusiva
públic no professional (la Fira obre per a tothom), baixava a una mitjana del 50% de l’aforament,
amb la qual cosa es confirmava que aquest espai s’adreçava especialment als editors.

10

Vegeu taula de les activitats a l’Auditori Ramon Llull a l’annex 10.2.2.2.2..
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D’altra banda, a la Sala de Treball de l’Auditori Ramon Llull es van dur a terme quatre
presentacions de petit format.
Tots els actes van tenir traducció simultània a l’alemany, l’anglès, el castellà i el català, a càrrec de
l’empresa Babel.

4.1.3

Altres espais al recinte firal

El Centre de Traductors i el Centre Internacional són dos espais de programació habituals de la
Fira on s’han fet igualment actes relacionats amb la literatura catalana. La Federació Internacional
de Traductors, en la programació del seu congrés, va incloure també una presentació i una
lectura.11

4.1.3.1

Translators Center

Per assistència, destaquen dues iniciatives dutes a terme al Centre de Traductors, que van
superar el 100% de l’aforament: la presentació de Ser traduït o no ser, l’informe elaborat
conjuntament pel PEN i per l’IRL sobre la situació internacional de la traducció literària (11
d’octubre a les 14 h) i la trobada de Quim Monzó amb els seus traductors, acte organitzat per
l’Institut Francès de Frankfurt (13 d’octubre a les 13 h), en el qual varen participar Jacqueline
Chambon, Monika Lübcke i Edmon Raillard.
Al primer acte, la presentació de l’informe To be translated or not to be. PEN / IRL report on the
international situation of literary translation, una iniciativa de l’Institut Ramon Llull amb la
col·laboració del PEN Internacional, hi van participar Simona Škrabec, Esther Allen, Bas Pauw i
Lawrence Venuti. El moderador va ser Carles Torner.

4.1.3.2

International Center (Hall 5.0)

Literary Encounters. Acte sobre els escriptors i les ciutats refugi (ICORN i PEN Català)
Data: divendres 12 d’octubre.
Els participants van ser Maria Barbal i Salim Zenia. El moderador, Ruthard Stäblein.
Nombre d’assistents: unes 50 persones per a un aforament de 60 places.
Equipament gestionat per l’associació Litprom, que també programa el Centre de Traductors de la
Fira. La col·laboració va ser molt correcta. Es poden desenvolupar actes similars en futures fires
de Frankfurt.

11

Vegeu taula de les activitats en altres espais del recinte firal a l’annex 10.2.2.3
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4.2

LITERATURA I PENSAMENT A LA CIUTAT DE FRANKFURT

Amb l’objectiu de donar a conèixer autors i obres de la literatura i el pensament català i fomentar la
seva traducció a altres llengües, es van organitzar diferents actes a la ciutat de Frankfurt.

4.2.1

Simposi Internacional de Pensament

(6 i 7 d’octubre 2007)
Els dies 6 i 7 d’octubre de 2007 es va fer a l’Ajuntament de Frankfurt el
Simposi Internacional “Per una Europa oberta: les societats europees,
vers noves identitats”, organitzat per l’Institut Ramon Llull i el Centre
Internacional de la Fira del Llibre de Frankfurt.
Participants:
¾

Jordi Pujol a la seva
Ponents catalans: Jordi Pujol, expresident de la Generalitat L’expresident
arribada al Simposi
de Catalunya; Pasqual Maragall, expresident de la
Generalitat de Catalunya; Ferran Requejo, professor de ciència política; Jordi Porta,
president d’Òmnium Cultural; Montserrat Guibernau, professora de ciència política;
Isidor Marí, professor de la UOC; Antoni Segura, professor d’història contemporània;
Ada Castells, escriptora; Muriel Casals, professora de teoria econòmica de la UAB;
Carles Torner, poeta i escriptor, cap de l’Àrea d’Humanitats i Ciència de l’IRL.

¾

Altres ponents: Pedro Ibarra, professor de ciència política (País Basc), Zafer Senocak,
autor, Berlín; Matthias Dembinski, politòleg, Peace Research Institute, Frankfurt; Neal
Ascherson, periodista i escriptor, Escòcia; Denis MacShane, diputat al Parlament
britànic, Regne Unit; Joscha Schmierer, publicista, Berlín; Ivaylo Ditchev, professor
d’antropologia cultural, Bulgària; Anzor Maskhadov, periodista, Txetxènia; Dmitri
Polikarpov, periodista, Rússia; Eugene Schoulgin, escriptor noruec, secretari del PEN
Internacional; Johano Strasser, Centre PEN d’Alemanya; Helmut Stefan Milletich,
PEN austríac; Harald Müller, professor del Peace Research Institute, Frankfurt; Gisela
Müller-Brandeck-Bocquet, professora de ciència política, Universitat de Würzburg.

La inusual coincidència en aquest acte dels dos expresidents de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual Maragall, va atraure
força atenció dels mitjans d’informació tant catalans com
estrangers.

Intervenció de l’expresident
Maragall al Simposi

Pasqual

Nombre d’assistents: entre 45 i 78 persones (moments de
mínima i màxima assistència). Públic format majoritàriament per
professors i estudiants universitaris.

La primera sessió, dissabte al matí, en la qual participava Jordi Pujol, expresident de la Generalitat
de Catalunya, fou la que va comptar amb més assistència (tant de públic com de premsa).
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Dissabte al vespre una regidora del consistori va oferir als participants del simposi una recepció en
nom de la ciutat de Frankfurt, al Saló de l’Emperador de l’Ajuntament.
Diumenge al matí va haver-hi una sessió especial, amb el títol “L’escriptor i l’àmbit de la política:
homenatge a Anna Politkòvskaia en el primer aniversari del seu assassinat”. Va tenir lloc
simultàniament amb altres actes similars que es van fer arreu del món. A banda de l’IRL i el
Litprom, també van col·laborar en aquesta sessió el Centre PEN alemany, el PEN català i el PEN
austríac.
Al final del simposi, diumenge al migdia, Jürgen Boos, director de la Fira del Llibre de Frankfurt, i
Josep Bargalló, director de l’IRL, van fer-ne la cloenda.
L’acte va comptar amb traducció simultània català - alemany, alemany - català i alemany - anglès.
Es va poder improvisar una traducció del rus al castellà i d’aquesta llengua a l’alemany i a l’anglès
per a la intervenció d’Anzor Maskhadov (periodista txetxè que era entre els ponents).

4.2.2

Literaturhaus

A la Literaturhaus de Frankfurt, durant els dies de la Fira del Llibre de Frankfurt (del 10 al 14
d’octubre de 2007), es van organitzar actes de diferents
formats: lectures, recitals poètics i concerts, amb
participants catalans i alemanys.
La programació de la Literaturhaus Frankfurt, que
comprenia narrativa, poesia, teatre i conte, oferia a la
ciutat un conjunt de lectures i nits poètiques destinades a
apropar el públic a la literatura catalana a través de les
obres traduïdes a l’alemany. La Literaturhaus és l’espai
David Castillo a la Nit de poesia a la Literaturhaus
emblemàtic per a la programació d’actes literaris a
Frankfurt i el programa presentat tenia aquest mateix esperit.
Així com els actes literaris celebrats en el recinte firal van ser seguits fonamentalment −en especial
els tres primers dies− per professionals d’arreu i per públic català desplaçat a Frankfurt, els
assistents als actes de la Literaturhaus eren gairebé exclusivament veïns i veïnes de la ciutat.
A la Literaturhaus es va instal·lar un punt de venda
de la llibreria de Frankfurt Land in Sicht, per tal
d’oferir llibres, alguns també en català, dels autors i
autores catalans que participaven als actes.12

Homenatge a Joan Vinyoli. Cloenda del programa literari a la Literaturhaus

12

Vegeu taula de les activitats a la Literaturhaus a l’annex 10.2.2.4.1.
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5 PROGRAMA ARTÍSTIC A LA CIUTAT DE FRANKFURT

5.1

ESPECTACLE INAUGURAL A L’SCHAUSPIELFRANKFURT

El 9 d’octubre de 2007 a les 20:30 h, després de la cerimònia inaugural de la Fira del Llibre de
Frankfurt i de la inauguració oficial de l’exposició “Cultura catalana, singular i universal”, va tenir
lloc l’espectacle inaugural Un passeig per la cultura catalana. Dirigit per Joan Ollé, l’espectacle
proposava un passeig per la creativitat artística del països de parla catalana, des de les Homilies
d’Organyà fins a dia d’avui. Les obres majors de la cultura catalana van ser evocades per un gran
ventall d’artistes.13
L’opció de posada en escena, que reunia un gran nombre de “primeres figures” i disposava de
molt poc temps per assajar, fou la de considerar tots els participants (actors, autors, músics,
cantants, coreògrafs, ballarins) com a membres d’una gran orquestra simfònica.
La sala va tenir un aforament del 100%, amb 552 persones al públic. A més, l’espectacle fou
retransmès en directe pel Canal 33 i va aconseguir una audiència mitjana de 72.000 espectadors
(2,7% de quota de pantalla).

5.2

ARTS ESCÈNIQUES

El programa d’arts escèniques a Frankfurt va incloure també Darmstadt, ciutat propera a Frankfurt.
Des d’aquestes dues ciutats, a més del programa previ a la ciutat de Berlín, es van donar a
conèixer internacionalment creacions de companyies i professionals catalans contemporanis, per
tal de fomentar la seva internacionalització i difondre la seva diversitat i riquesa.14

5.2.1

Teatre

A la ciutat de Frankfurt, l’Schauspielfrankfurt va ser el principal escenari.
A la Grosses Haus (sala gran) va tenir lloc, el divendres 5 d’octubre, l’estrena oficial de Tirant lo
Blanc sota la direcció de Calixto Bieito, amb adaptació de Marc Rosich i música de Carles Santos.
Aquesta sala és més gran que la de Berlín (HAU1 del Hebbel-Theater), però també es va haver de

13

Vegeu taula dels participants a l’espectacle inaugural a l’annex 10.2.3.1.

14

Vegeu taula d’assistència als actes del programa artístic a l’annex 10.2.3.2.
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transformar la sala per poder col·locar-hi la passarel·la. Part del pati de butaques fou eliminada i
l’aforament va quedar reduït de 750 a 246 butaques.

Tirant lo Blanc
Data

Percentatge respecte a l’aforament de la
sala

5 d’octubre

100%

6 d’octubre

73%

7 d’octubre

50%

Tot i que l’Schauspielfrankfurt és un teatre més gran i amb més recursos,
el muntatge fou més complicat i dificultós que al Hebbel-Theater de
Berlín.

Tirant lo Blanc ©David Ruano

L’IRL va fer una gran difusió de l’espectacle, que va tenir un ressò
important en la premsa.

La premsa alemanya fou desigual en la rebuda de l’espectacle, que va
obtenir crítiques molt positives i d’altres de molt negatives. Durant els dies que Tirant lo Blanc es
va representar a Frankfurt, Calixto Bieito va ser escollit pels crítics operístics alemanys un dels
millors directors d’òpera de l’any.
A la Kleines Haus (sala petita) de l’Schauspielfrankfurt es va representar, de l’11 al 13 d’octubre, A
la Toscana, la nova producció del Teatre Nacional de Catalunya escrita i dirigida per Sergi Belbel.
L’obra, amb escenografia de Max Glaenzel i Estel Cristià, va convocar força públic alemany, que
va omplir gairebé cada dia la sala, amb capacitat per a 190 persones.

A la Toscana
Data

Percentatge respecte a l’aforament de la
sala

11 d’octubre

74%

12 d’octubre

75%

13 d’octubre

67%
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Teatre infantil i juvenil
Al Internationales-Theater va tenir lloc un cicle de teatre infantil i juvenil en català, fruit de la
col·laboració entre la Fundació Xarxa i el Kinder- und Jugendtheater Zentrum der Bundesrepublick
Deutschland (Centre de Teatre Infantil i Juvenil de la República Federal Alemanya).
Teatre Mòbil va presentar el 10 d’octubre Colossal; Teatre Nu va presentar l’11 d’octubre La lluna
d’en Joan; Xirriquiteula va presentar el 12 d’octubre Papirus; i La Baldufa va presentar el 13
d’octubre El Llibre Imaginari, tot conformant un panorama prou divers dels estils amb què
s’expressa avui el teatre infantil i juvenil en català. Aquestes companyies han tingut l’oportunitat
d’exhibir les seves produccions actuals i establir contactes i relacions amb professionals, directors
de teatre i responsables institucionals de les arts escèniques a Alemanya.
A més d’aquestes representacions, el divendres 12 d’octubre va tenir lloc a la
Lesezel (Carpa de Lectura) de la Fira una lectura dramatitzada de La lluna
d’en Joan i una presentació de les companyies. A la tarda es va dur a terme
al Internationales-Theater un col·loqui amb la participació dels artistes, el
president de la Fundació Xarxa, Jaume Amigó, el professor Jordi Auseller, el
subdirector del Centre de Teatre Infantil i Juvenil de la República Federal
La Lluna d’en Joan,
Alemanya, Henning Fangauf, i el dramaturg i director artístic del Teatre
de Teatre Nu
Nacional de Catalunya, Sergi Belbel, acompanyant els responsables artístics
de les companyies convidades.
Les representacions dels espectacles programats van tenir un seguiment desigual pel que fa a la
presència de públic infantil. A l’excepcionalitat de l’oferta cal afegir-hi dues circumstàncies més.
Durant aquella setmana les escoles de la ciutat de Frankfurt feien vacances i, en segon lloc,
l’Internationales-Theater és un teatre sense tradició de programació infantil i familiar, i la seva
capacitat de difusió i promoció és reduïda ja que es tracta d’un equipament modest.
Les condicions tècniques del teatre no van oferir especials dificultats, si bé alguns muntatges,
sobretot El Llibre Imaginari, van haver d’adaptar-se a les reduïdes dimensions de l’escenari.
Cal assenyalar finalment que les companyies van fer un esforç molt notable per fer entendre el seu
espectacle, amb les traduccions de fragments en el cas de Teatre Mòbil i La Baldufa, o bé amb la
representació íntegra en alemany de La lluna d’en Joan per part dels actors de la companyia
Teatre Nu.

Espectacles de carrer
Als carrers de Frankfurt es va representar Merma Nomormai, un espectacle de teatre visual de
carrer dirigit per Joan Baixas i produït per Castillo d’Elsinor amb els ninots grotescos creats per
Joan Miró el 1978, que parodiaven els abusos del poder. Aquesta cercavila, estrenada el 2006 a la
Tate Modern de Londres, va tenir lloc a la Konstablerwache (el centre comercial de Frankfurt) el
divendres dia 12, en dues sessions: a les 13 h i a les 15:30 h.
83

G138 Memòria Frankfurt 2007

El dia en què es van fer les funcions era gris i plujós. Hi havia poca gent pel Zeil i la
Konstablerwache, dos espais de Frankfurt normalment plens. Tot i així, la poca gent que hi havia
al carrer es va mostrar interessada per l’espectacle i s’apropaven a mirar-lo.

5.2.2

Arts escèniques a Darmstadt

Entre el 2 i el 20 d’octubre va tenir lloc el cicle Tage der Katalanischen Oper (Dies de l’Òpera
Catalana) a l’Staatstheater de Darmstadt.
Es van presentar quatre produccions de nova creació, dues de les quals eren gairebé estrenes
absolutes.
Els espectacles representats van ser:


Juana, òpera de cambra amb sis cantants i sis músics amb música d’Enric Palomar,
llibret de Rebecca Simpson i representat per la companyia de l’Oper Halle



El fervor de la perseverança, de Carles Santos



La Cuzzoni, òpera de cambra per a tres cantants i quatre instruments amb música
d’Agustí Charles, llibret de Marc Rosich i representat per la companyia de
l’Staatstheater Darmstadt



El Saló d’Anubis, òpera de cambra per a quatre cantants, cinc músics i tres actors,
amb música de Joan Albert Amargós, llibret de Toni Rumbau i representat per la
companyia La Fanfarra

Després de contrastar les opinions dels responsables de l’Staatstheater amb les impressions del
públic, les reaccions de la premsa i la de Citart, organitzador del festival, es poden qualificar els
resultats com a fortament positius.
Juana va inaugurar el cicle a la Sala Gran, a principi de la temporada, quan l’afluència de públic
sol ser baixa. Tot i aquestes circumstàncies, va reunir
gairebé 500 persones de públic, cosa que significava un
començament de cicle ideal.
Carles Santos va omplir pràcticament el Kammerspiele de
l’Staatstheater amb uns recitals impecables del seu art tan
personal.
La gran sorpresa va ser l’estrena absoluta de La Cuzzoni,
que malgrat ser una òpera exigent per al públic, va
provocar ovacions per als autors i intèrprets. Va omplir de
gom a gom i, davant l’èxit, l’Staatstheater ha decidit tornar a programar l’obra el 2008.
El fervor de la perseverança. © Ros Ribas

Finalment, El Saló d’Anubis, estrenat pocs dies abans a Winterthur, va agradar molt al públic, entre
el qual hi havia un gran nombre d’abonats i, per tant, entesos i exigents. L’augment d’audiència
entre la primera i la segona representació fou significatiu.
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Com a activitats paral·leles, l’Staatstheater Darmstadt va oferir abans de cada funció una
introducció a l’obra per part dels dramaturgs del teatre. Després de la segona funció de La Cuzzoni
es va organitzar un fòrum obert amb els autors per discutir sobre el procés de creació. I també es
va oferir una sessió gratuïta de la seva sèrie “Hörbar” (“audible”) de literatura catalana, llegida i
interpretada per un actor de la casa. Totes tres activitats van tenir molt bona rebuda i l’última va
omplir de gom a gom.
Les reaccions de les crítiques han estat molt bones. S’ha parlat força de Catalunya i de la vitalitat
del gènere. El diari Frankfurter Rundschau va sentenciar que la llengua catalana com a idioma
d’òpera “sona molt bé”.

5.2.3

Dansa

El programa de dansa va començar a principis de setembre amb la primera edició del Festival
Internacional de Dansa en Paisatges Urbans a Berlín (Tanza07) i va seguir amb el programa
paral·lel a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007.
Al Mousonturm de Frankfurt, del 2 al 14 d’octubre va tenir lloc un cicle de dansa contemporània
anomenat Dance: Meeting Catalan Culture, amb la participació de companyies catalanes. S’hi va
poder veure Mi madre y yo, de Sònia Gómez; ...De terrissa, de Raravis; La canción de Margarita,
de Senza Tempo; Bach, de Mal Pelo; Solo por placer, d’Àngels Margarit / Mudances; i Viatges a la
felicitat, del Teatre Nacional de Catalunya.15
És la primera vegada que es presenta al Mousonturm un cicle dedicat a la dansa contemporània.
Presentar-lo en aquest teatre podia semblar una operació no exempta d’un cert risc, ja que era
difícil calcular la sensibilitat i la reacció d’un públic expert i ben format.
Contrastades les opinions, vista l’afluència de públic i la seva reacció, els
resultats poden qualificar-se d’òptims.
El cicle es va inaugurar a la Theatersaal amb La canción de Margarita, de
Senza Tempo, un exercici d’equilibris sobre la memòria elaborat amb el
llenguatge del teatre dansa.
Mal Pelo va tornar a presentar Bach, aquesta vegada a Frankfurt. Després
de l’última funció, gran part del públic va tenir l’oportunitat de parlar amb
Maria Muñoz sobre el procés de creació, la dansa contemporània,
Catalunya, etc.

Solo por placer, d’Àngels
Margarit / Mudances. © Ros
Ribas

Raravis / Andrés Corchero i Rosa Muñoz, van presentar ...De terrissa, un diàleg entre dos cossos.
Àngels Margarit / Mudances va presentar Solo por placer, un espectacle que parla de l’espai, que
busca la relació entre el que es veu i el que s’escolta, entre l’instant i la distància.

15

Vegeu taula d’assistència als actes del programa artístic a l’annex 10.2.3.2.
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Sònia Gómez presentà a Frankfurt Mi madre y yo, també en un espai reduït per a un espectacle
molt personal. Després de la segona funció gairebé tot el públic es va quedar a parlar amb la
ballarina i coreògrafa Sònia Gómez sobre el seu espectacle.
Teatre Nacional de Catalunya presentà cinc coreografies a partir d’El viatge a la felicitat d’Eduard
Punset. Espectacle coordinat per Sol Picó i amb un grup de ballarins format per Inés Boza,
Germana Civera, Jordi Cortés, Thomas Noone i Montse Sánchez, reflexiona sobre què és la
felicitat i quina és la influència que té en les nostres vides. El col·loqui que s’havia organitzat amb
els coreògrafs d’aquest espectacle fou suspès, pels pocs inscrits que hi havia i per la necessitat de
fer més assajos a causa de la baixa i la substitució d’un dels ballarins.
Durant els dies que va tenir lloc el cicle Dance: Meeting Catalan Culture, a la Galerie Station del
mateix Mousonturm s’hi podia veure Moviment. Temps d’imatges, una videoinstal·lació
comissariada per Núria Font i dissenyada per Liquid Docs, que mostrava una selecció d’obres
creades i ballades per a la càmera, i una sèrie audiovisual sobre espectacles que descansen en la
força de les imatges. Formada per cinc pantalles incrustades en cinc mòduls que donaven una
idea de caos i reciclatge, l’exposició es completava amb una àrea on el visitant es podia
documentar sobre la dansa contemporània a Catalunya. Observant, escollint peces a la carta,
fullejant llibres i catàlegs, la mostra convidava l’espectador a deixar-se seduir per la creativitat
coreogràfica de la Catalunya actual.
El públic de la videoinstal·lació va ser principalment l’assistent als espectacles programats al
Dance: Meeting Catalan Culture.

5.3

MÚSICA

En diversos espais de la ciutat de Frankfurt es va desenvolupar un programa musical amb
l’objectiu de difondre les formacions i intèrprets contemporanis i fomentar la programació de
repertori català.16
Els dies 2 i 3 d’octubre de 2007 Jazzkeller, un dels locals de
jazz més antics d’Alemanya, va obrir les portes a diferents
propostes del jazz català actual: Hat, Colina-Miralta-Sambeat
Trio, Manel Camp Quartet i Andreu Zaragoza Quintet.
Dins el marc del programa Catalan Sounds van tenir lloc
diferents concerts a la sala Brotfabrik. El 4 d’octubre de 2007
es van programar els concerts d’Òscar Briz i Nubla. L’11
d’octubre la sala va acollir Antònia Font i Lax’n’Busto.

Actuació a la Jazzkeller

El 5 d’octubre de 2007 la International Ensemble Modern Akademie (IEMA), que depèn del
prestigiós Ensemble Modern i està formada per alguns dels millors músics joves d’Europa, va
interpretar composicions contemporànies per a conjunt instrumental de Benet Casablancas,
Robert Gerhard, Agustí Charles, Joan Guinjoan i Josep Sanz Quintana, a la Mozart Saal de l’Alte

16

Vegeu la taula d’assistència als actes del programa artístic a l’annex 10.2.3.2.
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Oper. Les peces interpretades van ser molt apreciades per un públic molt especialitzat, que va
valorar la possibilitat d’escoltar uns compositors tan poc divulgats a Alemanya.
El 10 d’octubre, a la Grosse Saal de l’Alte Oper va tenir lloc un concert de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida per Salvador Mas i acompanyat per la soprano
Ofèlia Sala. El programa estava format per obres de Joan Guinjoan, Eduard Toldrà, Frederic
Mompou i Antoni Ros Marbà, entre d’altres.
El Sónar –Festival de Músiques Avançades– va fer un salt des de Barcelona a Frankfurt per portar
a la ciutat la seva eclèctica i multidisciplinària creativitat. Durant quatre nits, del 10 al 13 d’octubre
de 2007, el Bockenheimer Depot es va convertir en un espai d’exhibició i experimentació.
Cadascuna de les Nits Sónar va girar al voltant d’un eix temàtic
concret: acció, cuina i bricolatge, paraula i color. Hi van participar
Carles Santos i Adam Raga; la Vegetable Orchestra i Cabo San
Roque; Carles Rabassa i Zach Liebermann; i Señor Coconut & His
Orchestra, Miqui Puig i The PinkerTones. Tot això il·lustrat amb
imatges audiovisuals d’un artista diferent cada nit (Inocuo, Nodomain, Jordi Labanda i Boris Hoppek), i amb la ReacTable. Al
mateix Bockenheimer Depot s’hi van oferir quatre sopars per a
quatre-centes persones abans dels espectacles, creació dels
Joves Cuiners de l’Empordà, Jordi Vilà de l’Alkímia, Zaraida
Cotonat d’El Fogony de Sort i Fina Puigdevall de Les Cols d’Olot.
A la Katherinenkirche el 12 d’octubre de 2007 es va fer un concert
de música antiga de Jordi Savall amb dues de les seves
Actuació d’Adam Raga amb Carles
formacions: la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. Va
Santos a la primera Nit Sónar
presentar un programa que proposava un viatge a la Catalunya
dels segles XVI i XVII, on incloïa les joies del Renaixement català i el Barroc valencià, el Cant de la
Sibil·la i el Misteri d’Elx. La bona sonoritat de l’església i la possibilitat d’accedir als diferents espais
(púlpit, tribuna, etc.) va permetre a aquestes formacions interpretar cada peça de forma singular.
A la Mozart Saal de l’Alte Oper es va presentar el 13 d’octubre de 2007 Els treballs i els dies, un
concert conjunt de Maria del Mar Bonet i Miguel Poveda en què es mescla la música popular
mediterrània amb una de les veus del nou flamenc. Van interpretar junts i per separat cançons
populars de tradició mallorquina i flamenca.
Com a fi de festa i cloenda del cicle de dansa, el 14 d’octubre de 2007 es va presentar Ingravitto,
de Macaco, al Mousonturm.

5.4

ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS

A part de les exposicions que es van fer en el recinte de la Fira, el programa d’arts plàstiques i
visuals a Frankfurt va incloure exposicions en diversos equipaments de la ciutat, i també de Berlín.
El calendari d’exposicions va iniciar-se el juny de 2007 i es clausurarà el gener de 2008.
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5.4.1

Cinema

La mostra de cinema català que es va presentar al Deutsches FilmMuseum de Frankfurt recollia
una gran varietat de gènere, temàtica i autoria per tal de donar una idea plural i actual del
panorama audiovisual català. La selecció de 26 pel·lícules incloïa també noms propis consagrats,
com Isabel Coixet o Ventura Pons, i distincions de reconeixement internacional com la nominació a
l’Oscar al Millor Documental de Balseros l’any 2004. El cicle es va incloure en la programació
habitual de l’equipament.
La mostra es va inaugurar l’11 d’octubre amb La vida abismal, de Ventura Pons, amb la presència
del director del film, i va finalitzar el 30 de novembre amb Mi vida sin mí, d’Isabel Coixet. El
diumenge 4 de novembre es va presentar 53 días de invierno amb la presència de la directora,
Judith Colell. La selecció de les pel·lícules va seguir dues fases. Primerament, des de les
associacions de productors, la Filmoteca de Catalunya i Catalan Films & TV (a qui l’IRL havia
encarregat la coordinació del cicle) es va fer una selecció de 50 pel·lícules catalanes considerades
referents. Partint d’aquest llistat, l’Institut Ramon Llull va seleccionar les 25 definitives, agrupades
en els gèneres següents:
¾ Cinema històric
¾ Cinema polític
¾ Cinema creatiu / experimental
¾ Cinema literari
¾ Cinema infantil i juvenil
¾ Cinema documental
¾ Cinema de gènere

A començaments de juliol es va decidir la llista definitiva, que es dividí en el blocs següents:
1. Focus sobre Ventura Pons

- Carícies
- Amic Amat
- La vida abismal
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2. Focus de documentals

- En construcción, de José Luís Guerín
- Balseros, de Carles Bosch
- Més enllà del mirall, de Joaquim Jordà
- Miquel Bauçà, el poeta invisible, d’Agustí
Villaronga
- Cineastes vs. magnats, de Carles Benpar (21
de juny al Goethe-Institut de Barcelona)

3. Gènere / Drama / Literari

- Tapas, de José Corbacho i Juan Cruz
- Los Tarantos, de Rovira i Beleta
- Morir en San Hilario, de Laura Mañá
- La teta i la lluna, de Bigas Luna
- Sevigné, de Marta Balletbó
- Honor de cavalleria, d’Albert Serra
- Mi vida sin mí, d’Isabel Coixet
- Fausto 5.0., d’Àlex Ollé
- Salvador, de Manuel Huerga
- Dies d’agost, de Marc Recha
- En la ciudad, de Cesc Gay
- El coronel Macià, de Josep Maria Forn
- 53 dies d’hivern, de Judith Colell
- Febrer, de Sílvia Quer
- Rock & Cat, de Jordi Roigé
- Gràcies per la propina, de Francesc Bellmunt

4. Infantils

- Tic Tac, de Rosa Vergés
- Les tres bessones i Gaudí, d’Ernest Agulló i
Jordi Vallbuena
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El nombre total d’assistents al cicle va ser de 623 persones, i la mitjana d’espectadors per sessió,
de 19 persones.17
Els films amb més participació han estat Tapas (69 espectadors), Salvador (63), Mi vida sin mí
(63) i Les tres bessones i Gaudí (53).
Aquestes pel·lícules ja tenien distribució alemanya en el moment de la seva projecció, s’havien
estrenat als cinemes alemanys i, per tant, ja havien tingut promoció i campanya de comunicació
prèvia dins el país. L’assistència a la resta de les pel·lícules, les no distribuïdes anteriorment a
Alemanya, va ser baixa.

5.4.2

Exposicions

Amb l’objectiu de potenciar la difusió dels artistes plàstics i donar a conèixer el patrimoni artístic
català, a partir del mes de juny de 2007 es van inaugurar un total de tretze exposicions en diversos
equipaments de la ciutat de Frankfurt.

5.4.2.1

“Paraules en llibertat”

Aquesta exposició, que es va poder veure del 27 de juny al 24 d’agost de 2007 a la seu de
l’Instituto Cervantes de Berlín, es va exhibir a la Kunsthalle de Darmstadt del 10 al 17 d’octubre.
Durant aquests dies, va rebre 1.500 visitants.18

5.4.2.2

“Construcció patentada. Nova arquitectura feta a Catalunya”

Organitzada per l’Institut Ramon Llull en col·laboració amb el Deutsches Architekturmuseum
(Museu d’Arquitectura Alemany) de Frankfurt i Actar, aquesta exposició va presentar les
innovacions estètiques i pràctiques de l’arquitectura catalana més recent. “Construcció patentada”
es un aparador d’invents i de solucions sorgides per donar resposta als requeriments funcionals
específics, les demandes socials, les exigències mediambientals i les limitacions pressupostàries.
L’exposició es va estructurar en quatre seccions temàtiques (estructura, pell, hàbitat i paisatge)
que corresponien a diverses escales i prioritats d’innovació tot fent un recorregut pels experiments
programàtics, espacials i tècnics produïts durant els últims cinc anys per arquitectes que treballen
a Catalunya.
L’exposició, comissariada per Albert Ferré, Jaime Salazar i Ricardo Devesa, es va mostrar al
Deutsches Architekturmuseum de Frankfurt del 15 de setembre al 18 d’octubre de 2007 i va rebre
17.500 visitants.

17

Vegeu programació del cicle de cinema a l’annex 10.2.3.3.

18

Vegeu més detalls sobre aquesta exposició a l’apartat 2.9.11.4 (exposicions a Berlín).
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En el marc de l’exposició, es va publicar un catàleg que recull i completa la selecció de treballs
mostrats al museu. Se n’han publicat tres edicions (català, alemany i anglès).

5.4.2.3

“Gaudí Unseen. Completant la Sagrada Família”

Prenent com a eix central el temple de la Sagrada Família, l’exposició proporciona una visió
històrica de la vida i l’obra de Gaudí, del seu context social i cultural. Més de 80 anys després de la
seva mort, Antoni Gaudí (1852-1926), una de les personalitats més complexes del món, continua
sent un enigma. La primera visió de l’obra de Gaudí impacta i sorprèn.
L’exposició fa un repàs de l’obra de Gaudí, des de la Colònia Güell fins a la Sagrada Família,
passant per la Pedrera o el Park Güell. També mostra les influències dels estudis matemàtics i
geomètrics en la construcció de la Sagrada Família.
Aquesta exposició ha estat organitzada pel Deutsches Architekturmuseum de Frankfurt, l’Spatial
Information Laboratory (SIAL) del Royal Melbourne Institut de Tecnologia i el Temple Expiatori de
la Sagrada Família, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull.
L’exposició, comissariada per Mark Burry, es va poder visitar al Deutsches Architekturmuseum de
Frankfurt del 15 de setembre al 2 de desembre de 2007. La van visitar 23.700 persones.
També s’ha editat un catàleg, amb edició alemanya i anglesa.
En el marc d’aquestes dues exposicions, el 10 d’octubre de 2007 va tenir lloc al mateix museu la
presentació del llibre Catalonia. Guide of Modern Architecture 1880-2007, a càrrec de Jordi
Ludevid, Fernando Marzà i Maurici Pla.

5.4.2.4

“Cataloonia!, un país que es dibuixa cap al futur”

Aquesta exposició, comissariada per Georg-Christof Bertsch i produïda per l’Institut Ramon Llull en
col·laboració amb el Museum für Kommunication de Frankfurt, explica la història de Catalunya a
través dels còmics. La mostra permet seguir l’extraordinària transformació social, cultural i política
del país, des de 1939 fins a l’actualitat.
El comissari ha comptat amb la col·laboració d’alguns dels
personatges més emblemàtics d’aquest àmbit. Entre d’altres,
han participat a la mostra Josep Maria Berenguer, Nazario,
Joan Navarro, Max, Miguel Gallardo, Juste de Nin, Daniel
Torres, Manuel Barrios, Francisco Ibáñez, Xavier Mariscal,
Ramon de España i Carles Santamaria.
L’exposició es va poder veure al Museum für Kommunication
“Cataloonia! Un país que es dibuixa cap al futur”
del 20 de setembre al 18 de novembre de 2007.
Paral·lelament, es van organitzar al mateix museu una sèrie d’activitats didàctiques en
col·laboració amb el programa de TV3 Una mà de contes, dirigit per Manuel Barrios.
També se n’ha fet un catàleg en edició trilingüe (català, alemany i anglès).
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5.4.2.5

“VisualKultur.cat”

L’exposició, produïda per l’Institut Ramon Llull i el KRTU (del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya) amb la col·laboració del Museum für Angewandte
Kunst (Museu d’Arts Aplicades) de Frankfurt, mostra un recorregut inèdit i suggeridor per la cultura
visual catalana. Des de les minories artístiques més innovadores i pràcticament clandestines,
sorgides en plena dictadura, fins a l’actualitat més recent, marcada per l’era de la globalització i la
cultura de masses, “VisualKultur.cat” fa aquest trajecte a través de llibres singulars i desconeguts,
fruit de la col·laboració entre artistes d’avantguarda, escriptors, dissenyadors, creatius i
impressors.
L’exposició mostra una selecció de prop d’un centenar d’obres d’artistes, que van des de la
pervivència de l’avantguarda (Miró, Dalí, Tàpies, Brossa) fins als dissenyadors actuals (Prats,
Guifreu, Torrent), tot passant per la primera generació de la democràcia i els inicis de la
postmodernitat (Pazos, Amat, Perejaume, Plensa). A la vegada, es mostren dos vessants d’una
mateixa cultura: un de submergit (amb revistes com Dau al Set i Cave Canis) i l’altre més
innovador, dins del sistema productiu artesanal, industrial i tecnològic.
“VisualKultur.cat” es construeix també damunt de la cultura literària dels artistes catalans que han
treballat amb textos que procedeixen des dels avantpassats medievals fins als autors
contemporanis, i tant catalans com internacionals.
L’exposició, comissariada per Vicenç Altaió i Daniel Giralt-Miracle, s’ha organitzat al Museum für
Angewandte Kunst del 27 de setembre de 2007 al 27 de gener de 2008. Amb data 31 de
desembre de 2007 havia rebut 12.679 visitants.
Coincidint amb l’exposició, s’ha editat un catàleg en quatre edicions (català, castellà, anglès i
alemany).
L’Associació Catalana de Crítics d’Art li ha atorgat el Premi a la Millor Exposició Catalana en
l’Àmbit Internacional de l’any 2007.

5.4.2.6

“Nou Now. Fotografia catalana contemporània”
L’exposició presenta el pols de l’actual panorama fotogràfic a Catalunya,
un “estat de la qüestió” de la creació contemporània catalana més recent,
amb obres gairebé inèdites.
Els autors que en formen part (Jordi Bernadó, Toni Catany, Manel Esclusa,
Anna Ferrer, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Manolo Laguillo, Anna
Malagrida, Jorge Ribalta i Xavier Ribas) representen el període que va des
del final de la dècada de 1970 fins a l’any 2007.

Imatge de Toni Catany
inclosa a “Nou Now”

L’exposició mostra la confrontació entre les obres de les dues generacions
i les diferents interrelacions i influències, tot donant cos a la diversitat i la
riquesa de les propostes fotogràfiques contemporànies.

La mostra, comissariada per David Balsells i organitzada per l’Institut Ramon Llull en col·laboració
amb el Fòrum de Fotografia Internacional de Frankfurt, es va inaugurar el 5 d’octubre de 2007 i, tot
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i que la cloenda estava prevista per al 25 de novembre de 2007, arran de l’èxit de visitants es va
prorrogar fins a finals de desembre. La van visitar 673 persones i es podrà veure també a Leipzig.
Coincidint amb l’exposició, s’ha editat un catàleg en edició trilingüe (català, alemany i anglès).

5.4.2.7

“El Macba al Frankfurter Kunstverein”

Aquesta exposició va ser una reflexió sobre la relació entre col·lecció i prospecció, comissariada
pels directors dels dos museus, Manuel Borja-Vilell i Chus Martínez.
Fundat el 1829, el Frankfurter Kunstverein té la missió d’enfortir el teixit de producció i recepció de
l’art contemporani. La presentació de la col·lecció del
Museu d’Art Contemporani de Barcelona respon a la
voluntat de reflexionar sobre la relació entre col·lecció i
prospecció. Una col·lecció que en poc temps s’ha situat
com una de les més rellevants del panorama
internacional pel que fa a l’art contemporani. El Macba
presentava una mostra concebuda especialment per al
Kunstverein amb la intenció de reflexionar de manera
Inauguració de l’exposició “El Macba al Kunstverein”
crítica sobre les diverses possibilitats de relacionar-se
amb el passat i sobre la importància de mantenir un debat sobre art i cultura contemporània més
enllà de paràmetres com el mercat, el gust o la moda.
L’exposició, oberta al públic del 9 d’octubre de 2007 al 13 de gener de 2008, es complementava
amb un catàleg que recollia textos dels comissaris i d’alguns dels crítics d’art més destacats a
nivell internacional. Va tenir 3.800 visites, convertint-se en la més visitada del Museu en els darrers
2 anys.

5.4.2.8

“Walter Benjamin a Eivissa, 1923-1933”

Una exposició que presenta l’experiència de Walter Benjamin a Eivissa durant els anys 30,
produïda per l’Institut d’Estudis Baleàrics i comissariada per Vicente Valero. La mostra deixa
testimoni de la Sèrie Eivissa, un conjunt de nou narracions escrites per Benjamin i inspirades
durant la seva estada a l’illa.
L’exposició es va fer a la Biblioteca de la Universitat de Frankfurt del 10 al 13 d’octubre de 2007.

5.4.2.9

“Günter Grass. Pels camins de l’Empordà. Un homenatge a Catalunya”

Col·lecció que consta de deu litografies estampades a partir dels dibuixos originals que l’autor
alemany va fer durant una estada a l’Empordà el 2004.
L’exposició, comissariada per Hans Meinke, es va fer a la Literaturhaus de Frankfurt del 10 al 14
d’octubre de 2007 i va rebre la visita de 4.000 persones aproximadament.
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5.4.2.10 “Realitats impossibles”
Mostra audiovisual que recollia una selecció de les obres que en els darrers anys han format part
de llibres, còmics, multimèdia i animació, entre d’altres, produïda per l’Associació Professional
d’Il·lustradors de Catalunya (APIC) i comissariada per Marta Sierra.
L’exposició, que es va realitzar a la Literaturhaus de Frankfurt del 10 al 15 d’octubre de 2007, va
rebre la visita de 4.500 persones aproximadament.

5.4.2.11 “Sèrie Mallorca, de Joan Miró”
Una de les més prestigioses seleccions de gravats de Joan Miró, artista estretament vinculat amb
Mallorca, on va viure durant anys. Produïda conjuntament amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, va ser
comissariada per Guillem Frontera.
L’exposició es va poder veure a la Galeria Eva Winkeler del 13 al 25 d’octubre de 2007. Durant
aquests dies van visitar-la unes 350 persones.
Coincidint amb la mostra, es va editar un catàleg en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Baleàrics.

5.4.2.12 “Miró: una mirada des del vídeo”
Una exposició de videoart que complementa la mostra de la “Sèrie Mallorca, de Joan Miró”.
Aquesta mostra relaciona el llenguatge personal de Miró amb el llenguatge d’avantguarda propi del
videoart. L’exposició, comissariada per Javier Duero sota la direcció de Loop, es va poder visitar
del 13 al 25 d’octubre de 2007 a la sala Satellit, dirigida per Anitta Beckers. L’exposició va rebre la
visita de 600 persones aproximadament.
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6 COMUNICACIÓ I IMATGE
Amb l’objectiu de donar cobertura mediàtica i difondre tot el programa cultural que es va fer en el
marc del Projecte Frankfurt 2007, es van fer un seguit d’accions que es detallen a continuació.

6.1

RODES DE PREMSA

La presència de la cultura catalana a Frankfurt 2007 va engegar amb una roda de premsa a la
mateixa Fira de Frankfurt, el 5 d’octubre de 2006, en què es va presentar el projecte “Cap a
Frankfurt”, el logotip creat per Miquel Barceló i el lema “Cultura catalana, singular i universal”. Hi
van participar el director de la Fira del Llibre de Frankfurt, Jürgen Boos, el conseller de Cultura de
la Generalitat, Ferran Mascarell, la directora del programa del país convidat a la Fira, Marifé Boix,
el director de l’IRL, Emili Manzano, la comissària del Projecte Frankfurt 2007, Anna Soler-Pont, el
president del Gremi d’Editors de Catalunya, Antoni Comas, i el president de l’Associació d’Editors
en Llengua Catalana, Lluís Pagès. En aquesta presentació, l’escriptor Biel Mesquida va pronunciar
el discurs “Un escriptor en llengua catalana diu”.
La següent roda de premsa va ser la presentació de l’avanç del programa de la cultura catalana
com a convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, que va tenir lloc en el marc de la
Fira del Llibre de Leipzig de 2007. Concretament, es va fer el 22 de març a l’auditori de l’estand de
l’IRL en aquella fira. Hi van intervenir el director de la Fira del Llibre de Frankfurt, Jürgen Boos, el
director de l’IRL, Josep Bargalló, i la comissària del Projecte Frankfurt 2007, Anna Soler-Pont.
També hi va assistir el president de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Gustau Muñoz, economista,
assagista i traductor de l’alemany, hi va pronunciar el discurs “Dues paraules sobre la cultura
d’avui”.
Posteriorment, el 13 de juny del mateix 2007 es va fer la presentació del programa general de la
cultura convidada a Frankfurt en una conferència de premsa a la Literaturhaus de la mateixa ciutat.
Hi van participar el director de la Fira del Llibre de Frankfurt, Jürgen Boos, el director de l’Institut
Ramon Llull, Josep Bargalló, el president del Gremi d’Editors de
Catalunya, Antoni Comas, el president de l’Associació d’Editors en
Llengua Catalana, Lluís Pagès, i la comissària de Frankfurt 2007, Anna
Soler-Pont. L’escriptora Imma Monsó va pronunciar el discurs de
presentació de la cultura catalana.
Posteriorment, es van organitzar o coorganitzar de manera directa setze
rodes de premsa o trobades amb els mitjans:


18 de juliol de 2007. L’Auditori, Barcelona. Presentació del
programa artístic a càrrec del director de l’IRL, Josep
Bargalló, el cap de l’Àrea de Creació, Borja Sitjà, i una
cinquantena de participants en el programa artístic.

Presentació del programa artístic a
l’Auditori
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14 de setembre de 2007. Deutsches Architekturmuseum (Museu d’Arquitectura
Alemany) de Frankfurt. Presentació de l’exposició “Construcció patentada. Nova
arquitectura feta a Catalunya”.



18 de setembre de 2007.
Barcelona. Presentació del
del director de l’IRL, Josep
d’Humanitats i Ciència,
cinquantena dels autors
programa literari.



18 de setembre de 2007. Museum für Kommunication
de Frankfurt. Presentació de l’exposició “Cataloonia!,
un país que es dibuixa cap al futur”.



21 de setembre de 2007. Barcelona. Dinar de presentació de l’exposició
“VisualKultur.cat” amb periodistes.



24 de setembre de 2007. Museum für Kommunikation, Frankfurt. Presentació del
programa artístic amb l’Ajuntament de Frankfurt. Hi van intervenir el cap de
comunicació de la Fira del Llibre de Frankfurt, Thomas Minkus, el regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Frankfurt, Felix Semmelroth, i el director de l’IRL, Josep Bargalló.



25 de setembre de 2007. Berlín, Hebbel-Theater. Roda de premsa de l’estrena de
Tirant lo Blanc.



26 setembre de 2007. Darmstadt. Roda de premsa de presentació del programa
d’Òpera de Butxaca.



26 de setembre de 2007. Museum für Angewandte Kunst (Museu d’Arts Aplicades),
Frankfurt. Roda de premsa de presentació de l’exposició “VisualKultur.cat”.



27 de setembre de 2007. Instituto Cervantes, Berlín. Presentació de l’exposició
“Visca el piano!”, de Carles Santos.



2 d’octubre de 2007. Schauspielfrankfurt, Frankfurt. Presentació del Tirant lo Blanc
amb Calixto Bieito.



8 d’octubre de 2007. Frankfurter Kunstverein, Frankfurt. Roda de premsa de
presentació de l’exposició del fons del Macba.



9 d’octubre de 2007. Fira del Llibre, Frankfurt. Visita guiada amb la premsa a
l’exposició “Cultura catalana, singular i universal”.



10 d’octubre de 2007. Frankfurt. Trobada dels mitjans catalans i de l’Estat amb el
president de la Generalitat.



13 d’octubre de 2007. Centre de premsa de la Fira del Llibre, Frankfurt. Roda de
premsa de valoració per part de l’equip directiu de l’IRL.

Biblioteca de Catalunya,
programa literari a càrrec
Bargalló, el cap de l’Àrea
Carles Torner, i una
que formaven part del

Presentació del programa literari a la Biblioteca
de Catalunya

G138 Memòria Frankfurt 2007



14 d’octubre de 2007. Frankfurt. Trobada dels mitjans catalans i de l’Estat amb el
conseller de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.

A més, s’han elaborat 3.000 dossiers de premsa amb motiu de les dues principals rodes de
premsa de 2007 a Frankfurt: 1.500 per al 13 juny i 1.500 per al 9 d’octubre. En totes dues ocasions
els dossiers s’han editat en català, anglès i alemany.

6.2

MATERIAL DE DIFUSIÓ

Per a gairebé tots els actes i espectacles es va produir material de difusió divers (programes de
mà de les actuacions, díptics, tríptics, programes generals, etc). Igualment, es van elaborar
diversos elements de marxandatge amb el logotip de Miquel Barceló i el lema del projecte, per tal
de difondre la imatge entre periodistes i el públic general de la Fira del Llibre de Frankfurt (tant des
del Forum com des dels estands del Hall 5.1 i del Hall 3.0).
Entre d’altres elements, s’ha repartit el material següent:
Punts de llibre “Pau Casals”

10.000

Bolígrafs lluminosos

10.000

Samarretes

2.000

Jersei polo

2.000

Paraigües de la ballarina

1.000

Bosses de roba

3.000

Bosses de paper

10.000

Pastilles i caramels

5.000

Penjamòbils

5.000

Llibretes fons ballarina

2.000

Llibretes peticions regal llibres

10.000

Polos negres per als col·laboradors

500

Minidiccionaris

3.000

Adhesius

6.000

Opuscles informatius sobre l’Institut
Ramon Llull en alemany

2.000
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6.3

PUBLICACIONS

Relació de publicacions elaborades en el marc del Projecte Frankfurt 2007.

6.3.1

Publicacions produïdes per l’IRL des del febrer a l’octubre de 2007

Publicació

Pàgines - tiratge - idioma

Programa d’activitats a Leipzig

32 pàgines

“Katalanische Literatura uf der Leipziger
Buchmesse 2007 / Literatura Catalana a la Fira
del Llibre de Leipzig 2007”

10.000 exemplars

Llibret poesia

40 pàgines + coberta

Paraula de jazz

300 exemplars

Autor: Joan Margarit

Bilingüe català / alemany

Llibret de poesia

40 pàgines + coberta

Un tast de poesia catalana

300 exemplars

Diversos autors: Montserrat Abelló, Margarita
Ballester, Miquel de Palol, Enric Sòria

Bilingüe català / alemany

Llibret de poesia

44 pàgines + coberta

Noves veus de la poesia catalana

300 exemplars

Diversos autors: Teresa Colom, Gemma
Gorga, Isidre Martínez-Marzo, Núria MartínezVernis, Carles Rebassa

Bilingüe català / alemany
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Publicació

Pàgines - tiratge - idioma

Rutes de la literatura catalana

48 pàgines + coberta (quadricromia)

Literarische Routen der katalanischen Kultur

1a edició: 8.000 exemplars el mes d’abril de
2007 amb motiu de Sant Jordi
1a reimpressió (12.500 exemplars) el mes de
juliol de 2007, a càrrec de Turisme de
Catalunya.
Alemany

1a reedició díptic ensenyament català a
Alemanya
“Möchten Sie Katalanisch in Deustschland
lernen?”
Quadern primera classe de llengua catalana
El català, una llengua de cultura (2 quaderns)
• El català, una llengua fàcil d’aprendre
• El català una llengua amb història

3.000 exemplars
Alemany

El català, una llengua fàcil d’aprendre (llibret de
gramàtica i lèxic de 70 pàgines)
El català, una llengua amb història (llibret
història i sociolingüística, dins una carpeta amb
llapis)
4.000 exemplars

Opuscle (edició no venal)
Què fem a Frankfurt?
Autor: Josep Bargalló

Quintilingüe català / castellà / francès / alemany /
anglès
Cinc edicions, una per idioma:
4.000 exemplars català de 84 pàgs. + coberta
3.000 exemplars anglès de 84 pàgs. + coberta
3.000 exemplars alemany de 92 pàgs. + coberta
1.000 exemplars castellà de 84 pàgs. + coberta
1.000 exemplars francès de 84 pàgs. + coberta

Flyer per a enviament Fira Frankfurt

DIN A-4 (quadricromia)

“The programme highlights!”

6.500 exemplars

Llibret de poemes dels autors participants
al Festival Internacional de Poesia de Berlín

Anglès i alemany
112 pàgines + coberta
300 exemplars

Landeszungen. Zeitgenössische Katalanische
Dichtung / Un tast de poesia catalana
contemporània

Bilingüe alemany / català

Diversos autors: Vicenç Altaió, Antoni Clapés,
Eduard Escoffet, Dolors Miquel, Anna Montero,
Ponç Pons
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Publicació

Pàgines - tiratge - idioma

Avançament de programació de les
activitats de Frankfurt

32 pàgines + coberta (quadricromia)

“Convidada d’honor a la Fira del Llibre de
Frankfurt 2007. Avançament de programació”
Programa
Frankfurt

d’activitats

a

la

ciutat

de

500 exemplars en cada idioma i reedició de
1.000 més en català
3 edicions: català, alemany i anglès
60 pàg. + coberta (quadricromia)
15.000 exemplars

Katalanische Kultur in Frankfurt / Catalan
Culture in Frankfurt
Fulletó desplegable - cartell amb la
programació de la Literaturhaus
“Katalanische Kultur im Literaturhaus Frankfurt”

Bilingüe alemany / anglès
DIN A-3
7.500 exemplars

Programa d’activitats a Berlín

Alemany
34 pàg. + coberta (quadricromia)

“Katalanische Kultur in Berlin”

5.000 exemplars

Postal programa de música per al Popkom

Bilingüe català / alemany
4.500 exemplars

“Catalan Sounds in Berlin”

Alemany

Llibert Fortuny, Electric Quintet, La Troba
Kung-Fú, 08001
Fulletó i cartell del Simposi de Catalanística

1.000 exemplars del fulletó

“Visions catalanes”

300 exemplars del cartell

Programa de mà de l’espectacle Tirant lo
Blanc
Tirant lo Blanc

1 banderola en català
36 pàgines + coberta (quadricromia + plata)
3.000 exemplars
Bilingüe alemany / català

Direcció: Calixto Bieito
Companyia Teatre Romea
Programa general d’activitats a Frankfurt

208 pàgines + coberta (quadricromia)

“Cultura catalana, singular
Programa / Programm”

15.000 exemplars
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Publicació

Pàgines - tiratge - idioma

Programa d’autors de la literatura catalana
a Frankfurt 2007

204 pàgines + coberta

“Autoren katalanischer Literatur / Autors de la
literatura catalana / Authors of Catalan
Literature. Frankfurt 2007”

2a reedició díptic ensenyament català a
Alemanya
“Möchten Sie Katalanisch in Deustschland
lernen?”
Discurs inaugural de Quim Monzó

7.500 exemplars
Trilingüe alemany / català / anglès

(Per part de l’Àrea de Llengua)
2.000 exemplars
Alemany
28 pàgines + coberta
1.000 exemplars

Discurs de cloenda de Baltasar Porcel

Quadrilingüe alemany / català / anglès / castellà
24 pàgines + coberta

El cel i la terra

1.000 exemplars

Programa de mà del concert de l’OBC

Quadrilingüe alemany / català / anglès / castellà
2.000 exemplars

“Compositors catalans”

Bilingüe alemany / català

Programa de mà M. Mar Bonet / Miguel
Poveda

500 exemplars
Bilingüe alemany / català

Els treballs i els dies
Programa de mà del concert de Jordi Savall

700 exemplars

Arrels i memòria

Bilingüe alemany / català

Programa de mà de l’actuació de les colles
castelleres

3.000 exemplars
Bilingüe alemany / anglès

Text conferència

90 pàgines + coberta

La rosa náutica

200 exemplars

Autor: Juan Goytisolo
Llibret poema

Castellà, català, alemany, anglès
10 pàgines

Ensenhamen

200 exemplars

Autor: Pere Gimferrer

Bilingüe català / alemany

Edició facsímil
500 exemplars
Vocabulari català - alemany 1502

101

G138 Memòria Frankfurt 2007

Publicació

Pàgines - tiratge - idioma
464 pàgines + coberta

Carrers de frontera (volum I)

2.500 exemplars en català

Material de difusió de les nits Sónar a
Frankfurt

- Cartell DIN A1 (quadricromia)
Alemany, català i anglès
1.000 exemplars
- Programa de mà
Alemany, català i anglès
20.000 exemplars
- Programa de gastronomia
Alemany, català i anglès
2.000 exemplars
- Minuta
Alemany, català i anglès
2.000 exemplars
- Flyer (quadricromia)
Alemany, català i anglès
27.000 exemplars

Guia de l’exposició
singular i universal”

“Cultura

catalana,

52 pàgines + coberta (quadricromia)
35.000 exemplars
Castellà, francès, italià, anglès i alemany

Programa

56 pàgines + coberta (quadricromia)

“Cicle de cinema. Deustches Film Museum”

2.000 exemplars
Trilingüe alemany / català / anglès

Programa

264 pàgines + coberta (quadricromia)

“MIDA-Cat a Frankfurt”

1.000 exemplars
Trilingüe alemany / català / anglès

Catàleg exposició

339 pàgines (quadricromia)

“VisualKultur.cat”

3.750 exemplars en quatre edicions (alemany,
català, anglès i castellà)
Preu de venda al públic a Espanya: 35 €
Preu de venda fora d’Espanya: 38 €
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Publicació

Pàgines - tiratge - idioma

Cartell exposició

DIN A1 (quadricromia)

“VisualKultur.cat”

800 exemplars

Catàleg exposició

141 pàgines

“Nou Now”

1.000 exemplars
Trilingüe alemany / català / anglès
Preu de venda: 20 €

Cartell exposició

DIN A1 (quadricromia)

“Nou Now”

300 exemplars

Catàleg exposició

237 pàgines

“Building Patents”

5.000 exemplars
Quatre edicions: català, castellà, alemany i
anglès
Preu de venda a Espanya: 35 €
Preu de venda fora d’Espanya: 38 €

Cartell exposició

DIN A1

“Building Patents”

1.000 exemplars

Full de sala de l’exposició del Macba

24 pàgines + coberta (quadricromia)

“Macba im / at / al Frankfurter Kunstverein.
Eine Werk-auswahl aus der Sammlung des
Museu d’Art Contemporani de Barcelona”

5.000 exemplars

Catàleg exposició

Quadricromia

“Paraules en llibertat / Palabras en libertad /
Worte in Freiheit”

1.000 exemplars

Trilingüe alemany / català / anglès

Trilingüe alemany / castellà / català
Catàleg exposició

DIN A3. 20 pàgines b/n

“Cataloonia! A country draws itself into the
future”

1.000 exemplars
Preu de venda: 5 €
Trilingüe català / alemany / anglès
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Publicació

Pàgines - tiratge - idioma

Catàleg exposició

64 pàgines (quadricromia)

“Catalunya Look”

1.000 exemplars
Quadrilingüe català / castellà / anglès / alemany

Informe IRL / PEN sobre la situació
internacional de la traducció literària

Versió en alemany i català: 288 pàgines
1.000 exemplars

Ser traduït o no ser / Übersetzt werdern oder
nicht.
Ser traduït o no ser / To be translated or not to
be.
CD

Versió en anglès i català: 272 pàgines
1.000 exemplars
2.500 exemplars

Victòria dels Àngels canta Toldrà amb Alícia de
Larrocha

6.3.2

Coedicions entre l’IRL i altres institucions o equipaments

Publicació

Pàgines - tiratge - idioma

Llibre

144 pàgines

Catalan Literature, from a European Culture

Coedició del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya i l’IRL
1.000 exemplars (500 per coeditor)

Llibre

Ed. Horlemann. Nova edició actualitzada

Katalonien. Kultur der Moderne

Coedició de l’IRL i l’Institut d’Estudis Catalans

Compilador: Rafael Sevilla

1.000 exemplars (500 per coeditor)

6.3.3

Adquisició d’exemplars

S’han adquirit exemplars de publicacions en les quals el departament d’Imatge i Projecció Exterior
ha supervisat la correcta aplicació del logotip de l’IRL i el de cultura convidada a Frankfurt, i també
els crèdits.
¾

Tot el que cal saber sobre la cultura catalana. Edicions 62 (557 pàgines)

L’IRL ha adquirit 500 exemplars d’aquesta publicació creada per a Frankfurt.
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¾

La plaça del Diamant. Ed. Suhrkamp (250 pàgines)

L’Institut ha adquirit 5.000 exemplars d’aquesta publicació, a més dels drets per emprar el pròleg
de Gabriel García Márquez. Des de l’àrea de publicacions es va gestionar l’ús d’una imatge per a
la portada, que finalment va quedar descartada per l’editorial, i la correcta aplicació de logotips.
¾

La literatura catalana, en una perspectiva europea. Edicions de l’Eixample

Supervisió de l’aplicació de logotip en aquesta publicació de la Direcció General de Difusió de la
Generalitat de Catalunya i la revista Avenç.

6.3.3.1

Adquisició de suplements de premsa

La difusió exterior de la cultura catalana s’ha dirigit primordialment als mitjans alemanys, però
aprofitant el ressò de la Fira s’ha pensat també en la promoció cultural per altres espais lingüístics
veïns com el castellà, el francès i l’anglès. Han estat quatre els diaris d’àmbit nacional o estatal
que han decidit fer suplements especials amb motiu del Projecte Frankfurt 2007. L’Institut Ramon
Llull ha distribuït alguns exemplars d’aquests suplements tant a la Fira de Frankfurt com en altres
espais de divulgació de la llengua i de la cultura catalanes.

Avui. Suplement Diada Sant Jordi

10.000

Avui. Suplement Diada Onze de Setembre

10.000

“Babelia” (suplement cultural d’El País)

15.000

“Cultura/s” (suplement cultural de La Vanguardia)
Des de l’àrea de publicacions s’han gestionat totes les traduccions
a l’anglès d’aquesta edició especial del suplement del diari La
Vanguardia per a la seva distribució durant els dies de la Fira

10.000 en castellà i
10.000 en anglès

Presència (setmanari distribuït amb El Punt i altres)

Netzeitung.de (diari on line)

7.000
22.731 visites (del 4
al 17 d’octubre de
2007)

Edició monogràfica de la revista especialitzada Ínsula

6.3.4

500

Materials produïts per altres equipaments o institucions

A més de les publicacions i materials de difusió diversos produïts per l’Institut Ramon Llull,
diverses institucions i equipaments implicats en el Projecte Frankfurt han difós els continguts i/o
han utilitzat la imatge “Cultura catalana, singular i universal” en els seus suports impresos.
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Institut Català d’Indústries Culturals (ICIC): “Directori d’Editors 2007”. Fulletó amb
la presència de les diverses indústries editorials amb motiu de la Fira de Frankfurt.
Idioma: anglès. També ha editat postals en format electrònic d’algunes activitats del
programa artístic del Projecte Frankfurt. Idioma: anglès.



Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya: fulletó i cartell de l’exposició “Biblioteca Catalunya” en diverses ciutats
alemanyes. Idioma: alemany.



Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica: programa de mà del cicle
de concerts de música clàssica catalana dins la Fira de Música de Frankfurt, i també
cartell. Idioma: bilingüe català / alemany.



Festival Internacional de Literatura de Berlín: informació dels autors catalans
convidats dins la programació general.



Instituto Cervantes de Berlín: programa d’activitats setembre - desembre, on
s’inclouen les organitzades per l’Institut Ramon Llull. Postal de l’exposició “Carles
Santos: Visca el piano!” Idioma: bilingüe alemany / castellà. També enviament per
correu electrònic amb les diverses activitats. Idioma: alemany.



Hebbel-Theater de Berlín: fulletó desplegable bimensual setembre - octubre amb
les activitats del teatre, incloent-hi el cicle “Fet a Catalunya”. Fulletó desplegable
mensual d’octubre amb les activitats del teatre, incloent-hi el cicle “Fet a Catalunya”.
Programa d’activitats específic del cicle “Fet a Catalunya”. Programes de mà,
excepte el de Tirant lo Blanc, dels espectacles programats al cicle “Fet a Catalunya”.



Tanza07. Dansa a la Ciutat: cartell i programa de mà del festival de dansa al carrer
de Berlín.



Teatre Schauspielfrankfurt: programa general de la temporada 2007-2008, amb la
informació dels espectacles del Projecte Frankfurt. Publicació trimestral en format
diari on apareixen els espectacles del Projecte Frankfurt. Fulletó mensual d’octubre
dedicat a la cultura catalana com a convidada d’honor a la Fira del Llibre de
Frankfurt. Programa de mà de l’espectacle A la Toscana i programa de mà de
l’espectacle Tirant lo Blanc. Tots els suports en alemany.



Mousonturm de Frankfurt: fulletó desplegable mensual d’octubre amb tota la
programació del Mousonturm, incloent-hi el cicle de dansa catalana. Idioma:
alemany. Programa Dance: Meeting Catalan Culture específic de totes les activitats
de dansa catalana. Idioma: bilingüe alemany / anglès. Programa de mà dels
diversos espectacles de dansa. Idioma: bilingüe alemany / català. Full de sala de la
videoinstal·lació Movement. Time of images. Idiomes: català, anglès, alemany.



Alte Oper Frankfurt: programa mensual d’octubre que inclou la programació
musical catalana. Idioma: alemany.



Brotfabrik Frankfurt: programa mensual d’octubre que inclou els concerts de
música catalana. Idioma: alemany.
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6.3.5



Internationales-Theater: programa d’activitats que inclou el Cicle de Teatre Infantil
Català. Idioma: alemany. Programes de mà de cadascun dels espectacles del Cicle
de Teatre Infantil. Idioma: bilingüe català / alemany.



Filmmuseum: fulletó del Cicle de Cinema Català. Idioma: alemany. Postal amb la
programació del Cicle de Cinema Català. Idioma: alemany.



Staatstheater Darmstadt: programa general de la temporada, incloent-hi les òperes
catalanes. Postal amb el Cicle d’Òpera Catalana. Publicació bimensual de setembre
- octubre en format diari, amb dues pàgines del Cicle d’Òpera Catalana. Programa
mensual d’octubre amb totes les activitats del teatre, incloent-hi el Cicle d’Òpera
Catalana. Programa de mà de cadascuna de les òperes del cicle. Tots els suports
impresos en alemany.



APPEC: catàleg en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) de presentació
de les revistes que s’editen en català. 2.000 exemplars. A més, algunes d’aquestes
revistes que formen part de l’APPEC van publicar números especials dedicats a la
presència de la cultura catalana a Frankfurt: A Quatre Veus, Auriga, L’Avenç,
Benzina, Bonart, Castells, Cultura21, Diàlegs, Eben, Foc Nou, Jaç, La Revista de les
Revistes, Sons, El Triangle, Esforç i Lletres. Aquests números van rebre una
subvenció de l’ICIC.19

Material de cloenda del Projecte Frankfurt

Material

Característiques

Publicació
Onze de Frankfurt. A Alemanya, en català

139 pàgines

Diversos autors: Mònica Barrieras, Muriel
Casals, Josep Maria Fonalleras, Pere
Gimferrer, Mercè Ibarz, Biel Mesquida, Imma
Monsó, Quim Monzó, Gustau Muñoz, Baltasar
Porcel, Ricard Torrents

3.000 exemplars

Capsa de música de la ballarina

3.000 unitats

Català

DVD
Espectacle inaugural i discursos de Quim
Monzó i Baltasar Porcel, acompanyats del
llibret de mà de l’espectacle.

Pendent de distribució

19

Informació facilitada per l’APPEC. Cf. La Revista de les Revistes, núm 2. Gener-febrer-març
2008, pàg. 9.
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6.4

SERVEIS DE COBERTURA GRÀFICA I ENREGISTRAMENT

Per a la difusió a la premsa de totes les activitats organitzades dins del Projecte Frankfurt 2007 es
van contractar diversos serveis de cobertura gràfica. També es van enregistrar audiovisualment
algunes activitats específiques com ara:
¾

Roda de premsa de presentació del programa a Frankfurt el 13 de juny de 2007

¾

Actes principals dels auditoris del Forum i del Hall 5.1, i també de la Literaturhaus de
Frankfurt

Igualment, es van elaborar diversos documents audiovisuals entre l’octubre de 2006 i l’octubre de
2007, entre els quals destaquen:
¾

Audiovisual genèric sobre la cultura catalana (distribuït entre els periodistes assistents
a la roda de premsa de presentació de l’avançament del programa el 5 d’octubre de
2006 i difós de manera continuada a l’estand institucional de la Fira del Llibre de
Frankfurt de 2007)

¾

Audiovisual sobre la indústria editorial en llengua catalana (difós de manera
continuada als estands del Liber 2006, Frankfurt 2006 i Londres 2007)

¾

Catàleg audiovisual d’il·lustradors catalans (difós de manera continuada als estands
de Frankfurt 2006 i Bolonya 2007)

A més, durant els dies de la fira, l’IRL va contractar els serveis d’un fotògraf per fer el seguiment
de totes les activitats i de la visita d’autoritats als estands de l’IRL. Totes aquestes fotografies es
van posar a disposició de la premsa i de tothom a través de la web especial
www.frankfurt2007.cat.

6.5

RELACIONS PÚBLIQUES

Amb l’objectiu de fer la difusió i comunicació de tots els actes, es van contractar empreses de
comunicació i relacions públiques alemanyes (SWK en el primer tram del projecte, fins a la Fira de
Leipzig, i WBCO en el segon tram). Aquestes empreses havien de fer el contacte amb els
periodistes internacionals, especialment alemanys:
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¾

Gestionar entrevistes

¾

Elaborar notes de premsa

¾

Organitzar les invitacions a determinats actes

¾

Elaborar dossiers de premsa

¾

Elaborar informes de comunicació
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6.6

GESTIÓ D’ENTREVISTES

En el període comprès entre l’1 i el 18 d’octubre l’IRL ha gestionat un total de 98 entrevistes, 21 de
les quals amb el director i la resta amb escriptors, directius, participants del programa artístic, etc.
Cal tenir en compte que el total d’aparicions en mitjans de comunicació és superior a aquestes
xifres, ja que també s’ha atès mitjans no programats, per exemple en el decurs dels actes o en
trobades informals.

El director de l’IRL entrevistat per Josep
Cuní (Els matins, TV3)

De l’1 de juny al 15 d’octubre de 2007 WBCO (agència de
comunicació alemanya contractada per l’IRL) va recollir 1.670
articles sobre el programa de la cultura catalana. D’aquests, un
25% tractaven la participació de la cultura catalana a Frankfurt
2007 de forma positiva, mentre que un 65% ho feien amb
neutralitat i un 10% eren articles amb un to negatiu20. Això equival
a un total de 112 milions de còpies dels articles i una audiència de
356 milions.

La cobertura mediàtica abasta tot Alemanya, amb mitjans nacionals i regionals, i els mitjans de
comunicació en alemany a Suïssa i Àustria.
La cultura catalana ha tingut una repercussió semblant a la d’anteriors convidats d’honor, com
Corea el 2005 (1.700 articles), Rússia el 2003 (1.600 articles) o Lituània el 2002 (1.550 articles).
Es van enregistrar més de 70 programes de televisió i 50 de ràdio sobre la cultura catalana.
La majoria d’articles van sortir publicats després de la roda de premsa del 13 de juny (5% del total)
i del setembre (25%).

6.6.1

6.6.1.1

Entrevistes amb l’equip directiu de l’IRL

Entrevistes amb el director

Dia
6 d’octubre

Mitjà - programa
Catalunya Ràdio
Informatiu migdia

8 d’octubre

TV3-C33
Àgora

20

La valoració del to dels articles fou encarregada a WBCO.
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8 d’octubre

SER
Entrevista per a talls de veu

9 d’octubre

COMRàdio
Entrevista 10 min.

9 d’octubre

Cuatro
Entrevista per a talls de veu de l’informatiu

9 d’octubre

COMRàdio
Entrevista telefònica 5 min.

9 d’octubre

TV3
Entrevista per a talls de veu del TN Migdia

10 d’octubre

TV3
Els matins

10 d’octubre

VilaWeb TV
Entrevista (Andreu Barnils)

10 d’octubre

TV3
El club. Entrev. conjunta amb Joan Laporta

10 d’octubre

France 3-TV
Informatius

11 d’octubre

Catalunya Ràdio
L’oracle

12 d’octubre

Andorra 7 Ràdio
Informatiu

12 d’octubre

ETB
Talls de veu per a l’informatiu

13 d’octubre

Canal 33
Quarts de 9

13 d’octubre

Revista Lletra

14 d’octubre

Catalunya Ràdio
Sentits

18 d’octubre

RAC1
El món

S’han fet entrevistes per als diaris Berria (Euskadi), A Nosa Terra (Galícia) i El País.
També s’ha donat atenció immediata (talls de veu) a altres mitjans com l’Agencia Latinoamericana.
Es van fer entrevistes abans la Fira als diaris Avui i El Punt i al portal VilaWeb.
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6.6.1.2

Entrevistes amb la resta de l’equip directiu

Pel que fa a representants de l’IRL, després del director els més sol·licitats han estat el cap de
l’Àrea d’Humanitats i Ciència i la comissària del Projecte Frankfurt 2007. Els mitjans alemanys
també s’han interessat per Xavier Pla, com a comissari de l’exposició central al Forum.

Anna Soler-Pont

Ràdio pública d’Eslovènia
Televisió txeca
Televisió de Turquia
Agència de notícies DPA
Ràdio pública de Hessen
WDR Radio
Revista Vincles (Cambra Comerç Barcelona)
COMRàdio

Carles Torner

Televisió de la UE (Euronews)
Ràdio pública de Hessen (HR Rundfunk)
Deutsche Welle

Borja Sitjà

Ràdio pública de Hessen
Televisió alemanya ZDF
L’oracle, de Catalunya Ràdio

6.6.2

Entrevistes amb autors i participants del programa artístic

Les entrevistes que més ha sol·licitat la premsa han estat amb autors del programa literari,
després amb representants de l’IRL i en tercer lloc amb participants en el programa artístic.
Pel que fa a alguns autors no disposem de la llista completa
d’entrevistes concedides, ja sigui perquè van ser gestionades
directament per la seva editorial alemanya, ja sigui perquè molts
mitjans catalans es van posar en contacte directament amb ells.
Malgrat tot, podem constatar que els més entrevistats han estat
Quim Monzó, Jaume Cabré, Carme Riera, Ada Castells, Maria
Barbal, Miquel de Palol, Empar Moliner, Jordi Puntí, Valentí
Gómez Oliver, Baltasar Porcel i Eduard Márquez.
Quim Monzó entrevistat a Das Blaue Sofa

111

G138 Memòria Frankfurt 2007

Jaume Cabré i Quim Monzó van ser els primers autors de literatura catalana entrevistats a Das
Blaue Sofa (El sofà blau) un espai d’entrevistes a escriptors ja tradicional a la Fira i organitzat per
l’editorial alemanya Der Club, que té un alt prestigi cultural i una repercussió assegurada a la
premsa i la televisió els dies de la Fira. Der Club és una editorial similar a la del Cercle de Lectors
catalana, però amb una xarxa pròpia de llibreries i amb implantació ordinària en un diari
(Süddeutsche Zeitung) i una televisió (ZDF, la segona cadena pública). Habitualment els
entrevistats són escriptors alemanys i poques vegades estrangers.

Baltasar Porcel

Entrevista agència de notícies DPA
Àgora (TV3)
Els matins (TV3)
El matí de Catalunya Ràdio
Sentits (Catalunya Ràdio)
Entrevista balanç Catalunya Ràdio

Quim Monzó

Das Blaue Sofa (ZDF)
Morgenmagazine (ZDF)
Els matins (TV3)
El matí de Catalunya Ràdio
Entrevista televisió pública ARD
Radionacht (ràdio pública ARD)
Entrevista canal de televisió Arte
Entrevista canal de televisió SWR2
Temperamente (ARD)
Fotògraf Peter Peitsch
De Tweede Ronde (revista d’Holanda)
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Carme Riera

Entrevista agència de notícies Reuters
Entrevista agència de notícies DPA
Entrevista agència de notícies DDP
Entrevista agència de fotos DDP
Entrevista canal de televisió Deutsche Welle
Entrevista Domradio
Radionacht (ARD)
La nit al dia (TV3)
Entrevista canal de televisió Arte
Entrevista canal de televisió ZDF
Neue Osnabrücker Zeitung (diari)
Hannoversche Allgemeine Zeitung (diari)

Pere Gimferrer

Entrevista agència de notícies Reuters

Jaume Cabré

La nit al dia (TV3)
Catalunya Ràdio
Das Blaue Sofa (ZDF)
Entrevista canal de televisió pública ARD
Entrevista canal de televisió Arte

Valentí Gómez

Entrevista ràdio pública d’Àustria ORF
Entrevista Onda Rambla - Punto Radio

Eduard Márquez

Entrevista ràdio pública ARD

Ada Castells

Morgenmagazine (ZDF)

Miquel de Palol

Morgenmagazine (ZDF)
Entrevista ràdio pública d’Eslovènia

Empar Moliner

El suplement (Catalunya Ràdio)

Joan-Francesc Mira

Entrevista canal de televisió Deutsche Welle

Albert Sánchez Piñol

Entrevista canal de televisió pública ARD

Maria Barbal

Entrevista canal de televisió suís

Emili Teixidor

El club (TV3)
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Feliu Formosa

Entrevista Ràdio Sabadell

Jaume Subirana

Entrevista Xarxa de Televisions Locals de
Catalunya (XTVL)

Jordi Puntí

Entrevista canal de televisió Deutsche Welle

Teresa Solana

Entrevista canal de televisió Deutsche Welle

Gustau Muñoz

Entrevista RBB Radiomultikulti

Tilbert Dídac Stegmann

El matí de Catalunya Ràdio
Nürnberger Nachrichten (diari)

Cristina Amils

Entrevista COMRàdio

Bonet i Poveda

Entrevista ràdio pública de Hessen (HR)
Agència de notícies DPA

Jordi Pujol

Entrevista canal de televisió Arte

Colina-Miralta-Sambeat

Entrevista TV3

Xavier Pla

Entrevista TV3
Entrevista HR2 Kultur Rundfunk

Carles Santos

Entrevista TV3

Joan Laporta

Frankfurter Allgemeine Zeitung (diari)
Entrevista canal de televisió privada ZDF
Entrevista televisió oficial de la UE (Euronews)

Ventura Pons

Agència DPA

Joan Ollé

El Periódico de Catalunya
El Mundo

6.6.3

Recepció dels autors a la premsa alemanya

La premsa alemanya va tractar abundosament la presència de la cultura catalana com a
convidada, centrant-se en els autors que tenien obra traduïda a l’alemany. En total, els autors que
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van gaudir de més cobertura a la premsa van ser els següents (llista dels autors amb més de cinc
articles, ressenyes o entrevistes publicats):
Autor

Obra

Articles / ressenyes /
mencions amb contingut 21

Entrevistes

Maria Barbal

Pedra de tartera

37

2

Jaume Cabré

Les veus del Pamano

30

1

Ada Castells

Tota la vida

7

Salvador Espriu

Poesia. Obra completa

11

Josep M. Fonalleras

August i Gustau

16

Joanot Martorell

Tirant lo Blanc

22

Quim Monzó

Tots els contes

58

Miquel de Palol

El Jardí dels Set Crepuscles

22

Josep Pla

Quadern gris / El carrer
estret / Cinc històries del
mar

41

Carles Porta

Tor

9

Jordi Puntí

Animals tristos

16

1

Carme Riera

L’estiu de l’anglès

17

1

Mercè Rodoreda

Quanta, quanta guerra / La
plaça del Diamant

35

Albert Sánchez Piñol

Pandora al Congo

32

Teresa Solana

Un crim imperfecte

8

Víctor Català

Solitud

33

Llorenç Villalonga

Bearn

17

Eugeni Xammar

L’ou de la serp

7

21

1

9

No s’hi inclouen els articles genèrics sobre literatura catalana; sí que compten les referències als autors dins d’articles

genèrics, sempre que hi hagi referència a l’autor i l’obra almenys amb un paràgraf d’explicació i la referència bibliogràfica.
No s’hi inclouen els anuncis d’activitats, lectures, etc., que en el cas d’alguns autors augmentarien notablement les
mencions a premsa. Són dades de la premsa alemanya entre els mesos de juny i novembre de 2007, i dossiers de premsa
aportats per les editorials. És possible, doncs, que n’hi hagi d’altres no comptabilitzats.
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Autor

Obra

Articles / ressenyes /
mencions amb contingut 21

Entrevistes

Antologies
Crossing Barcelona

10

Willkommen in Katalonien

24

Es pot comprovar com els autors que ja tenien obra traduïda són els que han rebut més atenció
mediàtica, fet que demostra el paper que les editorials alemanyes han tingut en la difusió dels
autors. La presència dels autors a les ciutats alemanyes en el període anterior o posterior a la Fira
ha contribuït també a una presència més gran en anuncis d’activitats a la premsa local, la qual
cosa fomenta l’aparició posterior de ressenyes sobre el llibre o l’autor.
Cal remarcar també la cobertura en premsa dels clàssics, que ha contribuït, amb ressenyes
extenses, a afermar la imatge de solidesa de la tradició literària catalana.

6.6.3.1

Recull de premsa internacional

A continuació, reproduïm alguns fragments de la premsa internacional referits a la presència de la
cultura catalana com a convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, com a mostra del
l’impacte en la premsa estrangera.

FRANKFURTER NEUE PRESSE
(Diari alemany. Difusió: 61.000 exemplars)
“Probablement cap més convidat d’honor dels últims anys ha posat en escena un programa tan perfecte com
el que han dut els catalans a la Fira del Llibre de Frankfurt.”
RUHR NACHRICHTEN
(Diari alemany. Difusió: 290.000 exemplars)
Sobre l’estand de la cultura catalana: “S’hi poden trobar autors catalans, rebre informació sobre els seus
llibres i sobre la regió de Catalunya. Molts visitants hi semblen interessats: l’estand és sempre ple.”
DPA
(Agència oficial de notícies alemanya)
“Els catalans, altament professionals, han utilitzat la Fira del Llibre més important per mostrar la cultura i la
literatura catalanes al món.”
DER SPIEGEL
(Setmanari alemany. Difusió: 5.800.000 exemplars)
“El gran escriptor Jaume Cabré, amb seqüències ràpides i canvis de perspectiva en les accions dramàtiques,
fa una fascinant composició d’Espanya a la seva última novel·la Les veus del Pamano.”
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GIEßENER ANZEIGER
(Diari alemany. Difusió: 81.000 exemplars)
Sobre el Tirant lo Blanc de Calixto Bieito: “L’audiència ha rebut amb entusiasme la visió actual d’una novel·la
medieval cavalleresca al teatre de Frankfurt.”
DIE WELT
(Diari alemany. Difusió: 151.000 exemplars)
Les Nits Sónar al Bockenheimer Depot han estat una “visió oberta, atrevida i al mateix temps sensual sobre
l’art, la gastronomia, la imatge i la música”.
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
(Diari del Regne Unit. Difusió: 242.000 exemplars)
“L’informe sobre traduccions i globalització (de l’IRL) és un exemple de l’habilitat dels catalans per ser locals
i pensar globalment.”
THE INDEPENDENT
(Diari del Regne Unit. Difusió: 213.000 exemplars)
“La llengua i la literatura catalanes són dinàmiques i tenen bona salut, i s’han recuperat després de 40 anys
de prohibició sota la dictadura de Franco.”
“Quim Monzó és avui l’escriptor en català més conegut. També és, sense exagerar, un dels millors autors de
contes del món.”
EURONEWS
(Televisió oficial de la UE. Es veu en 120 països. Audiència: 155 milions d’espectadors)
“El diàleg intercultural implica també donar a conèixer l’herència de les diverses regions que formen part
d’Europa i les llengües minoritàries que conviuen en el vell continent. El que pretén la Comissió Europea és
que idiomes com ara el català puguin traspassar les seves fronteres, i que la resta dels socis comunitaris
tinguin accés a la literatura escrita en aquesta llengua.”
ARTE
(Televisió cultural francoalemanya. Audiència: 185 milions d’espectadors)
“Arte dedica una nit temàtica a Catalunya, una regió amb una cultura i un paisatge encisadors. Catalunya és
rica, té autoestima, és rebel, té una llengua pròpia amb mil anys d’història i una cultura que no para de florir.”
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
(Diari alemany. Difusió: 950.000 exemplars)
“Qui s’esperava trobar una societat provinciana quedarà decebut. Es trobarà més aviat un ampli ventall de
persones cultivades en el pensament de les quals es reflecteix el món sencer.”
BUCHJOURNAL
(Revista alemanya gratuïta. Difusió: 1.900.000 exemplars)
“Se submergiran en una regió amb una de les cultures més innovadores i dinàmiques d’Europa. Els seus
artistes són genials, un dels seus cuiners és considerat el millor del món i la seva escena literària és tan
fantàstica que els seus tentacles arriben –com l’exemple d’Albert Sánchez Piñol ens mostra– fins i tot al
Congo.”
NETZEITUNG.DE
(Diari electrònic alemany amb un milió de visites mensuals)
“L’escriptor Baltasar Porcel evoca en la seva literatura el mític i ancestral món mallorquí d’Andratx i la seva
rica llengua, que tal com ell diu és la casa de l’ànima. De ben segur que ell és l’autor més adequat per fer el
traspàs de la cultura catalana a la turca, dues cultures d’àmbit mediterrani. Porcel i la Mediterrània han anat
sempre plegats.”
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6.7

PUBLICITAT

Per donar a conèixer el programa i les activitats que van tenir lloc arreu d’Alemanya es van fer
insercions publicitàries en diversos mitjans de comunicació.
¾ Mitjans catalans. Inserció de publicitat als diaris i revistes on era d’interès especial
difondre les activitats del Projecte Frankfurt (Qué Leer). Es van aprofitar els
suplements que alguns diaris editaven amb motiu de la Fira de Frankfurt per incloure
anuncis amb els organitzadors i patrocinadors (Avui, El País, La Vanguardia, El Punt).
¾ Mitjans internacionals. Inserció d’anuncis en diaris alemanys (amb especial incidència
en els de Frankfurt) per publicitar algunes de les activitats més destacades de tot el
programa. També es van posar anuncis en mitjans de la ciutat de Leipzig, amb motiu
de la Fira del Llibre de Leipzig 2007.

6.7.1

Anuncis en premsa a Alemanya

Frankfurter Allgemeine
Zeitung (Frankfurt)

Anunci de l’estrena de Tirant lo Blanc a l’Schauspielfrankfurt

Die Welt (Berlín)

Anunci de l’estrena de Tirant lo Blanc al Teatre Hebbel

Berliner Morgenpost
(Berlín)

Anunci del programa de la cultura catalana a Berlín

Frankfurter Neue Presse
(Frankfurt)

Anunci amb activitats destacades del programa de Frankfurt

Frankfurter Rundschau

Anunci amb activitats destacades del programa de Frankfurt

(Frankfurt)

Anunci el mes d’agost sobre l’Aplec a Frankfurt

Buchreport

Anunci amb activitats destacades del programa literari a la Fira i a
la ciutat
Anunci de la ballarina i tres activitats destacades amb motiu de la
Fira del Llibre de Leipzig

Börsenblatt

Anunci amb activitats destacades del programa literari a la Fira i a
la ciutat

Catàleg de la Fira de
Leipzig

Anunci de la ballarina
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6.7.2

Anuncis en premsa europea

Un mateix anunci amb el logo de la ballarina traduït a diverses llengües es va publicar a:

6.7.3



Livres-Hebdó (França)



Publishers Weekly i Bookseller (Gran Bretanya)



Buchreport (Alemanya)



Delibros (Espanya)

Publicitat als carrers de Frankfurt i a la Fira

També es va fer una campanya de publicitat a la ciutat de Frankfurt entre setembre i octubre de
2007, basada en la imatge del projecte, en els suports següents:
Pòsters en columnes:


400 pòsters durant els 10 dies anteriors a l’estrena de Tirant lo Blanc a Frankfurt



400 pòsters del logo de la Cultura Catalana durant 10 dies i coincidint amb la Fira

Transports:


6 tramvies amb la ballarina (centre de la ciutat)



19 autobusos amb la ballarina (centre i perifèria)



5 combois de metro amb la ballarina (centre i
perifèria)
Tramvia amb la imatge de la ballarina de Miquel
Barceló

Banderoles:

6.8



3 banderoles a la façana de la Literaturhaus anunciant els actes literaris i l’exposició
de Günter Grass



6 banderoles dins la Fira del Llibre amb el logo de la Cultura Catalana

DELEGACIONS DE PREMSA

Per garantir que els principals mitjans de comunicació informessin i fessin conèixer
l’esdeveniment, es van organitzar diverses delegacions de periodistes.
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Delegacions de periodistes alemanys
Al llarg de l’any 2007 es va convidar diversos grups de destacats periodistes alemanys per tal
d’acostar-los a la realitat de la cultura catalana. Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, es va
convidar una delegació de periodistes dels principals diaris, ràdios i televisions alemanyes que van
venir a conèixer la feina de l’Institut Ramon Llull i es van apropar al programa del projecte. A més,
s’ha atès periodistes que han vingut pel seu compte, interessats en la cultura catalana i en la seva
participació a la Fira del Llibre.22

Delegacions de periodistes catalans
Es va invitar mitjans catalans a les tres cites principals del programa: la Fira del Llibre de Leipzig
(març 2007), la roda de premsa de presentació del programa a Frankfurt (13 de juny de 2007) i la
mateixa Fira del Llibre de Frankfurt (octubre 2007). També es va convidar periodistes
especialitzats a alguna de les activitats.
En tots tres casos, la invitació es va fer a través del mitjà i per només una persona. És a dir, el
responsable de Cultura de cadascun dels mitjans designava la persona, única, que formava part
de la delegació.23 Durant els dies de la Fira, també es va convidar un seguit de periodistes del
gènere d’opinió, de prestigi reconegut i presència multimèdia.

6.8.1

Conveni CCRTV

L’Institut Ramon Llull i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió van signar un conveni per tal de
regular les condicions de participació de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya - TV3 a la
Fira del Llibre de Frankfurt. En aquest conveni s’establien les característiques i condicions dels
espais que ocuparien els dos mitjans dins la Fira (adaptades en algun cas al disseny general
decidit per l’IRL), i també el compromís de difusió del programa d’activitats i dels seus
protagonistes.

6.9

PÀGINES WEB

A banda de la creació de la pàgina web oficial del programa Frankfurt 2007
(www.frankfurt2007.cat), des d’on s’informava del programa actualitzat i de les diverses activitats,
es van donar ajuts per a la traducció de pàgines web i contingut digital literari i editorial, i es van
actualitzar les bases de dades TRAC i Lletra. També es va col·laborar en la creació de la pàgina
web “800 anys de literatura catalana”.

22

Vegeu la llista de periodistes convidats a l’annex 10.2.4.1.

23

Vegeu la llista de mitjans catalans convidats a l’annex 10.2.4.2
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6.9.1

Dades sobre la web Frankfurt2007

La web Frankfurt2007 està format per:
¾ Més de 3.000 fotografies (moltes en alta resolució) i recursos gràfics
¾ Unes 1.300 pàgines web –tan estàtiques com dinàmiques– que s’han modificat o
ampliat reiterades vegades des del seu inici (13 de juny) fins ara
¾ Uns 50 vídeos
¾ Altres recursos: animacions, includes, javascripts, etc.
En el període comprès entre l’1 i el 10 d’octubre de 2007 hi va haver un total de 393.770 visites al
lloc web, amb una mitjana de 21.876 visites diàries. Cada visita comportava una mitjana de 6
pàgines vistes.
Un cop descartats els arxius de bàners de les homes de www.llull.cat i www.frankfurt2007.cat, els
arxius més descarregats del lloc web han estat:
1. El discurs de Quim Monzó
2. Les biografies del escriptors
3. Què fem a Frankfurt?
4. El programa d’actes a la ciutat de Frankfurt
5. El programa general
6. L’informe sobre la traducció
7. El discurs de cloenda de Baltasar Porcel
Els arxius .swf són recursos gràfics de les pàgines d’inici de les webs.24

24

Vegeu la taula dels arxius més consultats a l’annex 10.2.4.3.
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7 ORGANITZACIÓ
Per Acord de Govern del 16 de maig de 2006, es va crear la Comissió de Continguts i la Comissió
Executiva Frankfurt 2007, i es va nomenar Anna Soler-Pont comissària del projecte.
De maig a octubre de 2006 es va convocar la Comissió de Continguts amb una periodicitat
setmanal. La Comissió Executiva, que es reunia amb una periodicitat quinzenal, donava el
vistiplau a totes les propostes elaborades per la de Continguts.
A partir de gener de 2007 es van organitzar reunions setmanals de seguiment del projecte amb
totes les unitats.
Des de gener de 2007, i amb la finalitat d’agilitzar el treball organitzatiu, es fa cada quinze dies una
reunió entre la direcció de l’Institut Ramon Llull i els presidents del Gremi d’Editors i l’Associació
d’Editors en Llengua Catalana.
Per Acord de Govern del 2 de maig de 2007, es considera finalitzada la tasca de la Comissió de
Continguts i es designa una nova composició de la Comissió Executiva, que passa de ser
presidida pel conseller de Cultura a ser-ho pel conseller de la Vicepresidència del Govern de la
Generalitat.

7.1

PERSONAL

L’Institut Ramon Llull va encarregar a Anna Soler-Pont les tasques de comissariat del Projecte
Frankfurt 2007 des del 30 de juny de 2006. Per desenvolupar les funcions i tasques inherents al
seu lloc de treball, va comptar amb el suport d’una tècnica responsable de la recerca de patrocinis
i d’una administrativa.
Per altra banda, atesa la complexitat i les dimensions del projecte, va caldre reforçar les dotacions
de personal de l’Institut durant tot el procés. A aquest efecte, i a l’empara de l’Acord del Consell de
Direcció de data 21/07/2006, a partir del mes de setembre de 2006 es van incorporar de manera
progressiva 13 persones a l’oficina de Barcelona i 2 a l’oficina de Frankfurt, mitjançant contractes
laborals temporals de durada determinada.
La selecció del personal de l’oficina de Barcelona es va dur a terme mitjançant la convocatòria
d’un procés obert de selecció de personal, que amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat es va desenvolupar d’acord amb els criteris següents:
•

Publicació de la convocatòria del procés de selecció en un diari de gran difusió, en
data 30/07/2006, i exposició de la informació corresponent sobre cadascuna de les
places a la web de l’IRL. El termini de presentació de sol·licituds de participació a la
convocatòria va ser des del dia 31/07/2006 fins al 12/09/2006, de manera que
s’establia un termini ampli per garantir la màxima concurrència d’aspirants.
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•

Adequació del procés de selecció a les funcions i tasques a desenvolupar, i
comprovació dels coneixements i capacitats dels aspirants mitjançant la realització
d’entrevistes i la valoració dels mèrits establerts per a cadascuna de les places
(titulació acadèmica, domini de llengües estrangeres i experiència laboral directament
relacionada amb els llocs a proveir).

El contractes que es van formalitzar corresponents als llocs de treball assignats establien una data
de finalització de la relació contractual orientativa (15/11/2007), atès que la durada del contracte
havia de ser la necessària per tal de fer les tasques i serveis encomanats de suport al Projecte
Frankfurt 2007.25
A més de les contractacions esmentades, el mes de juliol de 2007 es va formalitzar un contracte
de durada determinada a fi i efecte de reforçar el suport administratiu de la Direcció de l’Institut.

7.2

OFICINES A BARCELONA I FRANKFURT

La seu de l’Institut Ramon Llull va resultar insuficient, per la qual cosa va caldre llogar un despatx
a la sisena planta del mateix edifici, que va acollir l’Àrea d’Humanitats i Ciència.
D’altra banda, el 10 d’octubre de 2006 es va inaugurar l’Oficina de Turisme de Catalunya a
Frankfurt, situada a Palmengartenstrasse número 6, prop del recinte firal. Mitjançant la signatura
d’un conveni de col·laboració entre Turisme de Catalunya i l’Institut Ramon Llull, un dels despatxos
es va destinar a oficina de l’Institut Ramon Llull i va acollir durant un any les dues persones que
conformaven l’equip de treball a la mateixa ciutat de Frankfurt.

7.3

COL·LABORADORS

Com a suport a l’organització, l’Institut Ramon Llull va considerar necessari comptar amb la
col·laboració de persones residents a Berlín i Frankfurt, coneixedores tant de la llengua catalana
com de l’alemanya i de les respectives ciutats.
La selecció d’aquests col·laboradors es va fer entre la comunitat de catalans residents en aquelles
ciutats i entre ciutadans alemanys que tenien un bon coneixement de la nostra llengua.
Tots els equipaments de Berlín i Frankfurt on es van celebrar actes del programa artístic i literari
van comptar amb col·laboradors, que també van ser presents en el recinte firal: a l’estand de
l’Institut Ramon Llull; a l’Auditori Ramon Llull de l’espai Forum, per donar suport als participants a
les presentacions i xerrades diverses que se celebraven durant tot el dia; al punt d’informació
situat a l’entrada de l’exposició central; i a l’Agora o plaça central, on van actuar dues colles
castelleres i un grup de danses eivissenques.

25

La relació de contractes formalitzats amb motiu de la Fira de Frankfurt, amb la durada
corresponent, consta amb detall al punt 9.4.
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Altres col·laboradors van ser assignats a tasques concretes, com ara protocol i premsa.
La tasca dels col·laboradors es va centrar bàsicament a donar suport al personal de l’Institut en les
tasques que tenien encarregades i a atendre el públic assistent als actes.
El nombre total de col·laboradors va ser de 31 i el total de temps que van dedicar al Projecte
Frankfurt 2007 va ser de 1.323 hores.

Nombre de
col·laboradors
4
6
3
2
6
2
4
3
1

7.4

Funció

Assistir l’equip directiu
Assistència a les autoritats, control de les
invitacions i accessos, coordinació amb els
equipaments respectius
Assistència a les formacions musicals i ajut
en aspectes tècnics dels espectacles
Suport a l’organització del II Simposi
Internacional de Catalanística i a les cites
amb les editorials
Suport a l’organització del programa literari
atenent principalment els autors convidats
Suport a l’organització de les activitats de
l’estand
Encarregats del punt d’informació de
l’exposició “Cultura catalana, singular i
universal”
Suport en l’organització de les activitats al
Forum
Suport a les activitats de comunicació

Àrea responsable

Direcció
Creació
Creació
Llengua
Humanitats i Ciència
Humanitats i Ciència
Creació
Gerència
Humanitats i Ciència
Departament d’Imatge i Projecció
Exterior

VIATGES I ALLOTJAMENTS

Durant el període comprès entre maig de 2006 i octubre de 2007, el personal de l’Institut Ramon
Llull va haver de viatjar a Frankfurt i a altres ciutats d’Alemanya per a la preparació del programa
de la cultura catalana com a convidada d’honor a la Fira del Llibre de 2007. El proveïdor dels
viatges va ser l’empresa guanyadora del concurs públic convocat per l’IRL a aquest efecte: Travel
Partners SA.
A mesura que el programa s’anava executant, es gestionaven també els desplaçaments de tots els
participants: escriptors, artistes, comissaris de les exposicions, etc.
Durant el període comprès entre l’1 i el 15 d’octubre de 2007, el nombre total de desplaçaments
gestionats per l’Institut Ramon Llull va ser de 1.249, corresponents a les persones que
participaven en el programa literari i en l’artístic, a les de les colles castelleres, als traductors, als
representants de les institucions amb què l’Institut havia signat convenis, als periodistes i a la
delegació de l’Institut.
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Col·lectius

Nombre
desplaçaments

Programa literari

185

Programa artístic

637

Castellers

300

Traductors i altres

26

Representants de les institucions

25

Periodistes

29

Delegació IRL

47

Excepte les dues colles castelleres, que es van desplaçar en sis autocars, la resta de
desplaçaments es van fer en avió. Els bitllets per als desplaçaments a Frankfurt (la majoria) es van
adquirir a la companyia Lufthansa. La resta, per als desplaçaments a Berlín, es van adquirir a la
companyia Clickair.
Durant el mateix període es van gestionar 3.709 nits d’hotel, distribuïdes en cinc hotels de la ciutat
de Frankfurt.
Els integrants del programa artístic i els del programa literari, les colles castelleres i el personal de
l’Institut es van allotjar als hotels NH Frankfurt City, Mövenpick i Holiday Inn, i els periodistes es
van allotjar a l’hotel NH Niederrad.
La direcció de l’Institut Ramon Llull i els representats de les institucions es van allotjar a l’hotel
Intercontinental.
En el conjunt dels actes del programa cultural i literari que es van organitzar a Frankfurt al voltant
de la Fira del Llibre hi van participar més de mil persones. Per tal que els diferents convidats
poguessin desplaçar-se per la ciutat, es van contractar serveis privats de desplaçament urbà
durant els cinc dies de la Fira del Llibre, i també connexions de l’aeroport a l’hotel i a l’inrevés per a
les arribades i sortides dels participants.

7.5

ACTES I ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES

El projecte va comportar despeses protocol·làries per a diferents tipus d’actes. Es van organitzar
còctels als museus amb motiu de les inauguracions de les principals exposicions del programa i un
càtering després de l’espectacle inaugural al teatre Schauspielfrankfurt. Alguns d’aquests còctels i
càterings van oferir productes dels patrocinadors del Projecte Frankfurt 2007.26

26

La relació d’empreses patrocinadores consta en detall en el punt 9.3.
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També es van organitzar actes de presentació del programa a Barcelona, Frankfurt, Palma,
Perpinyà i Sueca.
A banda dels elements de marxandatge per al públic general, l’IRL també va encarregar objectes
específics per a atencions protocol·làries, entre els quals destaquen:

7.6



CD amb la gravació d’un concert de Victòria dels Àngels i Alicia de Larrocha



Reedició del primer facsímil de vocabulari català - alemany publicat al segle XV



Reproducció en plata del logotip creat per Miquel Barceló



Reproducció impresa del logotip de Miquel Barceló sobre paper fabricat pel MuseuMolí Paperer de Capellades

TRANSPORT DE MATERIALS I MAGATZEMS

Per a l’organització dels actes a l’espai firal i per al desenvolupament dels programes literari i
artístic, l’IRL va encarregar serveis de transports de mercaderies i va llogar diversos magatzems.
Igualment, va caldre organitzar un sistema de transports interns.
¾ Transports internacionals: es van fer trameses de material divers (llibres,
programes, fulletons, marxandatge, etc.). Aquests transports es van haver de repetir
diversos dies (28 de setembre i 3, 4, 5 i 8 d’octubre), com a conseqüència de retards
per part dels proveïdors en el lliurament dels materials.
¾ Transport intern de material: es va contractar un servei de transport diari per fer el
trasllat des del magatzem de l’aeroport als diversos espais de la ciutat de Frankfurt on
es duien a terme els actes del programa, i especialment al recinte firal.
¾ Magatzems: l’Institut va llogar un dipòsit ubicat a la zona d’emmagatzematge de
l’Aeroport de Frankfurt, per preparar la distribució de tot el material enviat.
Al recinte firal es va disposar de tres magatzems més: a l’espai Forum, al Hall 5.1 i a l’espai Forum
Foyer.

7.7

ASSEGURANCES

Es va contractar una assegurança de responsabilitat civil per a tots els equipaments de les ciutats
on s’organitzaven actes del programa. Aquesta assegurança cobria les reclamacions derivades de
lesions i/o danys materials a tercers, imputables a l’Institut Ramon Llull.
També es va haver de subscriure una assegurança d’assistència en viatge per als participants a
les activitats organitzades per l’Institut Ramon Llull. Aquesta assegurança cobria l’assistència a les
persones en cas de malaltia, accident o robatori, i també les despeses ocasionades per retards
dels vols i, com a conseqüència, per pèrdua de connexions. També quedava coberta la pèrdua de
l’equipatge o el retard a l’hora de lliurar-lo.
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7.8

SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

L’Institut va contractar els serveis i subministraments necessaris per a l’organització del projecte i
per al desenvolupament correcte de les activitats programades.
¾ Servei de neteja: un servei de neteja diària dels espais (oficines, estands i Forum) i
un altre de neteja específic (un cop finalitzat el muntatge de tots els estands de
l’Institut, de l’exposició central i de les cabines de traducció simultània).
¾ Servei d’informàtica i telecomunicacions: per a aquest servei es va contractar el
lloguer dels equipaments següents:
Oficina 1 de la Fira: deu ordinadors portàtils, una impressora de color,
tres impressores de blanc i negre, una fotocopiadora, un fax i un
telèfon fix
Oficina 2 de la Fira: quatre ordinadors portàtils, dues impressores de
blanc i negre i un telèfon
Oficina 3 de la Fira: un telèfon
Oficina de l’hotel NH Frankfurt City: deu ordinadors portàtils i dues
impressores
Oficina de l’hotel Mövenpick: tres ordinadors portàtils i una impressora
Pel que fa a les telecomunicacions, l’Institut va contractar 60 telèfons mòbils
alemanys que va utilitzar el personal de l’Institut i els col·laboradors. El contracte
incloïa que les trucades entre aquests mòbils fossin gratuïtes.
¾ Servei de seguretat: a més del servei de seguretat nocturna de la Fira, també es va
contractar un servei de vigilància específic a l’espai Forum, on hi havia l’exposició
central, tant durant els dies de la Fira com durant els períodes de muntatge i
desmuntatge. D’altra banda, l’IRL va contractar també un servei de seguretat diürn.
¾ Agència d’hostesses: l’Institut va contractar una agència d’hostesses per atendre les
consultes dels visitants i per repartir documentació. Hi havia 8 hostesses: 3 a l’estand
de l’Institut i 5 a l’espai de l’exposició central del Forum.

7.9

OFICINES I SALES DE REUNIONS

L’Institut va comptar amb una sala de reunions a l’hotel Intercontinental, on s’allotjava l’equip
directiu de l’Institut, i amb sis oficines de treball més:
¾ Una oficina a l’hotel NH Frankfurt City, on s’allotjaven gran part dels treballadors de
l’Institut desplaçats a Frankfurt.
¾ Una oficina a l’hotel Mövenpick, on s’allotjaven majoritàriament els participants del
programa literari.
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¾ 4 oficines al recinte firal: una per al departament d’Imatge i Projecció Exterior de
l’Institut, dues per a gerència i per al CCCB, i una per al personal de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.
Totes les oficines disposaven de connexió a internet sense fils i d’un servei de manteniment tècnic.

7.10 TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA
L’IRL va organitzar un servei de traducció simultània per a tots els actes del programa literari i
acadèmic, i també en el Simposi Internacional de Catalanística. La traducció simultània es va
organitzar conjuntament amb els equipaments que acollien la programació.
El servei de traducció simultània del recinte firal i de la Literaturhaus estava organitzat de la
manera següent:
¾ Actes a l’Auditori del Forum: traducció simultània a quatre llengües (anglès,
alemany, castellà i català) del dimecres 10 al dissabte 13, de 10 a 18:30 h; i el
diumenge, de 10 a 17:30 h.
¾ Actes a l’Auditori Ramon Llull (Hall 5.1): traducció simultània dels actes a l’anglès i
al català, tret d’aquells actes en què hi havia participació d’alemanys (llavors es
traduïa a l’anglès, l’alemany i el català). Dimarts a dissabte de 10 a 18:30 h i
diumenge, de 10 a 13 h.
¾ Actes a altres espais del recinte firal: traducció simultània a cadascun dels actes,
tret de la presentació de l’informe Ser o no ser traduït (acte en llengua anglesa).
¾ Actes a la Literaturhaus: traducció simultània alemany - català en la primera franja
horària, de les 18 a les 20 h (dimecres, divendres, dissabte i diumenge).
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8 PARTICIPACIÓ D’ALTRES ENTITATS
En el marc de la participació de la cultura catalana com a convidada d’honor a la Fira del Llibre de
Frankfurt, altres entitats han pogut presentar els seus projectes. En detallem algunes que ens han
presentat la seva pròpia memòria d’activitats.

APPEC
L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) va disposar d’un espai propi dins
l’estand de l’IRL. També va participar en un acte del programa literari en què va presentar el
projecte de digitalització dels números actuals de les revistes −per fer-los accessibles a la xarxa− i
el del fons històric (12 d’octubre, Auditori Ramon Llull).

Associació Lectura Fàcil i ACEFIR
L’Associació Lectura Fàcil (ALF) va participar en dos actes d’àmbit internacional, a més del que
formava part del programa literari organitzat per l’IRL i que girava a l’entorn de l’edició de llibres de
l’associació.
En primer lloc, l’ALF va assistir com a associació convidada al seminari sobre alfabetització
organitzat pel Bundesverband für Alphabetisierung (Associació Federal per a l’Alfabetització),
l’Institut de Formació Continuada de la UNESCO i la Frankfurt Book Fair Literacy Campaign.
Aquest seminari va tenir lloc el dia 9 d’octubre al Centre de Congressos de Frankfurt i hi van
assistir professionals de diversos països.
Igualment, l’ALF i l’Associació Catalana per a l’Educació, Formació i Recerca (ACEFIR) van
coincidir en la taula rodona “Un repte per a la societat del coneixement: facilitar la lectura a les
persones que no llegeixen”. Aquesta jornada va celebrar-se a la Biblioteca de Frankfurt el dia 10
d’octubre.

Estudi dels fons catalans a les biblioteques alemanyes
El professor Tilbert Dídac Stegmann va dur a terme una recerca a les biblioteques de ciutats de
l’àrea de l’alemany que disposen de llibres catalans o sobre el tema català. D’aquest estudi se’n
desprèn que “les biblioteques dels territoris de parla alemanya tenen una insospitada riquesa de
patrimoni bibliogràfic català. La més coneguda és la Biblioteca Catalana de Frankfurt, però hi ha
més biblioteques a la mateixa ciutat que fan que Frankfurt sigui la primera ciutat alemanya en
llibres de rellevància catalana.” Després, Hamburg, Berlín i Munic són les ciutats amb el patrimoni
català més notable, que ofereix als investigadors catalanistes possibilitats de documentació molt
bones. Hi ha 24 ciutats alemanyes més que ofereixen una àmplia presència de llibres en català o
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sobre temàtica catalana, amb mes de 2.000 volums en cada cas. Finalment, hi ha 25 ciutats més
que tenen un mínim de 600 volums d’aquest àmbit a disposició dels interessats.27

Relació d’activitats de la Institució de les Lletres Catalanes
Seminaris i trobades:


Amb traductors, al voltant d’un autor: Jaume Cabré, Quim Monzó, Carme Riera,
Baltasar Porcel i Mercè Rodoreda



Intercanvi de dramaturgs catalans - alemanys a la Sala Beckett: estius de 2006 i
2007. Escola de l’Obrador



Seminari de Farrera. Maig i octubre de 2006 amb dos poetes i un dramaturg
alemanys



Octubre de 2006: Cafè Europa. Kosmòpolis (18-22 d’octubre). Un debat a cinc
bandes entre escriptors catalans, alemanys, russos i eslaus sobre “Literatura
internacional i literatures nacionals”, a Barcelona, València, Girona i Perpinyà



Trobada sobre traducció: “La tasca del traductor al segle
Ramon Farrés

XXI”,

coordinada per

Increment de la presència de la literatura catalana a Internet


Arxiu TRAC. Arxiu de traduccions d’obres en català a altres llengües. Iniciativa
conjunta IRL-ILC



Portal Lletra en anglès i en castellà. Conveni IRL-ILC-UOC



Ajut especial per a la traducció a l’anglès i l’alemany de pàgines d’autors i traductors
catalans dels webs de l’AELC i el PEN Català



Exposició digital “Mercè Rodoreda, joc de miralls”, amb la UOC



Digitalització de l’exposició “VisualKultur” amb el KRTU



Digitalització de l’exposició “800 anys de literatura catalana”, versió en 10 llengües i
punt de llibre



Edició i presentació de l’informe La literatura catalana i la traducció en un món
globalitzat / Catalan Literature and Translation in a Globalized Word (amb el PEN
Català)

Altres

27

Veure quadre de l’estudi del professor Stegmann a l’annex 10.3.1.
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Recital concert de poesia alemanya i catalana, Grans temps, malaguanyats.
Selecció de poemes: Ramon Farrés. Música: David Mengual



Edició del díptic Discover Catalan Literature on the Net, díptic informatiu amb
adreces de webs sobre literatura catalana



Elaboració de la marca “Cap a Frankfurt’07”



Visita de representants d’associacions a Frankfurt el 2005, 2006 i 2007



Edició d’un llibret de poetes alemanys traduïts al català i de poetes catalans traduïts
a l’alemany



Fotografies d’escriptors per a les presentacions a Frankfurt

Post-Frankfurt: “Vine a Frankfurt”. Els escriptors parlen de l’experiència alemanya
La Institució de les Lletres Catalanes ha organitzat un cicle de conferències amb el títol “La meva
experiència a Frankfurt. La Fira explicada pels seus protagonistes”. La gira, que es farà arreu dels
territoris de parla catalana amb escriptors que van participar a la Fira del Llibre de Frankfurt, té el
suport de l’Institut Ramon Llull, d’Acció Cultural del País Valencià i dels governs de les Illes
Balears i d’Andorra.
El cicle, que va començar el desembre de 2007 i es va allargar fins a mitjan gener de 2008,
preveia conferències a Lleida, Vic, Figueres, Cambrils, València, Tortosa, Andorra la Vella,
Perpinyà, Barcelona i Palma de Mallorca.
Programa:
1. 12 de desembre a Lleida. Biblioteca Pública (rambla d’Aragó, 10)
2. 14 de desembre a Vic. Espai La Central
3. 17 de desembre a Figueres. Auditori Narcís Monturiol (c. Monturiol, 3)
4. 18 de desembre a Cambrils. Centre Cultural i Ocupacional (c. Sant Plàcid, 18-20)
5. 19 de desembre a València. Centre de Cultura Contemporània (c. Sant Ferran, 12)
6. 20 de desembre a Tortosa. Biblioteca Marcel·lí Domingo
7. 15 de gener a Andorra la Vella. Sala d’actes del Centre Cultural de la Llacuna (c. Mossèn Cinto
Verdaguer, 4)
8. 16 de gener a Perpinyà. Casa de la Generalitat.
9. 17 de gener a Barcelona. Sala d’actes del Palau Marc. Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació (rambla de Santa Mònica, 6)
10. Palma de Mallorca (data i lloc per concretar en el moment de tancar l’edició)
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Organització Capital de la Cultura Catalana
L’Organització Capital de la Cultura Catalana va participar a la taula rodona “Les ciutats,
generadores de cultura”, que va tenir lloc el dia 10 d’octubre a l’Auditori del Forum. En el decurs de
l’acte es van presentar les ciutats que han estat capitals de la cultura catalana, i també es va
presentar la candidatura de Tarragona per ser Capital Europea de la Cultura l’any 2016.
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9 CONVENIS I CONTRACTES FRANKFURT 2007

9.1

CONVENIS INSTITUCIONALS

Per a l’organització de la participació de la cultura catalana com a convidada d’honor de la Fira del
Llibre de Frankfurt s’han signat convenis de col·laboració amb les entitats públiques següents:
Entitats

Objecte del conveni

Govern d’Andorra

Participació institucional de la cultura catalana i
participació en la programació

Institut d’Estudis Baleàrics

Participació institucional de la cultura catalana i
participació en la programació

Ajuntament de l’Alguer

Participació institucional de la cultura catalana

Ajuntament de Beseit

Participació institucional de la cultura catalana

Ajuntament de Calaceit

Participació institucional de la cultura catalana

Ajuntament de Gandia

Participació institucional de la cultura catalana

Ajuntament de Morella

Participació institucional de la cultura catalana

Ajuntament de Perpinyà

Participació institucional de la cultura catalana

Ajuntament de Sueca

Participació institucional de la cultura catalana

9.2

9.2.1

CONVENIS I CONTRACTES PER A ACTIVITATS

Recinte firal

Relació dels contractes i convenis signats per a actes duts a terme al recinte de la Fira de
Frankfurt.
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Persones jurídiques / persones
físiques

Objecte del conveni / contracte

Esfera Comunicación y Eventos, SA

Contracte per a l’elaboració del projecte de construcció,
producció, muntatge i manteniment dels estands del
Projecte Frankfurt 2007 (concurs públic)

Pere Jaume Borrell Guinart

Contracte per a la realització d’una intervenció artística
a l’espai Agora de la Fira de Frankfurt
Contracte per a la instal·lació (muntatge i desmuntatge)
de la pantalla LED a l’espai Agora de la Fira de
Frankfurt per a la intervenció artística de Perejaume

Contec Congress &
Veranstaltungstechnik
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona

9.2.2

Conveni per a l’exposició “Cultura catalana, singular i
universal”

Espectacle inaugural

Persones jurídiques

Objecte del conveni / contracte

Städtischen Bühnen Frankfurt am
Main GmbH

Contracte per a l’arrendament del teatre Schauspiel per
a la celebració de l’espectacle inaugural de la Fira

Serveis de l’Espectacle Focus, SA

Contracte per a la producció de l’espectacle inaugural
de la Fira (concurs públic)

Lalulala, SL

Contracte per a la creació i direcció artística de
l’espectacle inaugural de la Fira

Miracle, SA

Prestació del servei de càtering ofert a l’espectacle
inaugural de la Fira

9.2.3

Arts escèniques. Dansa

Entitats / persones

Objecte del conveni / contracte

Lloc de representació

Künstlerhaus
Mousonturm

Organització del projecte Dance: Meeting
Catalan Culture

Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt)

Àngels Margarit, SLU

Contracte per a la representació de
l’espectacle Solo por placer

Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt)

Cia. Senza Tempo

Contracte per a la representació de
l’espectacle La canción de Margarita

Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt)
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Entitats / persones

Objecte del conveni / contracte

Lloc de representació

Companyia Raravis /
Andrés Corchero Rosa Muñoz SCP

Contracte per a la representació de
l’espectacle ...De Terrissa

Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt)

Marta Oliveres
Tortosa Management i
Gestió Cultural, SL

Contracte per a la representació de
l’espectacle Mi madre y yo

Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt)

Mal Pelo, SCCL

Contracte per a la representació de
l’espectacle Bach

Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt)

Teatre Nacional de
Catalunya

Contracte per a la representació de
l’espectacle Viatges a la felicitat

Mousonturm-Theater
(Frankfurt)

Künstlerhaus
Mousonturm

Conveni per a la coproducció de la
videoinstal·lació Moviment - Temps
d’imatges

Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt)

NU’2 Associació per la
Creació, SL

Contracte per regular les condicions de la
coproducció de la videoinstal·lació
Moviment - Temps d’imatges

Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt)

Hebbel-Theater

Conveni per a l’organització del cicle “Fet
a Catalunya”

Hebbel-Theater (Berlín)

La Perla 29, SL

Contracte per a la representació de
l’espectacle King, de Carlota Subirós i
Gonzalo Cunill

Hebbel-Theater (Berlín)

Marta Oliveres
Tortosa Management i
Gestió Cultural, SL

Contracte per a la representació de
l’espectacle Mi madre y yo

Hebbel-Theater (Berlín)

Mal Pelo, SCCL

Contracte per a la representació de
l’espectacle Bach

Hebbel-Theater (Berlín)

Actors in Process

Conveni per a l’organització del Festival
Tanza07

Geschichtspark,
Sparrplatz, Kulturforum
(Berlín)
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9.2.4

Arts escèniques. Teatre

Entitats / persones

Objecte del conveni / contracte

Lloc de representació

Städtischen Bühnen
Frankfurt am Main
GmbH

Conveni per al lloguer de l’espai
Schauspielfrankfurt per a la representació
de les obres Tirant lo Blanc i A la Toscana

Schauspiel-Theater
(Frankfurt)

Serveis Escènics
Romea, SL

Contracte per a la coproducció de
l’adaptació teatral de la novel·la Tirant lo
Blanc i la seva estrena a Alemanya

Schauspiel-Theater
(Frankfurt)

Teatre Nacional de
Catalunya

A la Toscana

Schauspiel-Theater
(Frankfurt)

Fundació Privada
Catalana Xarxa
d’Espectacle Infantil i
Juvenil de Catalunya
(La Xarxa)

Contracte per a la realització d’una mostra
de teatre infantil i juvenil

Internationales-Theater
(Frankfurt)

Castillo de Elsinor, SL

Contracte per a la representació de
l’espectacle Merma Nomormai

Konstablerwache
(Frankfurt)

9.2.5

Contracte per a la representació de l’obra

Arts plàstiques

Entitats / persones

Objecte del conveni

Lloc de representació

Deutsches Architektur
Museum (DAM)

Conveni per a l’organització de les
exposicions “Building Patents” i “Gaudí
Unseen. Completion of Sagrada Família”

Deutsches Architektur
Museum (Frankfurt)

Fonts i Prats
Associats, SL (Actar)

Contracte per a l’elaboració del disseny
museològic i museogràfic, el comissariat i
la coordinació de continguts de l’exposició
d’arquitectura catalana “Building Patents” i
del catàleg corresponent

Deutsches Architektur
Museum (Frankfurt)

Entitat Autònoma de
Difusió Cultural

Conveni per a l’organització de l’exposició
“VisualKultur.cat” en col·laboració amb el
Museum für Angewandte Kunst

Museum für Angewandte
Kunst (Frankfurt)

Museum für
Angewandte Kunst
Frankfurt

Conveni per a l’organització de l’exposició
“VisualKultur.cat” en col·laboració amb
l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural

Museum für Angewandte
Kunst (Frankfurt)
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Fotografie Forum
International

Conveni per a l’organització de l’exposició
de fotografia “Nou Now”

Altes Literaturhaus
(Frankfurt)

Josep Rigol i Muxart

Contracte per a la coordinació de
l’exposició “Nou Now”

Fotografie Forum
Internacional (Frankfurt)

David Salvador
Balsells Solé

Contracte per al comissariat de l’exposició
“Nou Now”

Fotografie Forum
Internacional (Frankfurt)

Frankfurter
Kunstverein

Conveni per a l’organització de l’exposició
“Macba al Kunstverein”

Kunstverein Museum
(Frankfurt)

Museu d’Art
Contemporani de
Barcelona

Conveni per a l’organització de l’exposició
“Macba al Kunstverein”

Kunstverein Museum
(Frankfurt)

Museum für
Kommunikation

Conveni per a l’exposició “Cataloonia!, a
land draws itself into the future”

Museum für
Kommunikation
(Frankfurt)

Georg-Christof
Bertsch

Contracte per al comissariat de l’exposició
“Cataloonia!, a land draws itself into the
future”

Museum für
Kommunikation
(Frankfurt)

Fundació Privada
Guillem Viladot - Lo
Pardal

Conveni per a l’exposició sobre poesia
visual catalana

Instituto Cervantes
(Berlín)

Instituto Cervantes

Conveni per a l’exposició sobre poesia
visual catalana

Instituto Cervantes
(Berlín)

Entitat Autònoma de
Difusió Cultural

Conveni per a l’organització de l’exposició
“Visca el piano!”, de Carles Santos

Instituto Cervantes
(Berlín)

Instituto Cervantes

Conveni per a l’organització de l’exposició
“Visca el piano!”, de Carles Santos

Instituto Cervantes
(Berlín)

Nuevo Taller de Obras
Maestras, SL

Conveni per a l’exposició “Homenatge a
Catalunya”, de Günter Grass

Literaturhaus (Frankfurt)

Assoc. Professional
Il·lustradors de
Catalunya

Conveni per a la realització de la mostra
audiovisual “Realitats impossibles”

Literaturhaus (Frankfurt)

Eva Winkeler

Subvenció per al finançament de la
producció de l’exposició “Sèrie Mallorca”

Galeria Eva Winkeler
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Subvenció per al finançament de part de
les despeses derivades de l’ exposició
“Catalunya Looks”

Art Center (Berlín)

Entitats / persones

Objecte del conveni

Lloc de representació

Consorci Catalan
Films & TV

Conveni per a l’organització del Cicle de
Cinema Català

Deutsches Filminstitut /
Deutches Filmmuseum
(Frankfurt)

Screen Projects, SL

Subvenció per al finançament de la
producció de la mostra de videoart
anomenada “Miró: Una mirada des del
vídeo”

Projektraum Satellit
(Frankfurt)

Entitats / persones

Objecte del conveni

Lloc de representació

Alte Oper Frankfurt

Conveni per al lloguer de l’espai per a
l’actuació de l’International Ensemble
Modern Academy

Alte Oper (Frankfurt)

Internationale
Ensemble Modern
Akademie

Contracte per al concert de l’International
Ensemble Modern Akademie

Alte Oper (Frankfurt)

Alte Oper Frankfurt

Conveni per al lloguer de l’espai per a
l’actuació de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya

Alte Oper (Frankfurt)

Fundació Privada de
l’Auditori i l’Orquestra

Contracte per al concert de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya

Alte Oper (Frankfurt)

Alte Oper Frankfurt

Conveni per al lloguer de l’espai per a
l’actuació de Maria del Mar Bonet i Miguel
Poveda

Alte Oper (Frankfurt)

Esferas
Transferencias
Culturales, SL

Contracte per a l’actuació de Maria del
Mar Bonet

Alte Oper (Frankfurt)

3 Punts Galeria

9.2.6

9.2.7
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Entitats / persones

Objecte del conveni

Lloc de representació

Fundació Privada
Taller de Músics

Contracte per a l’actuació de Miguel
Poveda León

Alte Oper (Frankfurt)

Bockenheimer Depot

Conveni per al lloguer de l’espai per a la
celebració de les Nits Sónar

Bockenheimer Depot
(Frankfurt)

Advanced Music, SL

Contracte per a l’execució del projecte de
les Nits Sónar

Bockenheimer Depot
(Frankfurt)

Llibert Fortuny Cendra

Contracte per a l’actuació musical de
Llibert Fortuny Quintet

Hebbel-Theater (Berlín)

Fourni Produccions
Sonores, SCP

Contracte per a l’actuació musical del grup
La Troba Kung-Fú

Hebbel-Theater (Berlín)

World Around Music

Contracte per a l’actuació musical del grup
08001

Hebbel-Theater (Berlín)

Sala Brotfabrik

Conveni per al lloguer de l’espai per a la
celebració de la mostra Catalan Sounds

Sala Brotfabrik
(Frankfurt)

Desarrollo de
Contenidos
Audiovisuales, SL

Contracte per a l’actuació d’Òscar Briz a
la mostra Catalan Sounds

Sala Brotfabrik
(Frankfurt)

R.G.B. Music,SL

Contracte per a l’actuació del grup
Lax’n’Busto a la mostra Catalan Sounds

Sala Brotfabrik
(Frankfurt)

World Around Music

Contracte per a l’actuació del grup Nubla
a la mostra Catalan Sounds

Sala Brotfabrik
(Frankfurt)

Flaiqueissets, SL

Contracte per a l’actuació del grup Antònia
Font a la mostra Catalan Sounds

Sala BrotfabriK
(Frankfurt)

Sala Jazzkeller

Conveni per al lloguer de l’espai per a la
celebració de la mostra Cat.jazz

Sala Jazzkeller
(Frankfurt)

Vèrtex Empresarial de
Serveis Culturals, SL

Contracte per a l’actuació de Manel Camp
Quartet a la mostra Cat.jazz

Sala Jazzkeller
(Frankfurt)

AGMA, SL

Contracte per a l’actuació del grup musical
Hat a la mostra Cat.jazz

Sala Jazzkeller
(Frankfurt)

Ateneu Sanfeliuenc

Contracte per a l’actuació de ColinaMiralta-Sambeat Trio a la mostra Cat.jazz

Sala Jazzkeller
(Frankfurt)
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Entitats / persones

Objecte del conveni

Lloc de representació

Músics de Girona,
SCCL

Contracte per a l’actuació musical
d’Andreu Zaragoza Quintet a la mostra
Cat.jazz

Sala Jazzkeller
(Frankfurt)

Staatstheater de
Darmstadt

Conveni per a l’organització del Festival
d’Òpera de Butxaca i Noves Creacions

Staatstheater Darmstadt
(Darmstadt)

Centre d’Iniciatives del
Teatre de les Arts, SL

Contracte per a la gestió, coordinació i
producció executiva del Festival d’Òpera
de Butxaca i Noves Creacions

Staatstheater Darmstadt
( Darmstadt)

Zusup, SL

Contracte per a l’actuació del grup
Macaco

Mousonturm (Frankfurt)

Gertrudis, SL

Contracte per a l’actuació del grup
Gertrudis

Literaturhaus (Munic)

Comunitat Evangèlica
Luterana de Santa
Caterina

Contracte per a la cessió de l’església per
a l’actuació de Jordi Savall

Katharinenkirche
(Frankfurt)

Centre Internacional
de Música Antiga
(CIMA)

Contracte per una actuació de Jordi Savall
i els conjunts La Capella Reial de
Catalunya i Hesperion XXI

Katharinenkirche
(Frankfurt)

Galtron Center, SL

Contracte per a la representació de
l’espectacle Precaució:Obres!

Instituto Cervantes
(Berlín)

Fundació Privada
Taller de Músics

Contracte per a l’actuació de Mariona
Sagarra dins del projecte d’una exposició
itinerant per les biblioteques alemanyes

Diverses biblioteques
alemanyes

Associació Catalana
d’Intèrprets de Música
Clàssica

Subvenció per al finançament de les
despeses corresponents a la celebració
de tres concerts de música clàssica
contemporània amb repertori de
compositors catalans

Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst
(Escola Superior de
Música de Frankfurt)

Berliner Bach
Akademie

Subvenció per a les despeses
corresponents al caixet, allotjament i
viatges dels músics Josep Mas, Vicente
Ros i Bartolomeu Veny

Nikolaikirche de Berlín
(Alemanya)
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9.2.8

Comunicació

Entitats / persones
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

Objecte del conveni / contracte
Conveni per a la participació de Televisió de
Catalunya SA i Catalunya Ràdio SRG SA a la
Fira Internacional del Llibre de Frankfurt 2007

Corporació Catalana de Comunicació, SL

Contracte per a l’adquisició d’exemplars del
suplement especial del diari Avui del dia 11 de
setembre de 2007, amb motiu de la Fira de
Frankfurt 2007

Corporació Catalana de Comunicació, SL

Contracte per a l’adquisició d’ exemplars del
suplement especial del diari Avui del dia 23
d’abril de 2007, dedicat a la Fira del Llibre de
Frankfurt de 2007

Diario El País, SL

Contracte per a l’elaboració d’un número
especial del suplement cultural “Babelia”,
dedicat a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007

La Vanguardia Ediciones, SL

Contracte per a la traducció a l’anglès i
l’adquisició d’exemplars del suplement
“Cultura/s”, dedicat a la Fira del Llibre de
Frankfurt 2007

Partal, Maresma i Associats, SL

Contracte per a l’elaboració al diari electrònic
Netzeitung.de d’un especial dedicat a la Fira de
Frankfurt 2007

Revista Presència, SL

Contracte per a l’elaboració i l’adquisició
d’exemplars del suplement especial dedicat a la
Fira del Llibre de Frankfurt

Wölstein Business Communications, GmbH

Contracte per a la difusió del programa del
projecte “La cultura catalana com a convidada
d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007”

Werbering GmbH

Contracte per a la publicitat del programa del
projecte “La cultura catalana com a convidada
d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007”

Zanfonia, SL

Contracte per a l’adquisició dels drets de
l’enregistrament del concert de Victòria dels
Àngels i Alicia de Larrocha
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9.3

CONVENIS AMB EMPRESES PATROCINADORES

Entitats / persones

Objecte del conveni

San Miguel Fábrica de Cerveza y Malta

Patrocini oficial del Projecte “Frankfurt 2007:
Cultura catalana, singular i universal”

Sociedad General de Aguas de Barcelona,
SA

Patrocini oficial del Projecte “Frankfurt 2007:
Cultura catalana, singular i universal”

Clickair, SA

Patrocini oficial del Projecte “Frankfurt 2007:
Cultura catalana, singular i universal”

Embotits Salgot, SA

Subministrament de llaminets durant els actes
inaugurals de les exposicions del Projecte
“Frankfurt 2007: Cultura catalana, singular i
universal”

Frit Ravich, SL

Subministrament de snacks per als actes del
Projecte “Frankfurt 2007: Cultura catalana,
singular i universal”

Fundació Caixa Catalunya

Mecenatge oficial del Projecte “Frankfurt 2007:
Cultura catalana, singular i universal”

Galetes Camprodon, SA

Subministrament de galetes per als actes del
Projecte “Frankfurt 2007: Cultura catalana,
singular i universal”

Gramona Stock, SL

Subministrament de cava i vi blanc per als
actes del Projecte “Frankfurt 2007: Cultura
catalana, singular i universal”

Gremi Indústries Gràfiques de Catalunya

Patrocini oficial del Projecte “Frankfurt 2007:
Cultura catalana, singular i universal”

La Seda de Barcelona

Patrocini oficial del Projecte “Frankfurt 2007:
Cultura catalana, singular i universal”

Naturquell, SA

Subministrament d’aigua per a actes del
Projecte “Frankfurt 2007: Cultura catalana,
singular i universal”

Pastisproject, SL

Subministrament de xocolates per a actes del
Projecte “Frankfurt 2007: Cultura catalana,
singular i universal”
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San Miguel Fábrica de Cerveza y Malta

Subministrament de cervesa per a actes del
projecte “Frankfurt 2007: Cultura catalana,
singular i universal”

Viniart, Sl

Subministrament de vins blancs i negres per a
la programació gastronòmica de les Nits Sónar,
dins del projecte “Frankfurt 2007: Cultura
catalana, singular i universal”

Viticultors Mas d’en Gil, Sl

Subministrament de vi negre Coma Vella 2003
durant els actes inaugurals de les exposicions
del projecte “Frankfurt 2007: Cultura catalana,
singular i universal”

Helaba Landesbank i Frankfurter
Kunstverein

Patrocini de l’exposició del fons del Macba

9.4

CONTRACTES DE PERSONAL

Nom del lloc

Objecte del contracte i àrea

Dates de contractació

Comissari/ària del Projecte
Frankfurt 2007

Responsable de la direcció executiva del
Projecte Frankfurt 2007

Del 30 de juny de 2006
a l’1 de novembre de
2007

Comissariat
Secretari/ària del
comissari/ària

Responsable de la secretaria del
comissari/ària del Projecte Frankfurt
2007

Del 24 de maig de 2006
al 15 de novembre de
2007

Comissariat
Responsable de patrocini

Responsable de recerca i gestió de
patrocini per al Projecte Frankfurt 2007

Del 13 de juliol de 2006
al 7 d’abril de 2008

Comissariat
Tècnic/a

Preparació de la participació de la
cultura catalana com a convidada
d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt
2007

De l’1 de març de 2007
al 15 de novembre de
2007

Oficina de Frankfurt
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Nom del lloc

Objecte del contracte i àrea

Dates de contractació

Tècnic/a

Preparació de la participació de la
cultura catalana com a convidada
d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt
2007

Del 15 d’octubre de
2006 al 15 de novembre
de 2007

Oficina de Frankfurt
Tècnic/a de música

Suport tècnic en l’organització i execució
del Projecte Frankfurt 2007
Àrea de Creació

Tècnic/a d’arts escèniques

Suport tècnic en l’organització i execució
del Projecte Frankfurt 2007
Àrea de Creació

Tècnic/a d’arts plàstiques

Suport tècnic en l’organització i execució
del Projecte Frankfurt 2007
Àrea de Creació

Administratiu/iva d’arts
escèniques

Suport administratiu en l’organització i
execució del Projecte Frankfurt 2007
Àrea de Creació

Tècnic/a

Suport tècnic en l’organització i execució
del Projecte Frankfurt 2007
Àrea d’Humanitats i Ciència

Tècnic/a

Suport tècnic en l’organització i execució
del Projecte Frankfurt 2007
Àrea d’Humanitats i Ciència

Tècnic/a

Suport tècnic en l’organització i execució
del Projecte Frankfurt 2007
Àrea d’Humanitats i Ciència

Administratiu/iva

Suport administratiu en l’organització i
execució del Projecte Frankfurt 2007
Àrea d’ Humanitats i Ciència
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De l’1 d’octubre de
2006 al 15 de desembre
de 2007
De l’1 d’octubre de
2006 al 15 de desembre
de 2007
De l’1 d’octubre de
2006 al 15 de novembre
de 2007
De l’1 d’octubre de
2006 al 15 de novembre
de 2007
Del 30 d’octubre de
2006 al 15 de novembre
de 2007
Del 14 de maig de 2007
al 15 de novembre de
2007
Del 12 de febrer de
2007 al 15 de desembre
de 2007
De l’1 d’octubre de
2006 al 15 de novembre
de 2007
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Nom del lloc

Objecte del contracte i àrea

Dates de contractació

Tècnic/a de suport a
tasques de premsa i difusió
corporativa

Suport tècnic en l’organització i execució
del Projecte Frankfurt 2007

De l’1 d’octubre de
2006 al 15 de novembre
de 2007

Administratiu/iva

Suport administratiu en l’organització i
execució del Projecte Frankfurt 2007

Departament d’Imatge i Projecció
Exterior

Departament d’Imatge i Projecció
Exterior
Tècnic/a

Suport tècnic en l’organització i execució
del Projecte Frankfurt 2007
Àrea de Llengua

Tècnic/a

Suport tècnic en l’organització i execució
del Projecte Frankfurt 2007
Gerència

Administratiu/iva

Suport administratiu en l’organització i
execució del Projecte Frankfurt 2007
Gerència

Administratiu/iva

Suport en protocol del Projecte Frankfurt
2007
Direcció

9.5

De l’1 d’octubre de
2006 al 15 de novembre
de 2007

Del 12 de març de 2007
al 15 de desembre de
2007
Del 17 d’octubre de
2006 al 7 d’abril de
2008
De l’1 d’octubre de
2006 al 31 de maig de
2007
Del 16 de juliol de 2007
al 15 de novembre de
2007

CONTRACTES DE SERVEIS

Entitats

Objecte del contracte

Corporació Travel Partners, SA

Desplaçaments i allotjaments del Projecte
Frankfurt 2007 (concurs públic)

Montse Vancells Flotats (Babel Traductors)

Servei d’interpretació simultània dels actes fets
en el marc de la Fira de Frankfurt 2007
(concurs públic)
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10 ANNEXOS
Vegeu Memòria II. Annexos.

11 MEMÒRIA ECONÒMICA
Vegeu Memòria III. Memòria econòmica.
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INSTITUT RAMON LLULL*

Director: Josep Bargalló
Directora adjunta: Neus Fornells
Director de Planificació i Comunicació: Antoni Batista
Cap de l’Àrea de Llengua: M. Àngels Prats
Cap de l’Àrea de Creació: Borja Sitjà
Cap de l’Àrea d’Humanitats i Ciència: Carles Torner
Gerent: Josep Marcé
Comissària del projecte Frankfurt 2007: Anna Soler-Pont

Aquesta memòria ha estat redactada per Gavina Garcia i Esther Coll a partir de la memòria general d’activitats d’Anna
Soler-Pont i dels informes corresponents de cada àrea i departament de l’Institut Ramon Llull.
Tots els gràfics han estat elaborats a partir de dades pròpies recopilades pels equips de l’IRL, excepte el corresponent
a l’annex 10.2.5.1, que ha estat elaborat pel professor Tilbert Dídac Stegmann.
Igualment, les fotografies, tret del cas que s’indiqui el contrari, formen part de l’arxiu de l’IRL.
Han aportat les seves respectives memòries d’activitats:
Associació Catalana per a l’Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR)
Associació Lectura Fàcil
Associació de Publicacions Periòdiques en català (APPEC)
Catalan Films & TV
Colla Vella dels Xiquets de Valls
Institució de les Lletres Catalanes (ILC)
Organització Capital de la Cultura Catalana
Professor Tilbert Dídac Stegmann

*

A data de 14 d’octubre de 2007.

