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Deu premiats, catalans i catalanòfils residents a l’exterior dels Països 
Catalans, han estat distingits amb el XXVII Premi Josep Maria Batista i 
Roca – Memorial Enric Garriga Trullols, guardó d’atorgament anual 
instituït i convocat per l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura     
Catalana (IPECC) per reconèixer la tasca que duen a terme els                   
catalanòfils i els catalans de fora per mantenir la presència catalana en 
el món i augmentar el coneixement dels Països Catalans i la cultura 
catalana a l’exterior 

 
Barcelona, 14 de novembre de 2015 
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Nasqué a Barcelona el 1933. 
 
És un compositor català, fill de l'arquitecte Lluís Bonet i Garí i germà de l'arquitecte 
Jordi Bonet i del rector Lluís Bonet. 
 
Estudià al Conservatori de Barcelona amb Joan Massià i Prats, Maria Carbonell i 
Mumbrú i Eduard Toldrà, que el presentaren al Palau de la Música Catalana el 
1947. Treballà més tard amb Joaquim Zamacois, Emili Pujol i Lluís Maria Millet i 
Millet. 
 
El 1949 se n‟anà a París per estudiar amb Nadia Boulanger.  
 
El 1955 fou president de les Joventuts Musicals de Barcelona, on va introduir l‟ús 
del català a tots els actes públics.  
 
El 1962 va ser president de la Fédération Internationale des Jeunesses Musicales i 
representant al Consell de Música de la UNESCO. 
 
L‟any 1959, essent resident temporal al Col·legi d‟Espanya de la Cité Universitaire 
de París, va organitzar, conjuntament amb alguns residents catalans, la festa de 
Sant Jordi, i va pronunciar un discurs explicant què representa per als catalans 
aquesta festa. 
 
El 1979 succeí Nadia Boulanger en la direcció del Conservatoire Américain de 
Fontainebleau i des del 1971 és professor del Conservatori de París i director 
adjunt de l'École Normale de Musique de París. Ha estat guardonat amb diversos 
premis de composició (Fundació Copley de Chicago, Fundació March, "Prince 
Rainier III de Monaco") i ha rebut nombrosos encàrrecs (Festival d'Amèrica-
Espanya, RTVE, Dotació d'Art Castellblanch, Ensemble Moderne de París i 
Festivals de Sevilla i de Granada). 
 
A la Ràdio Francesa va fer el programa en català “París Fogar de Cultura 
Catalana”. Els enregistraments d‟aquests programes es troben a la Fonoteca 
Jaume Font de Barcelona. 
 
 

    Narcís Bonet i Armengol 
 

     Resident a París (França) 
 

     Nascut a Barcelona (Catalunya) 
     el 22 de gener de 1933 
 



 
Va ser Secretari d‟Òmnium Cultural de París. Conserva d‟aquesta època una 
fotografia amb Josep Maria Batista i Roca a la seu d‟Òmnium i tres cartes que li va 
enviar i de les quals en tenim fotocòpia.  
 
Actualment és membre del Conseil Musical de la Fundació Prince Pierre de 
Monaco i Commandeur dans l'Ordre du Mérite Culturel del Principat de Mònaco, 
on ha fet de promotor de la cultura catalana.  
 
El 1998 va rebre la Creu de Sant Jordi. 
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   Sarita Figueras Sánchez 
 

    Resident a Montevideo (Uruguay) 
 

    Nascuda a Montevideo (Uruguai) 
 

    El 18 de novembre de 1976  

 

 

Nascuda a Montevideo (Uruguai), el 18 de novembre de 1976, Sarita Figueras 
Sánchez és filla de Josep Figueras i Muray, nascut al Papiol, Catalunya, exiliat de la 
guerra civil, i Sara Sánchez, argentina, nascuda a la província de Corrientes, 
República Argentina. 
 
Es va llicenciar de Comptadora Pública a l‟ Universitat de la República (UDELAR)  
l‟any 2003, amb una mestria en Dret Tributari  l‟any 2011 a la Universitat de 
Montevideo. L‟any 2014 es llicencia com a Directora Tècnica en futbol, també a la 
UDELAR. 
 
Des de petita va participar en les distintes activitats culturals del Casal Català de 
Montevideo. 
 
Declamació en català amb 5-6 anys, teatre per a nens i nenes en castellà i Català 
amb 10-12 anys. Dansaire des de l‟any 1986 fins a l‟any 2010 a L‟esbart Dansaire 
“Germanor”, amb participacions puntuals en any posteriors. 

 
Atleta federada pel Casal Català des de l‟any 1991 fins a l‟any 1995. Amb 
participació a l‟equip d‟ handbol del Casal  l‟any 1992. 
 
Ajudant del seu pare des de petita, en la preparació de les paelles, en l‟actualitat és 
conjuntament amb un equip de treball i altres cuiners, l‟encarregada de preparar-les. 
 
Va ser membre de l'Equip editor de la revista mensual del Casal 
Català “El Manelic” des de l‟any 2005 fins a l‟any 2010.  
 
Va participar en totes les trobades de catalans del con sud d‟Amèrica (amb l‟esbart i 
amb la colla. I com directiu), només no va participar l'any 1996 i 1999. 
 
Participació en els tallers de Joves de aijocc (2007 i 2009) com a representant del 
seu Casal. 

 
Integrant  de la comissió organitzadora de la 8a Trobada Cultural de Comunitats 
Catalanes del Con Sud d‟Amèrica que va tindre lloc a Montevideo l‟any 2003. 
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Participant en el taller de perfeccionament de directius que va tindre lloc a la ciu-
tat de La Plata, República Argentina, l‟any 2007 i al que es va fer a Paranà el 
2009. 
 
Fundadora, integrant i cap de la Colla Bastonera de Montevideo, des de l‟any 
2003. Va ser la primera colla Bastonera de fora de Catalunya. 
 
Co-Fundadora de la Penya Barcelonista de Montevideo “Héctor Scarone”, penya 
oficial número 1907, integrant de la seva directiva tant com Secretària o Tresore-
ra. 
 
Integrant de l‟equip de Futsal Femeni de la Penya denominat “Barcelona”, des de 
l‟any 2012 fins ara. L‟equip va guanyar la copa de futbol platja 2012 y copa de 
plata de la lliga universitària el 2012. 
 
Va aprovar el nivell elemental de curs de català que atorga l'Institut Ramon Llull,  
l‟any 2010. 
 
Integrant de la Comissió Directiva del Casal Català, com vocal i com vicepresi-
denta des de l‟any 2013 fins a l`any 2015. 
 
L‟any 1993 i 2005 va ser integrant dels grups de Viatge a Catalunya. 
El 2005 va ser part de les actuacions de L‟esbart i de la Colla Bastonera a les 
diferents Ciutats arreu de Catalunya. 
 
Participa, en l‟actualitat, a  les festes organitzades pel Casal tant a Sant Jordi 
com a Sant Joan. Disposada en tot moment a col·laborar amb el Casal català de 
Montevideo i contribuir a difondre la realitat nacional catalana a la societat uru-
guaiana. 
 
Treballa com Comptadora a l‟Administració Pública, amb activitats honoràries 
com a Directora Tècnica de Futbol de nens (4 a 6 anys) i nenes (7 a 10 anys) al 
Club Unió Veïnal de Montevideo i Plaça de Montevideo respectivament. 
 
Participa aquest any al campionat de la Lliga Universitària d‟Esports, amb l‟equip 
de futsal femení Barcelona.  
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Neix a Nova York, Estats Units, el 15 de setembre de 1949. 
 
El Professor Freedman. catalanòfil i medievalista, s'especialitzà en història social 
medieval, la història d'Espanya, els estudis comparatius dels camperols, el 
comerç de productes de luxe, i la història de la cuina. 
 
Freedman va obtenir la seva llicenciatura a la Universitat de Califòrnia a Santa 
Cruz i un MLS de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació d'Estudis de la 
Universitat de Califòrnia a Berkeley. Va obtenir un doctorat en Història a la 
mateixa institució el 1978. La seva tesi doctoral es va centrar en la Catalunya 
medieval i com el bisbe i canonges van interactuar amb els elements poderosos i 
febles de la societat laica a Vic, al nord de Barcelona. Això va donar lloc a la 
publicació de la diòcesi de Vic: Tradició i Regeneració a Catalunya Medieval 
(1983). 
 
Freedman va ensenyar durant divuit anys a la Universitat de Vanderbilt abans 
d'unir-se a la facultat de Yale el 1997. A Vanderbilt, es va centrar en la història 
de la pagesia catalana, la correspondència papal amb Catalunya i una història 
comparativa dels règims senyorials europeus. Va ser guardonat amb el Premi 
Nordhaus Ensenyament de Vanderbilt el 1989 i va ser el company de Robert 
Penn Warren Humanitats Centre  el 1991-1992. Durant aquest temps va publicar 
el seu segon llibre, Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya medieval 
(1991). 
 
Des de la seva arribada a la Universitat de Yale, el professor Freedman ha 
exercit com a Director d'Estudis de Grau en Història, Director del Programa 
d'Estudis Medievals i President del Departament d'Història. Ha ofert seminaris de 
postgrau a la història social de l'Edat Mitjana, l'església, la societat i la política, i 
els estudis agraris (com a part d'un curs impartit en equip). 

 
 

 

     Paul H. Freedman 
 

       Resident a  Nova York (Estats Units) 
 

       Nascut a Nova York (Estats Units) 
 

       El 15 de setembre de 1949 



Freedman va ser professor visitant al Max-Planck-Institut für Geschichte a 
Göttingen el 2000 i va ser directeur d'Études Associé a l'École des Hautes Études 
en Sciences Socials de París el 1995. També va publicar el seu tercer llibre, 
Imatges de la Camperola medieval (1999) i dues col·leccions d'assajos: Església, 
Dret i Societat a Catalunya, 900-1500 i Assaigs d'Història de la Pagesia catalana 
(escrits sobre la història de la pagesia catalana traduït al català). 
 
Més recentment Freedman ha editat Aliments: La història del gust, una col·lecció 
il·lustrada d'assajos sobre el menjar des de la prehistòria fins a l'època 
contemporània publicat per Thames & Hudson (Londres) i als EUA per la 
University of California Press (2007). El seu llibre sobre la demanda d'espècies a 
l'Europa medieval va ser publicat el 2008 per Yale University Press. Es titula Fora 
d'Orient: Espècies i la imaginació medieval. Freedman també va editar altres 
dues col·leccions amb Caroline Walker Bynum, Novíssims: Mort i l'Apocalipsi a 
l'Edat Mitjana (1999) i amb Monique Bourin, les formes de servitud al nord i 
centre d'Europa (2005). 
 
Membre de l'Acadèmia Medieval d'Amèrica, Freedman és també un company 
corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l'Institut 
d'Estudis Catalans. És membre de la Societat Filosòfica Americana i l'Acadèmia 
Americana de les Arts i les Ciències. Els seus honors inclouen un premi de 2.008 
llibres de cuina (de referència i tècnica) de l'Associació Internacional de 
Professionals Culinaris (per al menjar: la història del gust) i tres premis per 
Imatges del pagès medieval: la Medalla d'Haskins de l'Acadèmia Medieval 
(2002), el 2001 Premi Otto Grundler proposada per l'Institut Medieval a la 
Universitat de Western Michigan en Kalamazoo, i el Premi Eugene Kayden en 
Humanitats donades per la Universitat de Colorado. Va guanyar el Premi de 
l'American Historical Association Premi del Rei en 1992 (dels orígens de la 
servitud pagesa a Catalunya medieval) i va compartir el premi Van Courtlandt 
Elliott de l'Acadèmia Medieval per al millor primer article sobre un tema medieval 
el 1981. 
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Thomas S. Harrington, fill de J. Frederick Harrington i Margaret Smith, és 
Catedràtic d‟Estudis Hispànics al Trinity College de Hartford, EUA on imparteix 
classes sobre la literatura, el cinema i la història cultural dels Països Ibèrics.  Les 
seves àrees de recerca inclouen els moviments nacionalistes ibèrics en l‟època 
contemporània,  la historia de l‟iberisme, la teoria cultural, la cultura catalana 
contemporània i la història de les migracions entre l‟anomenada “perifèria” 
peninsular (especialment els països catalans, però també Galícia, Portugal i 
Euskadi) i les societats del Carib i el Con Sud.  Parla (i escriu) en castellà, català, 
gallec i portuguès. A més a més de la seva feina en els Estudis Hispànics  és un 
comentarista habitual de temes polítics i culturals dins i fora del Estats Units.  
 
Va rebre una beca Fulbright  al nivell de “Investigador Avançat”  que li va permetre 
una estada semestral a Barcelona (la Universitat Pompeu Fabra i Biblioteca de 
Catalunya), entre agost i desembre 2001, experiència que va conduir a la 
publicació  una cicle extens d„estudis  sobre el “comerç cultural intra-ibèric” al 
començament del Segle XX.  
 
El 2010 rebé una segona beca Fulbright al nivell de “Investigador Avançat”  per a 
estudiar l‟impacte la immigració catalana   i la cultura catalana  en la creació de la 
cultura  i la societat civil uruguaiana, cosa que ha conduit a la publicació d‟un bon 
número  d‟articles  científics, dins d‟un espai breu de temps, un llibre sobre el 
tema.  
 
Com a fundador (2002) i director acadèmic del campus de Trinity College a 
Barcelona ha  fet possible el contacte íntim i històricament informat de centenars 
de estudiants nord-americans amb la cultural catalana. 
 
Fou un dels deu acadèmics experts de tot el món escollits per intervenir en un 
llibre dissenyat per explicar les realitats del passat i del present de la cultura 
catalana en el món i una de les set persones d‟arreu del món que participaren al 
reportatge especial de Televisió de Catalunya Món 3/24, emès la vigília de l’11 de 
Setembre de 2013, sobre els actuals moviments independentistes a Catalunya. 
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 Thomas S. Harrington 
  Resident a  Hartford,  (Estats Units) 

 

  Nascut a  Framingham, Massachusetts EUA, 
  el 19 de novembre de 1960 
 



Va ser  l‟entrevistat del dia 8 d‟octubre de 2012 al diari Ara, on va fer una anàlisi 
política de les actuacions catalanes recents de cara a assolir la independència: 
http://www.ara.cat/premium/politica/Thomas-Harrington-Washington-lestabilitat-
reconeixeria_0_788321206.html  
 
A la revista Sàpiens, on  Thomas S. Harrington va publicar una sèrie d‟articles 
sobre la petjada dels catalans a Nord-América , Jordi Creus va dir: “Harrington 
és un dels principals especialistes del nostre país al continent americà i una 
persona que, no obstant la distància física, té un coneixement extraordinari de la 
Catalunya present”.   
 
Una petita mostra dels llibres, treballs i les ponències de Thomas S. Harrington 
relacionats amb Catalunya inclou:   
 
Public Intellectuals and Nation Building in the Iberian Peninsula 1900-1925:  The 
Alchemy of Identity:  Bucknell University Press, 2015 ISBN: 978-1-61148-561-5 
(cloth) 978-1-61148-613-1 (electronic) 

 
“El paper desconegut de  la "factoria catalana"  de Montevideo en els últims anys 
de la colònia i els primers anys de la lluita per  l'independència”   Cercles; revista 
d’història cultural 17 (2014)  25-51 
 
“Barcelona, Ciudad de Traducciones: El Caso de La revista Estudio” Suroeste: 
Revista de literaturas ibéricas (Badajoz, Spain) 2 (2012) 139-147  
 
“Urbanity in Transit: Catalan Contributions to the Architectural Repertoire of 
Modern Uruguay” in  Sela-Sheffy, Rakefet, Zohar Shavit & Gideon Toury, eds. 
Culture Contacts and the Making of Cultures: Papers in Homage to Itamar Even-
Zohar. Tel Aviv: Tel Aviv University –Unit of Culture Research, 2011 389-407 
 
“The Hidden History of  Tripartite Iberianism 1898-1960” in Fernando Cabo ed. A 
Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula. Sponsored Publication 
of  International Comparative Literature Association (ICLA). Amsterdam: John 
Benjamins, 2010 147-170. 
 
Una exploració de la problemàtica de l'emigració no castellana  a les Amèriques a 
través de la vida quartitzada de Joan Torrendell ” Estudis de llengua i literatura 
catalanes. LVII; Miscel·lània Joaquim Molas 3  Barcelona: Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat, 2009  165-194.  
 
"Rapping  on the Cast(i)le Gates: Insurgent Culture-Planning in Twentieth Century 
Spain" in Mabel Moraña ed. Ideologies  of Hispanism  Nashville: Vanderbilt 
University Press, 2004  107-137.  
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Agents of an Intersystem: Contributions of the Cuba-Based Diaspora to the 
Construction of the Nation in Galicia and Catalonia.” Catalan Review 15-2 (2001) 95-
114. 
 
The In-House Nationalist Pedagogy of Antoni Ribas's La ciutat cremada." West 
Virginia University Philological Papers 44 (1998): 122-130. 
 
 “Catalonia‟s Shouts for Freedom: If a Million People March for Catalan 
Independence in Barcelona, Do They Make Noise?” Counterpunch 17 September 
2012 http://www.counterpunch.org/2012/09/17/catalonias-shouts-for-freedom/  
 
Conformació de la identitat catalana en el món contemporani” Universitat Catalana 
d'Estiu  (Prada de Conflent, France 22 d’agost de 2014)  
 
Los catalanes del Uruguay: en todas partes y en ninguna” Museo de las Migraciones 
(MUMI) (Montevideo 10 d’octubre de 2012)  
 
La construcción de la identidad catalana: un proceso largo y autoconsciente” Casal 
Català de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina, 15 December 2010)  

 “Identidad y la planificación cultural en la Cataluña contemporánea” Casal Català de 

Córdoba, (Córdoba, Argentina, 13 de desembre de 2010 
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Em dic Josep Junyent i Arnau, tot i que força  gent em coneix com a Josep 
Arnau. Vaig néixer a Igualada, (Barcelona) el dia 25 de gener de 1981, fill de 
Francesc Junyent Selva i Montserrat Arnau Segura. 
 
Vaig anar a viure a Irlanda l‟any 2005. 
 
Al cap d‟un temps de ser a l‟illa, ben aviat, vaig intentar crear el Casal Català 
d‟Irlanda per tal de mantenir la presència catalana a Irlanda i augmentar el 
coneixement dels Països Catalans i la cultura catalana en aquest país. Degut a la 
burocràcia irlandesa endarrerint documents, en comptes de muntar el Casal a 
Irlanda, juntament amb en Sergi Marzabal, vam acabar creant la web/comunitat 
www.catalansadublin.com 
 
Gràcies a aquesta web i a les activitats que organitzavem els editors, Irlanda ben 
aviat va esdevenir una de les comunitats catalanes a l‟exterior més actives. Amb 
activitats constants com ara sopars (amb l‟escriptor Màrius Serra), activitats 
esportives, pub crawls, botifarrades, celebracions de Sant Jordi (amb 2 
concursos de relats curts literaris organitzats), concert d‟en Feliu Ventura, 
Nadales i un llarg etcètera. Jo vaig participar activament en l‟organització de força 
de les activitats, sobretot pel què fa a les de caràcter cultural i patriòtic. Aquesta 
web finalment en Sergi Marzabal la va acabar expandint al món en el què ha 
acabat sent www.catalansalmon.com Tot un referent per Catalans que viatgen 
arreu del món. 
 
Mentrestant, juntament amb un grup de companys, vam crear la Penya 
Blaugrana O‟connelletes de Dublín http://www.fcbdublin.com/  Principalment pel 
seu vincle amb Catalunya, de la Penya en vaig ser vicepresident fins a deixar-ho 
al cap d‟un temps per centrar-me més en treballar per Catalunya. 

Cada any vaig seguir coorganitzant també la commemoració de les Diades de 
Catalunya i sovint també la del País Valencià amb concentracions i repartiment 
d'informació sobre Catalunya/els Paisos Catalans a la General Post Office de 
Dublín, símbol de la independència irlandesa. 
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 Josep Junyent Arnau 
 
 Resident a  Dublin (Irlanda) 

 

 Nascut a Igualada el 25 de gener de 1981 
 

http://www.catalansadublin.com
http://www.catalansalmon.com
http://www.fcbdublin.com/


L‟any 2010, arrel de la campanya Catalunya Decideix (votacions populars), vaig 

crear a Irlanda, Irlanda Decideix  i vaig també liderar la organització de la Consulta 

per la Independència de Catalunya a Irlanda el 24 d‟abril del 2010, amb vot 

presencial I també vot per correu inclòs (rebut a casa meva), també organitzada 

els Països Baixos, Suïssa, Hamburg i el Quebec. 

Vam aconseguir 79 vots amb un 93% votant SÍ. siguent un dels esdeveniments 
amb més participació de catalans a Irlanda fins aquell moment. Aquell mateix any 
amb Irlanda Decideix vam convocar els catalans a protestar contra la sentència del 
Tribunal Constitucional: http://www.vilaweb.cat/noticia/3752709/20100709/punt-10-
j.html 
 
Finalment vam convertir Irlanda Decideix en Irlanda per la Independència de 
Catalunya, també organitzant les concentracions a Dublín per la independència de 
Catalunya els anys 2010, 2011 i ja la vam vincular a l‟ANC l‟any 2012 i com a ANC 
Irlanda reconeguda oficialment l‟any 2013. De la qual en segueixo siguent el 
coordinador i formant part també del Consell d‟Exteriors de l'Assemblea Nacional 
Catalana. 
 
A aquesta darrera he ajudat i col·laborat des de l'inici en representació d‟Irlanda i 
encara en formo part. A la vegada, el 2013 vaig ajudar a crear la secció de l‟ANC a 
Cork, la qual vaig ajudar a coordinar amb l‟ANC a Irlanda per tal de fer activitats tot 
proveint informació i guies d'actuació. 
 

Amb l‟ANC a Irlanda vam organitzar la Via Catalana a Dublín, tot essent una de les 
més nombroses del món (300 persones) fora de Catalunya, i també vam 
organitzar una conferència d‟en Vicent Partal en anglès a Dublín, sobre Catalunya 
i el procés d'independència de Catalunya. 
 
Simultàniament d‟haver aconseguit la oficialitat de l‟ANC a Irlanda, també vaig 
liderar la oficialitat del Casal Català d‟Irlanda (Catalan Council of Ireland) 
www.catalancouncil.ie  del qual en sóc el President, juntament amb en Jordi 
Comas, Dani Carles, la Mireia Roig i l‟Albert Gimeno, que en vam ser els 
fundadors. 
 
http://catalancouncil.ie/?p=308 
Amb el Catalan Council of Ireland i l‟ANC hem organitzat, entre d‟altres i sense 
rebre cap subvenció, algunes dels actes més rellevants: 
 
- Acte de reconeixement al tenor Josep Carreras 
 
- Acte per recaptar donacions per la Marató de TV3 
 
- Conferència sobre el procés d'independència de Catalunya amb en Vicent Partal 
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- Concert de Sant Jordi 2014 amb Pau Alabajos, recollida de llibres per la llengua 
   catalana i recollida de firmes campanya “Signa un Vot” 
 
- Organització de la V a Dublín per la Diada 2014 I coordinació amb 3 més a      

Irlanda amb ofrena floral a Dublín 
 
- Cartes a l‟Irish Times amb el CCI en defensa de Catalunya i la democracia. 
 
- Col-labració amb Diplocat en actes de promoció de Catalunya i visita a la 
   Mansion House amb el Lord Mayor Dublin. 
 
Després de 10 anys picant pedra, actualment segueixo com a President del 
Catalan Council of Ireland, de coordinador de l‟Assemblea Nacional Catalana a 
Irlanda i fent d'enllaç amb el Consell d'Exteriors de l'ANC, tot impulsant activitats 
en defensa de la llengua catalana i Catalunya a Irlanda i també sóc “ambaixador” 
d‟Igualada, a la vegada que exerceixo com a activista online des d‟Irlanda per la 
llengua i cultura catalanes i pel procés d'independència de Catalunya. 
http://www.ambaixadorsigualada.cat/ambaixador/josep-junyent-i-arnau/ 
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Nascut a Terrassa el 19 de desembre de 1983. Abans de marxar l‟any 2009 als 
Estats Units i, posteriorment, a Itàlia, viu a Rubí i, durant l‟etapa d‟estudis de 
postgrau, a Barcelona. 
 
Es llicencia en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) el 
2005. El 2007 obté el màster en Lingüística Aplicada de l’Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada (IULA), centre de recerca adscrit a la UPF. L‟any 2009 obté al 
mateix centre el Diploma d‟Estudis Avançats en Ciències del Llenguatge i 
Lingüística Aplicada després de defensar al novembre de 2008 el projecte de tesi 
doctoral titulat “Estudi lexicomètric del vocabulari del procés d‟aprovació i  i redacció 
de l‟Estatut d‟autonomia de Catalunya (2006)” (inèdit). 
 
Durant els estudis de Traducció i Interpretació, va ser membre del programa de la 
UPF "Voluntariat Lingüístic", de suport i assessorament a estudiants d'intercanvis 
internacionals (Erasmus, Tempus i Sòcrates) (2002-2005),  i del programa d‟acollida 
de nous estudiants “Jo, la Pompeu” (2003, 2004). Durant l‟etapa d‟estudis de 
postgrau, va ser becari de l‟Observatori de Neologia i de l‟Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada, així com representant dels estudiants del bienni de doctorat 
2005-2007. 
 
Des que va defensar el projecte de tesi al novembre de 2008, ha combinat la 
recerca en lingüística aplicada amb la traducció, la correcció, la gestió i organització 
d‟esdeveniments culturals, i la docència universitària. 
 
Ha estat membre i, en alguns casos encara n‟és, d‟entitats de difusió de la cultura 
catalana a l‟exterior, com la North American Catalan Society, l‟Associazione Italiana 
di Studi Catalani i l‟Assemblea Nacional Catalana. 
 
 
Recerca 
 
Quant a investigació, ha continuat sobretot amb el tema de recerca endegat durant 
els estudis de postgrau. Al juny de 2015 ha de dipositar la tesi doctoral titulada 
“Estudi lexicomètric del procés de redacció i aprovació de l‟Estatut d‟autonomia de 
Catalunya (2006)”, que està previst que defensi a Barcelona al setembre de 2015. 
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Albert Morales Moreno 
 
Resident a  Venècia (Itàlia) 

 

Nascut a  Terrassa el 19 de desembre de 1983 
 

 



Ha publicat articles sobre aquesta línia d‟investigació a, entre altres, revistes 
científiques com Revista de Llengua i Dret, Catalan Review i Interlingüística. En 
paral·lel, ha ressenyat obres per a Rassegna Iberistica i per a la Revista di Studi 
Catalani de l‟Associazione Italiana di Studi Catalani.  
 
Des de 2005 és col·laborador de l‟Observatori de Neologia i de l‟IULA, on ha dut a 
terme investigacions sobre neologia, terminologia i discurs. Ha publicat, sol i amb 
altres autors, articles científics sobre posicionament a llocs web, variació 
terminològica, redacció administrativa i neologia a revistes com Debate 
Terminológico, Donde dice... Boletín de la Fundación del Español Urgente o 
Hipertext.net. És coautor, juntament amb Ona Domènech i Sílvia López, del capítol 
“Neologismes formats per sufixació” del llibre Les paraules noves: criteris per 
detectar i mesurar els neologismes (Eumo, 2009). 
 
Ha presentat comunicacions en una vintena de congressos, simposis, col·loquis i 
jornades científiques d‟àmbit nacional i internacional. 
 
Algunes de les xerrades i conferències en què ha participat ha parlat de: la tasca 
de l‟Observatori de Neologia (convidat per la Universitat Autònoma de Barcelona), 
els reptes de l‟estat de les autonomies a Espanya (convidat pel consolat honorari 
d‟Espanya de Venècia), la dinamització de la llengua i la cultura catalanes a les 
universitats de l‟exterior (convidat per l‟Institut Ramon Llull), la literatura fantàstica 
catalana actual i els recursos en línia per aprendre català (convidat per la 
Universitat Eötvös Loránd de Budapest). 
 
En paral·lel, ha presentat ponències acadèmiques sobre diferents temes 
relacionats amb la catalanística. Alguns exemples en són: Formentera en la 
literatura a la jornada Formentera non esiste, ritratto di un'isola (2011); la recepció 
d'Ismaïl Kadaré a Catalunya a la jornada La scrittura obliqua di Ismail Kadare 
(2011); el pop català actual al X Congresso Internazionale dell’Associazione 
Italiana di Studi Catalani. Ciutat de l’amor: scrivere la città, raccontare i sentimenti 
(2012); i sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya 2006 al XIIIè Col·loqui de la 
North American Catalan Society (2010), a la Università Ca’ Foscari Venezia (2012) 
i a la Università degli Studi di Padova (2014).  
 
 
Traducció 
 
Exerceix de traductor des de 2004. Va fer les pràctiques de la carrera al Centre de 
Recerca Econòmica i Social de Catalunya. Ha treballat com a traductor en plantilla 
(al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
durant l‟estiu de 2005) i com a autònom. 
 
Entre altres, ha rebut encàrrecs de traducció d‟agències, bufets d‟advocats, 
particulars, institucions i empreses, per a clients com l‟editorial Planeta, el Col·legi 
d‟Enginyers Tècnics i Industrials de Barcelona o la Comissió Europea. 
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S‟ha centrat a traduir textos literaris, artístics, de turisme, de màrqueting i 
juridicoeconòmics; a més, és traductor jurat del Ministeri d‟Afers Exteriors. 
 
Com a corrector, ha revisat sobretot articles acadèmics i textos literaris. 
 
 
Docència i gestió cultural 
 
Des de 2009, la seva ocupació professional principal ha estat la docència de 
llengua, literatura i tècniques d‟expressió escrita. 
 
El curs 2009-2010 va exercir de professor de secundària de llengües estrangeres 
(sobretot italià i francès) a Cicero (Chicago, Illinois). Aquell any va organitzar, 
entre altres, la Diada de Sant Jordi de 2009 a l‟institut públic Morton East High 
School. 
 
Des del curs 2010-2011 viu a Itàlia, on treballa com a docent universitari. Torna a 
Europa per integrar-se com a professor de la xarxa universitària d‟estudis 
catalans a l‟exterior de l‟Institut Ramon Llull (de la qual fou representant en el 
període 2011-2014). 
 
El primer any compagina la docència de llengua i literatura catalanes a dues 
universitats italianes com a professor contractat: la Università degli Studi di 
Trieste i la Università Ca‟ Foscari Venezia. Des del 2011-2012 imparteix classes 
de llengua i literatura catalanes només a la Università Ca‟ Foscari Venezia, 
centre en què aquell any obté una plaça fixa com a collaboratore esperto 
linguistico de llengua espanyola. 
 
S‟encarrega de la docència com a professor titular contractat de les assignatures 
de grau de “Llengua Catalana 1/2/3”, “Literatura Catalana 1/2/3” i “Storia della 
Cultura Catalana”. Des d‟aquesta feina ha contribuït notablement a difondre la 
cultura i la llengua catalanes a Itàlia. 
 
A banda, des de l‟any 2011 imparteix cursos intensius de català de preacollida 
per a estudiants del programa Sòcrates-Erasmus que han d‟anar a universitats 
de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Així mateix, des del curs 
2013/14, ha fet possible que s’estableixi una vinculació estable entre la 
Universitat de Girona i la Università Ca‟ Foscari Venezia per acollir anualment un/
a estudiant/a en pràctiques del Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català 
com a Segones Llengües, coordinat per Beatriz Blecua. 
 
En l‟àmbit docent també cal destacar que ha impartit cursos i seminaris sobre l‟ús 
de les noves tecnologies a l‟aula, aplicades específicament a la didàctica de CLE 
(Català com a Llengua Estrangera). 
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A més, des de 2012 col·labora amb la Universitat Oberta de Catalunya com a 
consultor docent de l‟assignatura “Tècniques d‟expressió escrita acadèmica a i 
professional” adreçada als estudis d‟ADE, Màrqueting i Turisme. 
 
A la Università Ca‟ Foscari Venezia ha dirigit i codirigit tesines sobre traducció, 
llengua i cultura catalanes. Alguns d‟aquests treballs han estat: Internet: un apa-
rador internacional per a Catalunya (Ambra Ferrarese), El model de l’ind-
ependentisme català: comentaris sobre la premsa italiana (Eleonora Rossato, 
codirigida amb Patrizio Rigobon) o "Catalonia is not Spain": els debats sobre la 
identitat nacional a Espanya (Martina Casarin). 
 
Cal assenyalar que ha organitzat amb el responsable dels estudis catalans a la 
Università Ca‟ Foscari Venezia, Patrizio Rigobon (premi Pompeu Fabra 2009, 
premi internacional Ramon Llull 2011 i premi Josep Maria Batista i Roca 2011) 
nombrosos esdeveniments de difusió de la llengua i la cultura catalanes a Itàlia. 
 
Algunes de les moltes activitats dutes a terme han estat: les jornades sobre di-
dàctica del català com a llengua estrangera (CLE) titulada Lingue a confronto: la 
didattica di lingue affini (catalano-gallego-italiano-spagnolo) celebrada el 28 de 
novembre de 2014; les múltiples trobades del cafè català (cursos 2010-2011 i 
2011-2012); les sortides culturals en català a Bolonya, a Trieste, a Pàdua i a la 
col·lecció Peggy Guggenheim de Venècia (2012, 2013); la presència catalana a 
la jornada L’Italia nelle 40 lingue di Ca’ Foscari (2012, 2013, 2014); la presència 
catalana a la Jornada Europea de les Llengües (2012-2014); la presència catala-
na durant les jornades de portes obertes de la Università Ca‟ Foscari Venezia 
(2011, 2012 i 2014); la Diada Nacional de Catalunya i la Via Catalana (2013, 
2014). Així mateix, ha organitzat visites guiades al pavelló català de la Biennal de 
la 54a (2011) i la 55a (2013) Biennale Internazionale d‟Arte Contemporanea i una 
ruta als múltiples pavellons amb presència catalana de la 13a Biennale Internazi-
onale di Architettura (2014). 
 
A més, ha coorganitzat les 3 edicions de la #primavera_en_català veneciana 
(2013, 2014, 2015), uns cicles de conferències, presentacions de llibres, concerts 
i pel·lícules que s‟han produït els anys 2012, 2013 i 2014.  
 
En el marc del festival literari Incroci di Civiltà, que se celebra a Venècia anual-
ment des de 2008, ha contribuït a divulgar l‟obra de Maria Barbal, entre altres 
autors catalans, a diverses biblioteques públiques italianes. 
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Aquests actes i la docència universitària també ha implicat donar a conèixer 
personatges destacats de la cultura catalana. Hem convidat i organitzat trobades 
amb els escriptors i traductors següents: Mireia Companys, Maria Barbal, Pau 
Vidal, Pau Sanchis, Lucia Pietrelli, Joan Tomàs Martínez, Jordi Puntí, Giulia 
Lanciani, Giuseppe Tavani, Narcís Comadira, Joan Pons, Jaume Subirana, 
Yannick Garcia, Elena Marisol Brandolini, Til Dídac Stegmann, Pilar Solé i 
Stefania M. Ciminelli. 
 
A Ca‟ Foscari també s‟hi han presentat, entre altres: les recerques de Josep 
Saval (sobre Manuel Vázquez Montalbán) i Jaume Corbera (sobre el 
multilingüisme a Europa); la música de Pau Alabajos i Mariona Sagarra; l‟obra 
plàstica de Bernardí Roig, Tònia Coll i Neil Harbisson; i el cinema de Jordi Torrent 
(La redempció dels peixos). En tots els casos, hem comptat amb llur presència. 
 
A més, ha organitzat projeccions de pel·lícules i documentals com Una llengua 
que camina, Pa negre, Spain’s secret conflicte i Fènix11*23. 
 
És secretari del Casal Català d‟Itàlia des de desembre de 2013. Amb aquesta 
entitat ha ajudat a organitzar, entre altres, activitats com l‟esdeveniment 
“Catalans Want To Vote. Human Towers For Democracy” a Roma (Itàlia). 
Aquesta jornada castellera, organitzada per reivindicar el dret a decidir del poble 
català, es va celebrar el 6 de juny de 2014 simultàniament a Barcelona, Berlin, 
Brussel·les, Ginebra, Lisboa, Londres, París i Roma. 
 
S‟encarrega de fer la difusió de tots aquests esdeveniments a través de múltiples 
xarxes socials i llistats de distribució, com a community manager dels Estudis 
Catalans Venècia i del Casal Català d‟Itàlia · Casa dei Catalani in Italia. 
 
Ha posat especial atenció a difondre els temes relacionats amb la realitat cultural 
i lingüística dels Països Catalans per difondre-la a Itàlia. 
 
Aquesta amplíssima oferta d‟activitats, coordinada per Albert Morales i Patrizio 
Rigobon des de la Università Ca‟ Foscari Venezia, i el Casal Català d‟Itàlia, han 
permès que Venècia s‟hagi convertit en una de les ciutats europees fora de 
Catalunya on s‟han organitzat més activitats en els darrers anys de difusió de la 
llengua i la cultura catalanes. 
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Jordi Oriol i Andreu, va néixer a Reus (Tarragona) el dia 20 de juliol de  1953. 
 
L‟1 de juliol de 1983 ingressà com a soci a la Casa Catalana de Saragossa i des del 
8 de febrer de 2001 ostenta el càrrec de President d’aquesta entitat. 
 
Com a President de la Casa Catalana ha dut a terme nombroses iniciatives que han 
contribuït a impulsar i dinamitzar l‟activitat del Casal al llarg de tots aquests anys que 
porta desenvolupant el càrrec de President. Entre aquestes iniciatives cal destacar 
les següents: 
 
Impulsar el trasllat i adquisició del local social a un barri més cèntric de la ciutat -
actual ubicació-, per tal de promoure més afluència de públic i apropar els socis al 
Casal. 
 
Creació, ja abans d‟ocupar l‟actual càrrec, de la revista “TRAVESSERA”, publicació 
periòdica del Casal on es recullen articles, reportatges de les activitats, ressenyes, 
contes, unitats didàctiques de català, etc. Aquesta publicació constitueix una 
veritable memòria del Casal. 
 
Impulsar els cursos de llengua catalana que any darrere any s‟imparteixen al Casal 
d‟octubre a maig i que amb el patrocini i supervisió de l‟Institut Ramon Llull de 
Barcelona, permeten obtenir un certificat oficial de llengua catalana. 
 
Avui dia, segueix com a President de la Casa Catalana de Saragossa. 
 
Organització de conferències i assistència a diferents actes a la Casa Catalana de 
personalitats del món de la política i de la cultura, tant de la ciutat de Saragossa com 
de diferents indrets de Catalunya. 
 
Activa participació i ferm compromís en el desenvolupament de l‟EXPO-Saragossa 
2008, pel que fa a l’activitat del Pavelló de Catalunya com a representant de la Casa 
Catalana de Saragossa. En reconeixement a aquesta implicació, aconseguí  per part 
de la Delegació del Govern de l‟Estat, la donació de la senyera que havia estat al 
pavelló de Catalunya i que actualment figura a la seu del local social. 
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Jordi Oriol Andreu 
 
Resident a  Saragossa (Espanya) 

 

Nascut a  Reus, el 20 de juliol de 1953 
 

 



Obtenció de la Creu de Sant Jordi 2010,  guardó atorgat pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya en reconeixement a l‟activitat de foment i difusió de la cultura i llengua 
catalanes, mitjançant les activitats del Casal, la publicació de “Travessera” i els 
cursos de llengua catalana. 
 
Preparació de manera acurada i amb total dedicació els actes commemoratius del 
50è aniversari de la fundació de la Casa Catalana de Saragossa celebrats el 24 de 
febrer del 2013. 

 
Avui dia, segueix com a President de la Casa Catalana de Saragossa. 
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Va néixer el 24 de juliol de 1948, a Villa María, província de Córdoba, República 
Argentina, al carrer de José Ingenieros. Als 5 anys va radicar-se amb la seva família a 
la ciutat de Río Cuarto en la mateixa província argentina, on les famílies catalanes es 
reunien al Convent de San Francesc, de frares catalans,  per celebrar la Diada i la 
Moreneta. Va fer els seus estudis primaris al Col·legi “Cristo Rey", de les monges 
Escolàpies i es va graduar, a la mateixa escola, com a Mestra Normal Nacional, al 
temps que va estudiar danses i art dramàtic a l‟Institut “Martha Maffezzini” d’aquesta 
ciutat on es va graduar amb el títol de professora. Posteriorment es va traslladar a la 
ciutat de Córdoba per tal de realitzar els seus estudis universitaris a la Facultat de 
Arquitectura i Urbanisme de la Universitat Nacional de Córdoba on va obtenir el títol 
d‟Arquitecta el desembre de 1975; més tard va fer un post grau a la Universitat 
Nacional de Entre Ríos, Facultat de Ciències de la Educació i al desembre de 1985 es 
va graduar com a Professora d‟Ensenyament Medi i Superior especialitat 
Arquitectura. 
 
 Filla de David Porqueres i Porqueres, nascut a la Morera de Montsant, Priorat, el 25 
de juny de 1905 i mort a Río Cuarto, prov. Córdoba, Rep. Argentina el 29 d‟agost de 
1988 i de Olga María Quercia Bertolini, nascuda a Villa María, província de Córdoba, 
República Argentina i morta a Paraná, prov. d‟Entre Ríos l‟1 de maig de 2001. Casada 
l‟any 1980 amb el periodista Guillermo Alberto Alfieri, van formar la seva família a 
Paraná, on van tenir dos fills Juan Martín (1982) i Santiago David (1984) i una néta 
Luna (2009).  
 
Mentre feia els estudis universitaris va treballar ad-honorem com a dibuixant 1971-
1972 al Ministeri de Benestar Social – Departament Arquitectura Hospitalària, 
continuant al Ministeri d‟Obres Públiques, Direcció General d‟Arquitectura, 
Departament Plans i Programes – Secció Arquitectura Hospitalària: Dibuixant 1973-
1974, més tard, ja integrant la planta rentada, a Programació econòmica 1974-1977 i 
finalment com a Cap Secció Control de Gestió fins a l‟1 d‟agost 1979 –data de 
renúncia a l‟Administració Pública provincial, per dedicar-se a la professió en l‟àmbit 
privat on va integrar els EstudiAlexopulos-Porqueres Arquitectes – ciutat de Córdoba 
1976 a 1978; Estudi Gazal-Porqueres Arquitectes, a les ciutats de Río Cuarto, 
Córdoba i Carlos Paz.  
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  Mercè Porqueres Quercia 
 
   Resident a Paranà (Argentina) 

 

   Nascuda a Villa María, província de Còrdoba,  
   República  Argentina, el dia 24 de juliol de 1948 



Des del 1981 fins el 2002 –que es va jubilar anticipadament- va treballar en Paraná, 
a la Direcció d‟Arquitectura i Construccions –Ministeri d‟Obres Públiques com a 
Projectista d‟obres institucionals: Hospitals, Escoles, Minoritat; més tard a 
Programació econòmica i des de 1991 com a Cap Divisió Projectes fins a la seva 
jubilació; al mateix temps, com a Professora a l‟escola Tècnica per adults N°7 José 
Martí –1985 a 2002. 
 
Funcions al Casal de Catalunya de Paraná, província d’Entre Ríos, Rep. 
Argentina: El 21 de setembre de 1996 va participar junt a 8 persones –catalans, 
descendents de catalans, pares de catalans i amics de Catalunya- a una reunió on 
van decidir trucar a tots els cognoms catalans que figuraven a la guia telefònica per 
convidar-los a l‟Assemblea Fundacional del Casal de Catalunya de Paraná, per al 
proper dissabte, dia 28 de setembre; on hi es va nomenar la Primera Comissió 
Provisòria de la qual va ser Presidenta; i hi va ser Presidenta de la CD del Casal els 
períodes: 1997 – 1999 /1999 – 2001; Vicepresidenta CD 2001 – 2003; Secretària 
CD  2003 – 2005; 2005 – 2007; Presidenta CD 2007 – 2009; Membre Òrgan 
Fiscalització CD 2009 – 2013 i és l‟actual Presidenta, període 2014 -2016. 
  
Membre Consell Assessor de les Comunitats Catalanes de l‟Exterior 2000 – 2003. 
 
Responsable coordinació de les exposicions: Cartells de la República i de la Guerra 
Civil  i “Cambra Fosca” Fons Grandulí, de l‟Arxiu Nacional de Catalunya- 
 
Responsable coordinació exposicions, les quals van ser impreses a Paraná i més 
tard es van proposar com a itinerants per altres Casals de l‟Argentina:  
100 Pintors catalans que cal conèixer –Asoc. Conèixer Catalunya- 
 
100 Dibuixants catalans que cal conèixer –Asoc. Conèixer Catalunya- 
 La Maternitat d’Elna – Bressol de l’exili 1939-1944 –Memorial Democràtic de 
Catalunya- 
 
Violència masclista en la parella – desmuntem mites? –Inst. Català de les Dones 
Dones Sindicalistes –Inst. Català de les Dones- 
 
Català, llengua d‟Europa -Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
1714: El català ahir, avui i demà. Et prenc la paraula -Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona- 
 
Co organitzadora de festes i fires per a la promoció de la cultura catalana, com ara, 
la Fira de Sant Jordi, llibres i roses a la Plaça Major de Paraná des de 1997; Festa 
de Sant Joan, crema del ninot a la platja, des de 1999 i La Mercè, des de 2010; de 
la Colla Castellera Castells de foc. 
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Directora Revista Paraná, per anar endavant – del Casal de Catalunya de Paraná des 
de 1999 a l‟actualitat i Co organitzadora i Responsable del Programa radial Paraná, 
per anar endavant – del Casal de Catalunya de Paraná, que s’emet per Radio de la 
Universitat Tecnològica Nacional Reg. Paraná - des de 2002 a l‟actualitat.  
www.fmuniversidad.com  
 
Co organitzadora i Responsable del Taller Creatiu Infantil del Casal des de 2001, on 
s‟inicia els infants en l‟expressió plàstica, del cos i en la llengua catalana, hi va crear 
obres teatrals on els integrants del taller es van expressar en llengua catalana i caste-
llana 
 
Va participar de les tres Trobades Mundials de les CCE i de les Trobades de la Xarxa 
del Con Sud des de Mendoza 1997, a excepció de Xile 2007. 
 
Co coordinadora i Responsable de l‟organització del Taller de Directius de les CCE 
Xarxa Con Sud d‟Amèrica a Paraná, juliol 2009 i de la Trobada Cultural de CCE del 
CSA, realitzada a Paraná, setembre 2014. 
 
Presidenta de la Unió de Col·lectivitats d‟Entre Ríos -2014-2015 

 
Llengua catalana: Certificat de Nivell Suficiència, atorgat per l’Institut Ramon Llull; 
tots els nivells han estat realitzats com a alumna del Casal de Catalunya de Paraná. 

 
Taller de Braille al Casal, va participar com alumna d’aquest taller i hi va traduir al 
castellà, per després escriure en sistema Braille, contes curts de la literatura catalana, 
conformant llibres casolans i mapes que van ser-ne lliurats a escoles de cecs i dismi-
nuïts visuals. 

 

 

 

http://www.fmuniversidad.com


 

 
 
Manel Albert Rusell Banús va néixer a Buenos Aires, República Argentina el 21 de 
gener de 1947, fill de Manel Rusell Marsal (Buenos Aires, 1917) i Mercè Banús Pla 
(Buenos Aires, 1921) 
 
Tant els avis paterns, Josep Rusell i Maria Marsal, com els materns, Teodor Banús I 
Victòria Pla, eran catalans nadius, establerts a l‟Argentina els primers anys del segle 
XX.  
 
Teodor Banús fou directiu i animador cultural de l‟antic Casal  Català de Buenos Ai-
res, entitat antrecessora de l‟actual Casal de Catalunya, i, com a tal, participà dels 
actes d‟homenatge a Santiago Rusiñol i  Enric Borràs durant la visita d‟aquests a 
l‟Argentina l‟any 1910.  A la década del 30 en Teodor Banús fou escollit pel Consell 
Directiu de l‟audició radial L’Hora Catalana per a escriure les glosses que, diumenge 
a diumenge, donaven a conèixer als ràdio oients els fets cabdals de la vida col·lectiva 
catalana a l‟Argentina. Fou tambe promotor del periòdic Virolai, editat per la Lliga 
Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, entitat benèfica de la qual la seva es-
posa, Victòria Pla, fou activa participant. 
 
Manuel Albert va tenir contacte, des de petit, amb molts dels amics del seu avi Banús, 
com ara Francesc Colomer, un dels fundadors de la revista Ressorgiment i de 
l‟Orfeó Català de Buenos Aires, i president de la comissió delegada de l’Associació 
Protectora de l’Ensenyança Catalana a Buenos Aires. Altre dels freqüents visitants 
de la casa, fou Llucià Subirachs i Cunill, periodista i escriptor, director i propietari 
del diari El Pueblo, editat a la ciutat de Rio Cuarto, província de Córdoba. 
 
El pare, Manuel Rusell Marsal, fou directiu de l‟Associació Catalana de Socors Mutus 
Montepio de Montsererat, fundada a Buenos Aires el 1er. de gener de 1857. 
Manel Albert va cursar el batxillerat al Col·legi Nacional de Buenos Aires, depenent de 

la Universitat de Buenos Aires, on va ser alumne d‟en Abili Bassets, nascut a Llagos-

tera, doctorat a la Univesitat Gregoriana de Roma, autor de nombroses obres sobre 

llengües i educació musical. 
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     Manel Albert Ruselll Banús 
 

        Resident a Buenos Aires (República Argentina) 
 

        Nascut a Buenos Aires, el 21 de gener de 1947 



El 1972 es va llicenciar d‟arquitecte a la Facultat d‟Arquitectura i Urbanisme de la 
Universitat de Buenos Aires. Té com a llengües maternes el català i el castellà i com 
a adquirides el francès i l‟anglès. Pel que fa al coneixement de la llengua catalana, 
cal dir que ha aprovat els nivells elemental, intermedi i de suficiència de l‟Institut 
Ramon Llull. 
 
D‟ençà de 1992 es membre del consell directiu de l‟esmentada Associació Catalana 
de Socors Mutus Montepio de Montserrat i l‟ha presidida durant els períodes 
05/1996 -04/1999, 05/2001-04/2003, 05/2005-05/2007, 04/2009-07/2011 i 08/2013-
05/2015. 
 
L‟any 1996, li va tocar participar, com a president de l‟entitat promotora, dels actes 
d‟instal·lació a la Plaça Catalunya de Buenos Aires d‟una rèplica de la Font de 
Canaletes, donatiu de l‟empresa Aigües de Barcelona. Van ser-hi presents el 
Tinent d‟alcalde de Barcelona, Joan Clos, i el aleshores Cap del Govern de la Ciutat 
de Buenos, i més tard president de la República Argentina, Fernando de la Rúa.  
 
Sota la seva presidència (2001/2002), transcorregut gairebé un  segle i mig des de la  
fundació de l‟associació, en va ser aprovada la reforma de l‟estatut i dels reglaments 
per tal d‟actualitzar-los segons ho demanaven les noves condicions del país 
d‟acollida i per donar-hi més cabuda a la difusió de la cultura catalana. 
 
Ha participat  a la Trobada de Casals Catalans d‟Arreu del Món que va tenir lloc a la 

Ciutat de Girona l‟any 2005 i a les Trobades Culturals de les CCE del Con Sud, 

dutes a terme a Mendoza (provincia de Mendoza, Argentina - 1997, Ciutat de 

Buenos Aires (Argentina -2005), La Falda  (província de Córdoba, Argentina – 2009), 

La Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina – 2012) i Paraná (provincia d‟Entre 

Ríos, Argentina – 2014). 
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       Jordi Arbonès i Montull 
            

         ( a títol pòstum) 

          Barcelona 1929/Buenos Aires 2001 
      
 

      

 
Va néixer el 17 de juliol de 1929, a Barcelona, al carrer de Cortines. Estudis primaris 
al "Colegio Pelayo", del carrer del Portal Nou, amb un mestre amb guardapols i pal-
meta. Exili del seu pare a França. La seva mare ha de fer feines per les cases. Als 14 
anys començà a treballar d'aprenent (o sigui, tirant de carretó) en una distribuïdora 
de materials elèctrics i va fer la tenidoria de llibres a l'"Academia Fernández", del car-
rer de la Princesa. Estudià anglès pel seu compte i, després, durant un any, amb un 
professor particular sense títol. Estudià català i literatura catalana amb el mestre An-
toni Jaume. Llegeix literatura anglesa i nord-americana. 
 
El desembre de 1956 fa un viatge d'estudis a Anglaterra . El 1956, parteix cap a l'Ar-
gentina per casar-se amb Isabel Villaverde, la qual ha estat fins a l‟últim moment la 
seva dona i amb qui va tenir una filla, un fill i tres néts.  
 
Quan tenia 15 o 16 anys, va començar a fer teatre, com actor, a "Germanor Barcelo-
nina", del carrer de Carders.  
 
En tornar del servei militar (el va fer a Camprodon, tret del període d'instrucció a Gar-
riguella), integrà la Comissió de Cultura, que dirigia Marià Altimiras, de la "Penya Cul-
tural Barcelonesa", al carrer de Sant Pere Més Baix. Publiquen una revista ciclostila-
da, Inquietud, en la qual col·laborà amb articles i algun poema. Dictà un curs d'anglès 
amb la intenció que els alumnes aprenguin també el català, car els exercicis de tra-
ducció cal fer-los a la nostra llengua. Fa coneixença amb Ricard Salvat, que dirigeix 
L'home que va néixer per morir penjat, de Richard Hughes, que ell havia traduït, i una 
lectura del Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, en la qual  participà com a 
recitador.  
 
En arribar a Buenos Aires, després de treballar un parell d'anys en un despatx, entra 
a l'Editorial Poseidon, de Joan Merli, on fa de corrector i superviso originals, i aprèn 
tot el que fa a l'edició de llibres. Començà a traduir novel·les policials al castellà 
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Paral·lelament, inicia les seves activitats al Casal de Catalunya. Fa de secretari de 
redacció de la revista Catalunya, per la qual escriu diverses col·laboracions així com 
també ho fa per la revista Ressorgiment. Tradueix Del pont estant, d'Arthur Miller, Un 
tramvia anomenat Desig, i La gata damunt la teulada, de Tennessee Williams, que 
són representades pel Quadre Escènic de l'entitat, sota la direcció de Joaquim More-
no. Com a director, i posà en escena, en un lapse de tres anys (a partir del 1962): La 
nostra mort de cada dia, de Manuel de Pedrolo (estrena universal); Parasceve, de 
Blai Bonet; Antígona, de Salvador Espriu; És perillós fer-se esperar, de Josep Ma. 
Espinàs; Nord enllà, de Ricard Salvat, i la lectura de La pell de brau, d'Espriu. L'any 
1964, en col·laboració amb Jordi Solé, i per tal de commemorar  l'aniversari del naixe-
ment de W. Shakespeare, posen en escena una adaptació d'Otel·lo, basada en la 
traducció de Josep Ma. de Sagarra.  
 
Després de fundar amb altres compatriotes Obra Cultural Catalana (l'any 1966), hi fa 
diverses conferències i hi dirigeix una sèrie de sessions de teatre llegit i actuat: Exo-
de, de Baltasar Porcel; La maleta, de Rafael Tasis; Els espies, de Ricard Salvat; Ho-
mes i No, de Manuel de Pedrolo; Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de 
Francesc Layret, de Maria Aurèlia Capmany i Xavier Romeu; Dos quarts de cinc, de 
Maria A. Capmany; Tècnica de cambra, de Manuel de Pedrolo.  
 
Com a traductor, destaca per haver traduït una llarguíssima llista d'autors anglesos i 
nord-americans. Per exemple, ha firmat versions d'autors com Edward Albee,Jane 
Austen, Saul Bellow, Karen Blixen, Paul Bowles, les germanes Brontë, Anthony Bur-
gess, Raymond Chandler, Agatha Christie, Charles Dickens, Gerald Durrell,William 
Faulkner, Ernest Hemingway, Henry James, Rudyard Kipling, John Le Carré, Vladimir 
Nabokov, Tolkien i Gore Vidal entre altres. La seva tasca de traductor s'ha vist valora-
da amb diversos premis i reconeixements. En especial, el Premi Nacional de Traduc-
ció (1991-1993), que atorga la Institució de les Lletres Catalanes, per la traducció 
d'Una història de dues ciutats de Charles Dickens. I, per part de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb la creació de la Càtedra Jordi Arbonès de Traducció., creada 
l'any 2003 quan la seva família va entregar el fons personal del traductor a la Facultat 
de Traducció i d'Interpretació d'aquesta Universitat. Aquesta Càtedra és ara l'encarre-
gada de preservar, estudiar i difondre el seu llegat organitzant Jornades de Traducció 
bianuals o editant material inèdit com ara cuidades edicions de l'enorme correspon-
dència que Jordi Arbonès va conrear al llarg dels anys. Fins ara, s'han publicat quatre 
epistolaris amb: Manuel de Pedrolo, Albert Manent, Matthew Tree i Joaquim Carbó. 
 
Com a escriptor, va cultivar la poesia i, especialment, l'assaig amb obres com ara, El 
teatre català de postguerra (1973), Els "Anònims" de Manuel de Pedrolo (1975) o Pe-
drolo contra els límits (1980). 
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JOSEP M. BATISTA I ROCA (Barcelona 1895-1978), etnòleg, historiador i polític,        
figura senyera del nacionalisme català. Estudià Dret i Lletres a la Universitat de       
Barcelona i Antropologia a Oxford. Fou un dels fundadors de l´Arxiu d´Antropologia i 
Folklore, molt actiu en el camp de l'excursionisme i fundador dels Minyons de Mun-
tanya (1927) i de Palestra (1930), organitzacions decisives per a la formació de l'es-
perit cívic i nacional de Catalunya. Anà a Londres (1938) com a Delegat de la Genera-
litat de Catalunya i delegat personal del President Lluís Companys en una missió im-
portant de caràcter internacional. Fou impulsor i secretari del Consell Nacional de 
Catalunya (1940) creat Londres amb la presidència de Carles Pi i Sunyer. Professor a 
Cambridge, esmerçà primordialment el seu llarg exili al servei de Catalunya: repre-
sentà el PEN Club Català, defensà els drets del poble català a la UNESCO i a altres 
instàncies internacionals, propulsà la creació de l'Anglo Catalan Society, presidí més 
endavant el Consell Nacional Català sorgit de la I Conferència Nacional Catalana cele-
brada a Mèxic (1953), establí les assemblees de Pau i Treva a Toluges i donà nombro-
ses conferències arreu d'Europa, a més d'impulsar la publicació de la revista VIDA 
NOVA (1954). Retornat el 1976 activà encara més la seva tasca nacionalista; entre les 
noves iniciatives cal destacar la fundació del Cercle d'Agermanament Occitano-
Català. Propugnà sempre per a la nació catalana el més clar independentisme i no 
deixà mai d'alertar-nos sobre la precarietat i els perills de les solucions autonòmi-
ques.         
          Víctor Castells 
 

ENRIC GARRIGA TRULLOLS (1926-2011) fou un defensor i un eficaç divulgador de la 
llengua, la cultura, la història i la unitat dels Països Catalans. Per ell, Catalunya, el 
País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord, la Franja de Ponent i l'Alguer, 
formaven una unitat indestriable: la nació catalana. El seu objectiu prioritari, tant a 
la seva trajectòria dins l'IPECC i el CAOC com a la seva participació en plataformes 
polítiques, cíviques i culturals, fou sempre conciliar voluntats i unir esforços per 
aconseguir la unitat d'acció de l'independentisme. El 1978 fou membre fundador de 
l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), on exercí el càrrec de 
secretari i, a partir del 1997, de president. El mateix any participà activament en la 
fundació del Cercle d'Agermanament Occitano-Català (CAOC) i en fou secretari          
general, càrrec que exercí fins que n'assumí la presidència el 2001. Va desplegar una          
incansable activitat com a agitador cívic i divulgador de la història, organitzant cente-
nars d'activitats com ara visites culturals i històriques, commemoracions de dates de 
significació patriòtica i erecció de monuments i plaques commemoratives. L'escenari 
de totes aquestes activitats no era únicament l'interior dels Països Catalans, sinó a 
tot el món, gràcies a les intenses relacions que tenia amb els casals catalans de           
l'exterior. Entre les principals activitats impulsades des de l'IPECC, destaquen la           
creació i l'impuls dels premis Josep Maria Batista i Roca atorgats pel treball per la 
llengua i la cultura catalanes a l'exterior, la construcció de monuments a personali-
tats catalanes a l'Argentina, Alemanya o Bèlgica, la promoció de viatges per conèixer 
l'expansió catalana a la Mediterrània i les petjades catalanes, a Centreeuropa i a 
Amèrica o la promoció de la descoberta de les gestes històriques catalanes. 

   Víctor Castells 



XXVII PREMIS J.M. BATISTA I ROCA 2015 

Amb la col·laboració de: 

 


