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Deu premiats, catalans i catalanòfils residents a l’exterior dels Països
Catalans, han estat distingits amb el XXX 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, 23 de novembre de 2018

Joan Manel Azuaga i Garcia
Resident a Basilea, Suïssa
Nascut a Barcelona, Catalunya,
el 18 d’octubre de 1967
En Joan Manel Azuaga i Garcia, va néixer fa una cinquantena d‟anys a Barcelona, va
viure molts anys al Maresme entre Sant Vicenç de Montalt i Caldes d‟Estrac, casat i
amb dos fills, la Marina i l‟Arnau. Fill de Juan Azuaga Collell i Teresa Garcia Ascñn.
A Catalunya va estar vinculat intensament en el mñn associatiu, promovent la
Cultura Tradicional Catalana i formant part de diferents entitats. Com a Cap de Colla
dels Geganters de Caldes d‟Estrac durant 9 anys, membre de la Junta Directiva de
l‟Agrupaciñ de Colles de Geganters de Catalunya com a vocal de música i Ball de
Gegants, secretari de la Colla de geganters de Sant Vicenç de Montalt, entre d‟altres.
Fruit de les experiències viscudes en el moviment geganter va ser co-autor junt amb
la seva esposa Marta Moreso i Mora del Llibre “A pas de Gegant” Història dels
Gegants a Caldes d‟Estrac.Ed.Clavell (1999)
El mñn professional el porta a aterrar en l‟àmbit de la química fa una dotzena d‟anys,
al país de les tres fronteres entre França, Alemanya i Suïssa, vivint a França i
treballant a Suïssa.
Un cop instal·lat a l‟exterior no tarda massa en interessar-se i més tard en formar
part del Centre Català de Basilea per seguir posant el seu gra de sorra per donar a
conèixer la Cultura Catalana en tots els seus vessants.
Enguany, és el seu desè any col·laborant amb el Centre Català de Basilea. Com a
membre de la Junta Directiva, ha ocupat diferents responsabilitats com Tresoreria i
en l‟actualitat com a President de l‟entitat. Entre els projectes assolits juntament amb
tota la Junta, trobem l‟organitzaciñ de les Festes Majors els anys 2012 i 2015, amb la
participaciñ de grups culturals vinguts de Catalunya per a l‟ocasiñ. Tanmateix,
infinitat d‟activitats culturals obertes a tothom que impulsen la projecciñ de Catalunya
a l‟exterior, com el concurs de fotografies amb el lema “Catalunya”, sessiñ de cinema
a Basilea en el marc del Festival de Cinema Gollut, presentacions de llibres, visites
guiades a Basilea,... Celebraciñ de la Diada de Sant Jordi, la Diada de Catalunya,
activitats festives com calçotades, castanyada,....i la promociñ dels cursos de català
per infants i adults. En aquests moments posant ja fil a l‟agulla en la propera Festa
Major pel 50è Aniversari de l‟entitat al 2021!!
Dona especial rellevància a la comunicaciñ i relaciñ amb altres centres catalans
d‟Europa participant a les Trobades de Luxemburg, Madrid, Londres i Berlin Membre
de la Casa Nostra de Suïssa, i en aquests moments treballant en l‟organitzaciñ de
la Trobada Europea a Basilea per l‟Octubre 2018.
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Rosa Beatriz Castellà Bartulovich
Resident a Capitán Sarmiento, Argentina
Nascuda a Arteaga, província de Santa Fe,
el 8 de juny de 1943
Vaig néixer a Arteaga (Província de Santa Fe) Argentina i durant la meva infància
alternava llargues temporades a la casa dels meus avis paterns catalans a més, com
s'acostumava en aquella temps, vivíem amb el meu oncle i germà del meu pare que
van emigrar al costat dels seus pares de la molt llunyana i estimada Lleida, així que
crec amb la musicalitat de la llengua catalana mitjançant la qual transmetien la
història, anècdotes, lluites republicanes i costums, tenidoria per l'angoixa de l'exili
dissimulats per les sonores rialles nascudes de la fortalesa del "seny català ".
Quan vaig complir els onze anys els meus pares em van portar a Venado Tuerto a la
casa de l'àvia Rosa per acabar els meus estudis primaris. Va ser un any determinant
per accentuar les meves arrels catalanes aprofundint la llengua, costums, menjars,
cançons, balls de llargues reunions de diumenge amb interminables jocs de baralles
entre una nombrosa comunitat catalana de Venadens.
Vaig acabar els meus estudis terciaris l'any 1967 i em trasllado a la ciutat de Rosario
fins l‟any1969, quan amb el meu espòs ens mudem a Capità Sarmiento, on comença
la meva carrera docent fins l‟any 2004 que se‟m atorga la jubilaciñ.

En tots aquests anys havia pres coneixement que molts habitants G aquesta ciutat
eren d'origen català o descendents de catalans que van aparèixer per disseminats
no només en el nostre districte sinñ també en regions veïnes, la majoria d'ells,
agricultors provinents de Lleida.
Capità Sarmiento és una ciutat petita de costums campestres enclavada a la Pampa
humida, on ens coneixem tots des de generacions passades així que en les nostres
trobades casuals i en reunions d'amics, vam anar abonant la idea de la creaciñ d'un
Casal que ens aglutinés per recrear les nostres arrels. L'any 2008 vam començar
amb les reunions més formals en diferents llocs: clubs, sindicats, fins al garatge de
casa meva que es va convertir en la nostra primera seu figurant com a adreça legal
per a la sol·licitud de Personeria Jurídica tràmit aconsellat pel Dr. Gustavo Capdevila
secretari del Casal dels Països Catalans de la Plata, del seu pare: Carles Capdevila i
de la Sra. Presidenta d'aquest llavors Maria Dolors Torres Sánchez, convertint-se en
els nostres padrins guiant-nos i aconsellant permanentment.
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Dos llargs anys ens va costar aconseguir la Personeria Jurídica Argentina i amb
prou feines va ser ratificada per la Generalitat es comença la recerca d'una seu,
que és l'actual, a la qual vam haver de reacondicionar-la totalment amb l'esforç i
l'aportaciñ econòmica dels socis de la primera Comissiñ Directiva, fins a arribar a
febrer de 2010 que es va realitzar la inauguraciñ amb la presència de Casals amics
del Con Sud i del Sr. Rafel Caballería representant de les Comunitats Catalanes
de l'Exterior. Des de la gènesi fundacional del centre exerceixo la presidència,
reelecta en totes les eleccions de la renovaciñ de la Comissiñ Directiva.
Vàrem desenvolupar una tasca molt intensa orientada a la concentraciñ de la
comunitat catalana i la seva inserciñ a la comunitat d`acollida, tractant d'acoblar
amb cultures autòctones compartint activitats amb la Casa de la Cultura Municipal
i les seves festes populars: Sant Jordi, Sant Joan, La Diada, Fira Nacional i Internacional de les Artesanies "El Cahuane", la Fira del Llibre, Festes Patronals i Dia
de l'Autonomia Municipal.
Trobades en festivitats i Aniversaris d'altres casals: Rosari, Venado Tuerto, Pergamino, Buenos Aires, Mendoza, Castelar, Paraná (Entre Ríos), La Plata, Montepío
de Montserrat.
Participaciñ en totes les Trobades realitzades a: La Falda (Cñrdoba), Montevideo
(Uruguay), Paraná (Entre Ríos), Mar del Plata i La Plata.
Concurrència a totes les reunions de Directius: Buenos Aires, La Plata i Castelar.
Organitzaciñ de la Reuniñ de Directius realitzada a la nostra seu el 4 de març del
2017, comptant amb la presència de la Sra. Tamara Garcia de la Calle responsable del Departament d`Acciñ Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Participaciñ en les capacitacions dels casals del Con Sud: Rosario, La Plata, Montevideo, Paraná, Venado Tuerto, Montepío de Montserrat (Buenos Aires). Excepte
en l'any 2013, que es va realitzar a Guayaquil (Ecuador) que ens va representar la
Srta. Evelyn Sena Espinosa secretària del nostre Centre.
Creaciñ de l'Esbart Dansaires "Els Patufets"; Coral "La Moreneta"; La banda de
música Infanto -Juvenil; equip de futbol mixt "Segrià" participant dels torneig entre
els casals; la formaciñ de la Penya del Barça; Butlletí Informatiu "Fent Camí". Així
mateix elaborem paelles i altres plats típics catalans degustats en reunions
familiars.
Periòdicament realitzem conferències de l'actualitat catalana, exposicions d‟artistes
locals amb preferències catalans i cursos de trencadís i coixí; Cicle de cinema català aprofitant les instal·lacions de la col·lectivitat Italiana, Jornades Culturals per la
Mercè, Dia de la Mare de Déu de Montserrat. Intervenciñ en la mobilitzaciñ davant
del Congrés Nacional donant suport a la República Catalana i tots els actes de commemoraciñ de la Diada Nacional; entrevistes radials i televisives per explicar les
celebracions emblemàtiques, ressaltant específicament els valors de tenacitat i
perseverança per transmetre-ho a les noves generacions, com també recuperar la
mística d'aquestes festes populars.
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Lavinia Coman
Resident a Focşani, Romania
Nascuda a Focşani, Romania,
el 27 de novembre de 1940
Darrere les seues característiques ulleres, Lavinia Coman (Focşani, 1940) amaga
un caràcter que emet energia, passiñ i afabilitat a parts iguals. També seny i,
quan convé, rauxa i caràcter. No pot ser d‟altra manera en una artista. Pianista i
professora del Conservatori de Música de Bucarest, Lavinia Coman ha
compaginat la seva carrera musical amb la traducciñ de diverses obres de
literatura i musicologia catalana al romanès. Una trajectòria que ha compartit,
com dues línies paral·leles, amb el compositor, poeta i traductor Nicolae Coman
(1936-2016), el seu marit.
El germen de la passiñ pel català va començar a Bucarest, a partir dels anys 90,
després de la caiguda del règim comunista. Amb la creaciñ del lectorat de català
l‟any 1992, Lavinia Coman no només va continuar l‟aprenentatge de la llengua
sinñ que també va començar a aprofundir en el coneixement del repertori musical
català, primer de les cançons populars i, immediatament, de compositors
moderns i contemporanis com Eduard Toldrà, Xavier Montsalvatge i,
especialment, de Frederic Mompou de qui, coincidint amb el centenari del seu
naixement (1993), va organitzar un concert d‟homenatge al Palau Cantacuzino –
Muzeul George Enescu de Bucarest.
El seu interès pel diàleg cultural la va empènyer a organitzar i oferir diferents
concerts de música catalana i romanesa a Bucarest, a la mateixa Academia de
Muzica –el Conservatori-, al Palau George Enescu o bé al Centre cultural de
l‟ambaixada espanyola en ocasiñ de diferents activitats organitzades pel lectorat
de català de la Universitat de Bucarest. Simultàniament, també va començar a
publicar articles musicals catalans en llengua romanesa i els seus estudiants –
futurs professors de piano o professors d‟aquest instrument- van conèixer bona
part d‟aquest repertori.
L‟any 2001 publica la seva primera traducciñ del català. Es tracta de la novel·la
de Ramon Solsona, Ceasuri oprite [Les hores detingudes], a la col·lecció de
«Biblioteca de Cultură Catalană» de l‟Editorial Meronia de Bucarest que dirigeix
la catalanòfila Jana Balacciu Matei, guardonada també amb el Premi Batista i
Roca l‟any 2008.

9

Aquest volum es va presentar a Bucarest l‟any 2002 en ocasiñ de les II
Jornades de Cultura Catalana a Bucarest en presència de l‟autor, amb qui
travarà una profunda amistat. Seguirà, l‟any 2005, la traducciñ de l‟obra Eu,
papa Borgia [Borja papa], de Joan Francesc Mira (Bucarest: Meronia, 2005) i,
un any més tard, el 2006, un altre Solsona, però aquest cop traduït a quatre
mans (Lavinia Coman i Jana Matei), el llibre de relats Cimitir de buzunar
[Cementiri de butxaca; Bucarest: Meronia]. L’obra, que serà editada abans en
romanès que en català, compta fins i tot amb un capítol dedicat a la traductora i
al seu marit ―Nicolae Coman-, fruit de l‟amistat nascuda entre l‟autor i el
matrimoni durant la presentaciñ de la seva obra a Romania.
Com ella mateixa acostuma a explicar, l‟interès per la llengua catalana també va
fer niu a casa seva. Així és com fou que Nicolae Coman va començar a estudiar
català i, posteriorment, a traduir poesia catalana al romanès, concretament
alguns dels autors cabdals del nostre sistema literari. Interessant d‟esmentar és
la metodologia de treball conjunt: Lavinia Coman preparava la primera versiñ en
llengua romanesa i, posteriorment, el poeta Nicolae Coman, en feia la traducciñ
final. D‟aquesta manera, van aparèixer en aquesta dècada, tres volums de
poesia a Bucarest, sempre a la mateixa editorial Meronia: una antologia
generalista de poesia insular i dues antologies dedicades a un únic poeta català.
Es tracta, en primer lloc, de l‟Antologie de poezie de autori din Insulele Baleare.
Secolul XX [Antologia de poesia d’autors de les Illes Balears. Segle XX]. Edició i
pròleg a cura de Pere Rossellñ Bover (Bucarest: Meronia, 2002). L‟obra inclou
al voltant d‟una norantena de poemes. Quant a les dues altres traduccions sñn:
l‟Antologie poetică, de Miquel Martí i Pol (Bucarest: Meronia, 2002) amb pròleg
de Pere Farrés. Aquest volum també es va presentar a Bucarest, de la mà del
prologuista, durant les II Jornades de Cultura Catalana l‟any 2002. Així mateix,
cal fer esment de la composiciñ del cicle de lieder L’ombra del mar creada per
Nicolae Coman, a partir de set poemes de Miquel Martí i Pol. Concretament es
tracta de: “L‟ombra del mar” (Umbra mării), “Apunt” (Schiţă), “L‟amor, tal
volta” (Iubirea, uneori), “Arbres” (Arbori), “Un sonet per a tu” (Un sonet
pentru tine), “El cant” (Cântecul), “Us proposo de compartir” (Vă propun să
împărtăşim) que formen una successiñ harmoniosa. Aquesta peça musical es
va estrenar per primer cop a Bucarest, al Conservatori de Música, l‟any 2015 en
ocasiñ del primer col·loqui de catalanística i va ser interpretada per Alina Botez
(soprano) i Lavinia Coman (piano). L’any 2016, en ocasió del 80 aniversari de
Nicolae Coman es va fer una segona audiciñ a la Casa Enescu de Bucarest (es
pot visionar aquesta interpretaciñ aquí a partir del minut 52). La segona
antologia és el volum Poezii, de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Bucarest: Meronia,
2003) amb pròleg de Joan Mas i Vives.
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Podríem dir que aquella època d‟implantaciñ de la literatura catalana al sistema
literari romanès de gran intensitat i cada fita aconseguida refermava la
consolidaciñ dels nostres autors en llengua romanesa i la col·lecciñ Biblioteca de
Cultură Catalană.
La darrera col·laboraciñ, a nivell traductològic, entre el matrimoni Coman va ser
la publicaciñ l‟any 2011 –en ocasiñ de l‟Any Joan Maragall-, de la traducciñ del
volum Excelsior de Joan Maragall, una antologia de la seva poesia firmada per
Nicolae Coman i prologada per Pere Maragall.
Durant tota la seva carrera com a pianista, Lavinia Coman ha ofert més de
quatre-cents concerts i recitals; així mateix ha fet enregistraments de ràdio i
televisiñ, dos discos LP, i gires per Alemanya, Àustria, Itàlia, Bulgària i França.
També a Barcelona. Certament, els viatges a Barcelona han estat un altre dels
estímuls que han permès mantenir viu el contacte amb Catalunya i poder
concertar a la capital catalana i anar construint un teixit amical i professional –
tant literari com musical- amb el Principat i mantenir el contacte amb la llengua.
El primer viatge a Barcelona, quan Lavinia Coman era directora del Liceu
George Enescu de Bucarest, va tenir lloc l‟any 1987, per acompanyar alguns
dels seus estudiants a participar al Concurs Maria Callas. En aquella ocasiñ,
onze dels seus deixebles van ser distingits amb primers premis en la competiciñ.
Precisament, ara és a punt de publicar-se el volum en llengua romanesa Şcoala
de artă în “epoca de aur”. Din amintirile unei directoare de liceu [L’institut d’art en
“l‟època d‟or”. Records d‟una directora] que conté les seves memòries com a
directora amb un capítol important dedicat a Barcelona, Catalunya.
El segon viatge, amb el seu marit, va tenir lloc el curs 1996-1997 durant el qual,
Lavinia Coman va oferir un concert de música catalana i romanesa a la basílica
de Santa Maria del Mar de Barcelona juntament amb la soprano Montserrat
Espaðol. Gairebé deu anys més tard, la primavera de l‟any 2008, Lavinia Coman
va oferir un concert a Badalona interpretant peces catalanes i romaneses.
Enguany, l‟any 2018, Lavinia Coman ha visitat de nou Barcleona entorn la Diada
de Sant Jordi. Per aquest motiu la Biblioteca de Catalunya va acollir la soirée
“Un Sant Jordi romanès” que va consistir en la presentaciñ del volum de versos
de Nichita Stănescu, Ànima gramatical traduït al català, a càrrec de D. Sam
Abrams i els traductors de l‟obra i un concert de veu i piano ofert per la soprano
Eulàlia Ara i la pianista Lavinia Coman, que van retre homenatge a Nicolae
Coman amb un repertori de peces romaneses de Nicolae Coman i peces
catalanes d‟Enric Morera, Eduard Toldrà, Frederic Mompou, Enric Granados.
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En aquesta visita, Lavinia Coman va ser convidada a participar en la lectura de
Sant Jordi al Palau Marc, organitzada pel Departament de Cultura, llegint un
poema de Montserrat Abellñ i un altre de Nicolae Coman.
Tornant a la seva trajectòria musical, val la pena destacar la publicaciñ d‟obres
de caire formatiu fruit de la seva carrera pedagògica, biografies de caire musical i
més d‟un centenar de cròniques de música com a periodista musical que cobreix,
per exemple, el Festival Enescu de Bucarest. És autora de diversos llibres entorn
del mñn de la música, entre els quals es compten el tractat de piano Vrei să fii
profesor de pian [Vols ser professor de piano], publicat per l’Editura Universităţii
Naţionale de Muzică Bucureşti, 2007, o el volum Pianistica modernă (publicat el
2009 a la mateixa editorial) o Didactică și Pedagogică (2014). Ha publicat més de
dos-cents articles i estudis en premsa d‟especialitat així com els volums
biogràfics Constanţa Erbiceanu (Editura Didactică şi Pedagogică, 2005), Frederic
Chopin (Editura Didactică şi Pedagogică, 2010) i Franz Lizt (Editura Didactică şi
Pedagogică, 2011); en l‟actualitat prepara una biografia de Brahms.
Ha esta distingida amb el Premi de la Uniñ de Compositors i Musicòlegs de
Romania per la seva creaciñ didàctica l‟any 2007 amb el llibre Pianistica modernă
i el Premi Uniñ de Compositors i Musicòlegs de Romania per la monografia
Constantin Silvestri l’any 2014.
Actualment, Lavinia Coman, tot i ser professora emèrita del Conservatori,
continua abocada a la seva tasca pedagògica impartint classes de piano,
dedicant-se per tot el país a fer formaciñ de formadors de piano, coordinant un
màster de diàleg cultural i musical i escrivint i llegint. Afortunadament, aquesta
darrera estada catalana li ha permès reprendre la tasca de traducciñ i el seu nou
projecte ja començat és abocar al romanès la novel·la Feliçment sóc una dona,
de Maria Aurèlia Capmany, coincidint amb la celebraciñ de l‟Any commemoratiu
d‟aquesta escriptora.
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Maria Gibert Darnes
Resident a Montevideo, Uruguai
Nascuda a Arenys d’Empordà, Catalunya,
el 12 d’agost de 1945
Nascuda el 12 d'agost de 1945, a Arenys d'Empordà, Província de Girona.
Als 9 anys emigra al costat dels seus pares Esteve i Montserrat a Montevideo. Si
bé els primers anys van estar enfocats a establir-se al nou país, ella recorda
essent una nena, la primera visita al Casal Català.
Estudia i es gradua en Comptabilitat i Economia per la Universitat de la República,
casada i amb dues filles, s'integrà en els òrgans directius de la instituciñ.
Participa activament en la Comissiñ de Festes i Comissiñ Directiva, cal destacar
l'activitat al costat de Josep Figueres a la fundaciñ de ASEACU (Associaciñ
d'Empresaris Catalans de l'Uruguai) i també l'impulsa per a la realitzaciñ de les
Trobades Culturals del Con Sud.
Entre el 1991 i el 2003 aquestes trobades se celebren a Montevideo, i ella n‟és
membre de la comissiñ organitzadora, oficiant com a vice-presidenta i presidenta
del Casal respectivament.
Participa com a delegada de la Comissiñ Directiva en les Trobades que es fan en
altres ciutats fins a l'any 2009, deixant pas a la participaciñ de les noves
generacions.
Per la mateixa rañ assisteix a les reunions de Formaciñ de Directius que es
realitzen a la Xarxa fins al mateix any.
Representant a la Xarxa del Con Sud, va ser membre del Consell de Comunitats
Catalanes de l'Exterior des de 2009 fins a 2013. És en aquest paper que en
diverses reunions amb la resta de casals de Sud Amèrica, disserta sobre l‟autofinançament i la renovaciñ generacional en els òrgans directius.
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Va ser organitzadora activa del Taller de Formaciñ de Directius que es realitzà
durant el 2015 a la nostra ciutat i també ho és de la propera Trobada que es
realitzarà durant el 2019.
Va ser representant de la comunitat catalana en diferents reunions d'immigrants a
Montevideo, de les quals en sorgeixen les fires de la immigraciñ celebrades durant
la dècada dels 90 en diversos punts de la ciutat.
L'any 1993 viatgen a Catalunya un grup de 100 joves, participants de diferents
activitats del Casal. Maria Gibert presideix aquest grup.
És presidenta del Casal des de l'any 2003 fins 2015, període en el qual es realitza
l'obra d'ampliaciñ de la seu, viatja a Catalunya amb una delegaciñ de 40 joves
representants i comencen a realitzar-se celebracions culturals fora de la instituciñ a
manera de projectar en la nostra ciutat la cultura catalana (Sant Jordi, Sant Joan,
cicles de cinema català i diverses exposicions).
A partir del 2015 i fins avui és la tresorera de la instituciñ. Participa del taller de cuina
catalana i en la coordinaciñ i preparaciñ de les diferents activitats del Casal. Promou
activament la renovaciñ generacional en els òrgans directius.
En l‟àmbit personal, viatja al seu poble natal un cop l'any, i a cada viatge que fa
realitza gestions per a la instituciñ, tant a nivell
de la Generalitat com en
organitzacions culturals.
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Marie Kapretz
Resident a Berlín, Alemanya
Nascuda a Berlín, Alemanya,
el 23 de març de 1975
Casada, dos fills, parla alemany, anglès, català, castellà i grec.
Batxillerat i Selectivitat. Canisius-Kolleg i Erich-Hoepner-Oberschule, Berlín, 19861994
establiment a Catalunya, des de 1994 fins 2016
Delegada del Govern de la Generalitat a Alemanya
Graduada a l‟Escola Massana de Barcelona en Arts Aplicades i Oficis Artístics
amb especialitat de Disseny Gràfic.
Després de finalitzar els estudis es va instal·lar al Berguedà on va treballar com a
empresària autònoma al sector de la comunicaciñ. Va començar a involucrar-se en
política municipal i comarcal, sobretot en temes relacionats en drets civils, justícia
social, protecciñ del medi ambient, art i cultura com a motors integradors,
l‟emprenedoria social i la memòria històrica.
Va ser cap de l‟oposiciñ de l‟Ajuntament de Cercs pel grup municipal CLAM-AM/
ERC entre 2011 i 2015 i consellera comarcal entre 2013 i 2015.
Va ser delegada del Govern a Alemanya entre febrer del 2016 fins a l‟aplicaciñ de
l‟article 155 i el tancament de les delegacions a l‟exterior i des de juliol 2018 torna
a ser-ho.
Ha participat com a ponent en diverses conferències i col·labora habitualment en
programes de mitjans de comunicaciñ alemanys (ARD, ZDF, DW, DLF, Phoenix,
Tagesspiegel, die Welt, entre altres) que debaten sobre l‟actualitat política
catalana.
Segueix fent formaciñ continuada i té certificats MOOC en “Geopolítica y
Gobernanza Global” de l‟ESADE i en “Moral Foundations of Politics” de Yale
University.
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Voluntariat
Membre d„Òmnium Cultural
Voluntària de l’Assemblea Nacional Catalana, ANC
Cultura i mitjans de comunicació
2009-2016 Col·laboració setmanal al programa matinal de Ràdio Berga
2013
Productora de l’obra de teatre polític “Fígols32, la Revolta“
2015
Columnista del diari català Nació Digital http://www.naciodigital.cat/
opinio/autor/1886
Ponent a diverses conferències sobre política catalana i internacional a
Catalunya i Alemanya
Premis
Premi Climent Forner 2010 a la integració lingüística i cultural, Òmnium Cultural
Berga

16

Dolores Monell i Colomé
Resident a Rosario (Argentina)
Nascuda a Sabadell, Catalunya,
el 12 de gener de 1939
Arribà a l‟Argentina el 19 de novembre de 1948 amb els seus pares i la seva
germana i s‟instal·laren a Rosario. Els primers temps van ser molt difícils per la
família.
Ingressà al Centre Català de Rosario el 13 de febrer de l‟any 1949, uns mesos
després d‟arribar a Rosario, a instàncies del seu pare que associa a tota la família.
L‟any 1954 es va començar a organitzar un grup de dansaires a càrrec d‟Angelina
Sargatal.“La Lola" va ser una de les primeres que es va incorporar a l‟Esbart, que
va ser batejat, Esbart Dansaire Terra Nostra.
A més a més, va participar en Aplecs de Sardanes, guanyant diferents premis a
Buenos Aires i Cñrdoba.
La difusiñ de la sardana i dels balls populars catalans ha estat una de las tasques
més importants de les desenvolupades per la Lola que, tot i que passés per
problemes personals, no ha perdut mai la rialla i sempre és la primera a fer les
primeres passes de la Sardana.
També, des de l‟any 1960 fins 1973 va participar activament de les funcions de
teatre en català, dirigides pel Manel Suðé Bonan.
Soprano, va participar de la Coral Anselm Clavé essent una de les veus més
destacades. La seva participaciñ a la Sarsuela, Cançñ d‟amor i de guerra va ser
un èxit. Els que hi foren la recorden encara amb gran admiraciñ.
Participa en el Centre Català de Rosario a l‟ “Encuentro Nacional de
Colectividades Extranjeras de Rosario” des de fa més 30 anys.
L‟any 2006, va participar del 5è Congrés Nacional la Gent Gran que es va fer a
Barcelona, en representaciñ del Centre Català de Rosario.
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Ha format part de la Comissiñ Directiva de la instituciñ ocupant diferents càrrecs i
desenvolupant tasques de secretària, durant el període 2007-2009.
L‟any 2015, va participar del Curs de perfeccionament de professors de català,
impartit al Centre Català de Rosario.
Darrerament, coordinà el Taller de Conversa de la Instituciñ, durant 10 anys, fins
2016.
Sempre present en totes les activitats de la Instituciñ. Formà part de les comitives
representatives del Centre a les Trobades de Casals realitzades a diferents
ciutats com Cñrdoba, La Plata, Buenos Aires, Venado Tuerto, Mendoza de
l‟Argentina i altres països com Xile i Uruguai.
Actualment continua participant de forma activa en moltes de les tasques a fer,
culturals i d‟altres que es duen a terme al Centre Català de Rosario.
En una entrevista realitzada en el Butlletí Sempre Avant, la Lola deia emocionada
que el Centre era la seva segona casa i que hi podia trobar a cada pas coses de
la seva estimada terra natal. També deia que des del començament, fa més de
seixanta anys va sentir-se molt còmoda a la instituciñ que ha estat testimoni de la
seva vida, els seus amors, les seves penes i els seus desvetllaments.
La seva entrega generosa, sense estridències ha produït i produeix un gran
impacte entre els que la coneixen i que l‟admiren per la seva força, la seva
bellesa, pel seu testimoni de vida i, sobretot pel seu amor a Catalunya.
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Idània Esther Rodríguez Ortega
Resident a L’Havana, Cuba
Nascuda a Camagüey, Cuba
l’1 de gener de 1957
Filla d‟Humberto de Jesús Rodríguez Manso i de Glòria Esther Ortega Montñn.
Ha participat en qualitat de ponent en diferents esdeveniments obtenint premis i mencions amb
els treballs d‟investigaciñ presentats que divulguen la presència catalana en tots els seus
aspectes a Cuba, entre els quals es poden esmentar l‟activitat comercial i econòmica:
Institucions i associacions benèfiques, en particular a la Societat de Beneficència de Naturals de
Catalunya, on desenvolupa la tasca d‟historiadora i arxivera l'Arxiu Pompeu Fabra des del 2009.
L'estudi de diverses personalitats catalanes que van exercir la política, l'economia i el camp social
de Cuba tant del segle XIX com del XX a nivell nacional, així com alguns representatius de la
categoria indians.
Una temàtica referencial d'aquells catalans que van preferir finalitzar les seves vides a Cuba amb
la mostra fefaent de la seva morada eterna a la necròpolis havanera Cristóbal Colón on, a més,
s'ha tingut en compte l'obra d'artistes catalans en representacions escultòriques als sepulcres
particulars i en fets històrics.
De tot aquest univers català cubà s'han dut a terme, programats per l'Oficina del Historiador de la
Ciudad de La Habana en el seu programa d'estiu "Rutas y Andares", una passejada recorrent la
petjada catalana pels carrers havans l'any 2010 i recorreguts especialitzats tant del Centro
Histórico de la Habana Vieja, del municipi de Centro Habana, presència catalana al Cerro i al
Vedado. Un recorregut històric cultural a la Necrópolis Cristóbal Colón on art i història van de la
mà.
Aquests recorreguts es fan no només pels residents nacionals cubans i catalans sinñ també al
turista o estudiñs de la temàtica que visita l'Havana.
Ha impartit conferències en el Centro Hispanoamericano de La Habana, en el Centro Cultural
Ermita de Montserrat de Matanzas, en el Coloquio Anual de Sociedades Españolas i als Talleres
de la Red de Cementerios Patrimoniales, sempre donant testimoni de la presència i la petjada
dels catalans a Cuba. a més a més, ha participat en programes i col·loquis del Palacio del II
Cabo la direcciñ del qual pertany a l'Oficina del Historiador de La Habana, la Comunitat Europea i
l'Ajuntament de Barcelona.
Important és l'activitat que realitza dia a dia a l'arxiu de la Societat de Beneficència catalana de
l'Havana, que brinda els seus serveis a la poblaciñ cubana i estrangera, prioritàriament la
catalana, amb el seu suport en investigacions de tot tipus, la font de documental de les quals
data des del segle XIX, atenent l'interès del consultant.

19

S'ha realitzat un treball d'indexaciñ per dates, pàgines i temàtiques de la Revista "La Nova
Catalunya", òrgan periodístic del Centre Català de la Habana,
que abasta el període de 1908 fins 1959 i que facilita la recerca d'informaciñ al consultant.
Informaciñ que sota l'assessorament directe brinda un complet accés al sol·licitant.
El treball de digitalitzaciñ dels fons documentals que es realitza en l'actualitat des l'any 2010 es fa
amb l'ajut de l'ONG internacional Arxivers sense Fronteres de Catalunya. De moment s'han
acabat de digitalitzar els arxius de "Socors", "Correspondència", "Legislaciñ", "Memòries", "Centre
Català", "Ermita de Montserrat", "Pantiñ Social" i en aquests moments s'està treballant amb els
d'"Associats".
Des de fa uns quants anys col·labora estretament amb el "Proyecto Constante Ribalaigua" de
l'Arxiu Municipal de Lloret de Mar i el mes de juny de 2018 s'ha publicat en el "Butlletí Sesmond,
num 17" el seu article sobre la presència dels catalans de Lloret a l'Havana, Un indici de la
presència lloretenca en emigració a Cuba.
PUBLICACIONS i COL·LABORACIONS
- "De Cataluða a Cuba… ¡Hacer las Américas!", editat pel Grupo de Comunicación Galicia en el
Mundo, SL, Colecciñ Crñnicas de la Emigraciñn, l'any 2011
-

En el llibre "Presencia Catalana", de l'Instituto Nacional de Antropología e Historia, Jalisco,
México, els autors del qual sñn els coordinadors José M. Muriá i Angélica Peregrina, forma part
del mateix la ponència: "La actividad comercial de los catalanes en La Habana", any 2012

-

Està en procés de publicaciñ un llibre amb les ponències presentades al "I Coloquio de las
Presencias Europeas", celebrat al Palacio del II Cabo, l'any 2017, del qual forma part una
ponència presentada sobre els anuncis comercials com evidència de l'activitat comercial
catalana a l'Havana.

Ha assistit als esdeveniments que van tenir lloc a Mèxico els anys 2012 i 2015 que formen part
de l'Associació de Catalanistes de l'Amèrica Llatina (ACAL).
Va col·laborar i participar amb la Vanessa Batista en el seu Documental "Els que es quedaren"
emès per TV3 a la carta.
La seva projecciñ futura és continuar treballant en demostrar a través de les investigacions el vast
univers deixat pel catalans a Cuba, continuar els estudis de llengua Catalana a la Càtedra
Catalana de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana i seguir exercint la
seva tasca en el procés de salvaguarda de la documentaciñ atresorada a l'Arxiu Pompeu Fabra
de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a través de la digitalitzaciñ dels seus
fons sota la direcciñ i assessorament de l'ONG Internacional Arxivers Sense Fronteres de
Catalunya.
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Núria Soler Colomina
Resident a Madrid, Espanya
Nascuda a Barcelona, Catalunya,
el 22 de desembre de 1956
Actriu, professora i directora de teatre.
Nascuda a Madrid, als pocs dies del seu naixement es trasllada a Barcelona
fins el 1971, data en què torna a Madrid junt amb els seus pares Vicente Soler i
Montserrat Colomina. Nascuda a una família del mñn del teatre, al poc d‟arribar a
Madrid, s‟incorpora, sent una nena, a l'Esbart Dansaire Maig i al Grup de Teatre
Santiago Rusiðol del Cercle Català, a mes de formar part del grup de joves que
va prendre una forta embranzida aquells anys de canvi de seu per part del Cercle
des de Marqués del Riscal a Plaza Espaða.
Les seves obligacions com a actriu professional, a finals del anys setanta la van
allunyar d‟una participaciñ activa al Cercle, fins que sota la presidència de Joan
Adroher va incorporar-se al Cercle com a Directora del grup de teatre l‟any 1997,
amb l‟objectiu de revitalitzar el teatre al Cercle i recuperar el català a les
representacions. La primera obra va ser Antaviana (en català) i avui segueix
dirigint el Grup i un taller de teatre que han esdevingut referents al teatre
aficionat de Madrid.
Ella, amb el Grup de teatre del Cercle ha aconseguit una fita quasi impossible
per un grup no professional i es representar un clàssic (El Perro del Hortelano de
Lope de Vega) al Corral de “Comedias de Almagro”.
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Maria Dolors Torres i Sánchez
Resident a La Plata, Argentina
Nascuda a Flix, Tarragona, Catalunya,
el 12 d’agost de 1954
La meva família va deixar FLIX quan jo tenia sis anys, arribant a l'Argentina l'any
1961.
Els meus pares van optar per emigrar de CATALUNYA amb la finalitat de millorar
la seva situaciñ econòmica perquè eren temps difícils per a ells, i perquè un germà del meu pare ho havia fet anteriorment.
La meva adaptaciñ va ser perfecta i a pesar que nomes parlava català, aviat vaig
poder manejar els dos idiomes, igual que la meva família.
Vaig poder estudiar, fins i tot a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Buenos Aires. Del meu matrimoni vaig tenir quatre fills, i actualment
tinc cinc néts.
Tots els meus fills van poder conèixer CATALUNYA, comunicant-nos en forma
molt activa amb la immensa família que havíem deixat a la benvolguda terra natal.
L'any 1996 vaig ser una de les fundadores del CASAL DELS PAÏSOS CATALANS DE LA PLATA, a la Província de Buenos Aires i a partir d'aquest moment, sempre vaig formar part de la Junta Directiva. Vaig passar per
tots els Càrrecs Directius, culminant en els últims deu anys fins a la data, com a Tresorera i Presidenta. En l'actualitat segueixo com a col·laboradora assessorant als
més joves que sñn els qui dirigeixen el Casal, amb les noves eines tecnològiques
d'administraciñ, que es necessiten avui dia.
Al llarg d'aquests anys, aconseguim juntament amb els altres dirigents, inserir al
Casal en la comunitat en la qual desenvolupem l'activitat social, oferint cursos de
llengua catalana en tots els seus nivells, amb una professora de nacionalitat catalana; també es va oferir l'activitat coral, formant-se la Coral Montserrat, que va
portar el nostre cant per molts racons de l'Argentina, amb un Director i compositor
premiat a CATALUNYA.
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A més a més, es va formar una Colla Bastonera i l'Esbart Dansaire. Així mateix,
reunim mensualment a més de cent persones perquè assaboreixin les paelles en
el nostre local i també a les fires gastronòmiques de les col·lectivitats en general.
Periòdicament realitzem conferències de l'actualitat catalana, exposicions d'artistes locals amb preferències catalanes i cursos de trencadís i botillñs.
S'han seguit totes les tradicions catalanes, i festejat anualment les festes de Sant
Jordi, Sant Joan, i el Caga tió a més de commemorar LA DIADA com si estiguéssim a CATALUNYA amb una participaciñ massiva dels nostres socis, gràcies a la
difusiñ que realitzem des de la nostra seu.
Des de la creaciñ del Casal he participat com a directiva en el desenvolupament i
organitzaciñ de les següents Trobades de Llatinoamèrica:
• de Cors Catalans
• de Casals de Llatinoamèrica.
• de Presidents i directius de Casals
• de Balls Catalans
• de professors de l'idioma català.
Puc estar molt orgullosa d'haver estat part de l'organitzaciñ de TOTS ELS ESDEVENIMENTS realitzats pel casal del que formo part. També sñc conscient que la
meva nombrosa família de l'Argentina m'ha acompanyat en tots i cadascun d'ells
amb fervent participaciñ.
Vull esmentar al meu pare, qui ha sigut el que no ha deixat oblidar mai, el nostre
amor per la terra catalana. Les seves històries i anècdotes del pas per la guerra
civil ens han acompanyat durant tota la vida, la qual ha deixat l'any passat amb
els seus 91 anys en perfecte estat de salut fins al seu adéu.
El premi l'hi dedico a ell.
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Carla Valentino
Resident a L’Alguer, Itàlia
Nascuda a L’Alguer, Itàlia
el 10 de febrer de 1966

Carla Valentino neix a l‟Alguer el 10 de febrer del 1966, de família algueresa de
generacions.
Va estudiar al Liceu Clàssic de l‟Alguer on es va diplomar l‟any 1986.
Successivament ha aprofundit l‟estudi del català i de la variant algueresa
freqüentant per diversos anys cursos organitzats del Municipi de l‟Alguer i de
diverses associacions culturals.
L‟any 1996 va aconseguir el certificat internacional de Català, nivell Bàsic
L‟any 1997, el certificat internacional de Català, nivell Llindar
L‟any 1999, el certificat internacional de Català, nivell Avançat
L‟any 2012, el certificat internacional de Català, nivell de Suficiència (nivell C1)
Ha participat a diversos cursos de formaciñ per ensenyants d‟Alguerès (Escola
d‟Estiu) organitzats per Òmnium Cultural de l‟Alguer en col·laboraciñ amb el
Departament d‟Educaciñ de la Generalitat de Catalunya.
L‟any 2010 va participar al curs de formaciñ “Curs CLIL en llengua minoritària: lo
català de l‟Alguer”, realitzat a l‟Alguer per la Generalitat de Catalunya en
col·laboraciñ amb el Municipi de l‟Alguer.
L‟any 2013, va freqüentar el curs de formaciñ per Operadors de la Política
Lingüística organitzat per la Regiñ Autònoma de la Sardenya.
L‟any 1998 es fa sòcia i col·laboradora com a voluntària d‟Òmnium Cultural de
l‟Alguer.
El febrer de 2015, és elegida Vicepresidenta de la mateixa associaciñ.
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Experiència professional:
del 1999 fins al 2009 ensenyant d‟alguerès dins del “Projecte Joan Palomba”, una
hora d‟ensenyament d‟alguerès a dins de les escoles de la infància, primàries i
secundàries públiques i privades, del territori de l‟Alguer; a més va formar part de
l‟equip de coordinaciñ de la didàctica del mateix projecte; l‟any 2011 és
encarregada del servei de Normalitzaciñ Lingüística de l‟associaciñ; l‟any 2005 va
treballar com Experta de llengua algueresa dins del “Progetto Arcobaleno 2” a
l‟escola secundària de primer grau número 1+3, carrer Tarragona de l‟Alguer.
L‟any 2008 va treballar com Experta de llengua algueresa dins del Projecte
“escriptura creativa en llengua algueresa” finançat per la regiñ Autònoma de la
Sardenya, en l‟escola secundaria de primer grau 1+3, carrer Tarragona de
l‟Alguer.
de 2010 al 2014 va treballar com operadora lingüística en l‟Ofici Lingüístic del
Municipi de l‟Alguer, del 2010 i fins al desembre 2017 ha col·laborat amb l‟Espai
Llull de l‟Alguer- Ofici de Representància del Govern català a Itàlia, per diverses
activitats de promociñ de l‟ús de la llengua catalana de l‟Alguer, i també per traduccions o assessorament lingüístic.
Durant el 2010 ha treballat com a docent de català de l‟Alguer (alguerès) en el
curs de formaciñ “Curs CLIL en llengua minoritària: el català de l‟Alguer”, realitzat
a l‟Alguer de la Generalitat de Catalunya en col·laboraciñ amb el Municipi de
l‟Alguer,
l‟any 2011 va treballar com traductora en català de l‟Alguer (alguerès) per l‟entitat
de promociñ turística STL (Sistema Turístico Locale Nord Sardegna) per la
traducciñ en alguerès de les informacions turístiques de la pàgina web http://
www.ssardegna.it/
El mes de gener de 2011 va participar en les “Jornades d‟intercanvis
d‟experiències pedagògiques entre els territoris de parla catalana. Ensenyar i
aprendre llengua en el context actual” organitzat per la Generalitat de Catalunya a
Tortosa.
L‟any 2012 va treballar com a docent de català de l‟Alguer d‟un curs d‟oralitat per
adults per l‟equip de Rugby «Amatori Rugby» de l‟Alguer.
A partir del 2014 organitza i és docent dels cursos d‟alguerès per adults de
l‟Òmnium Cultural de l‟Alguer.
L‟any 2015, ha escrit juntament amb l‟Esteve Campus, president d‟Òmnium
Cultural de l‟Alguer, un article sobre la situaciñ lingüística de l‟Alguer, publicat dins
del número 7, juny del 2015, de la Revista Divèrsia de la Universitat Pompeu
Fabra.
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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 Muntanya (1927) i de Palestra (1930), organitzacions decisives per a la formació de l'esperit cívic i nacional de Catalunya. Anà a Londres (1938) com a Delegat de la Generalitat de Catalunya i delegat personal del President Lluís Companys en una missió important 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: representà 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 celebrada a Mèxic (1953), establí les assemblees de Pau i Treva a Toluges i donà nombroses 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 OccitanoCatalà. 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 autonòmiques.
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 centenars 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 personalitats 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

XXX PREMIS JOSEP MARIA BATISTA I ROCA
MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS

Amb la col·laboració de:

