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Deu premiats, catalans i catalanòfils residents a l’exterior dels Països
Catalans, han estat distingits amb el XXXII 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 millorar el coneixement dels Països Catalans i la cultura
catalana a l’exterior
Barcelona, 20 de novembre de 2020

Josep Amela i Llombart
Resident a Prilly, Suïssa
Nascut a Arenys de Lledó, Terol,
el 17 d’abril de 1929

Fill d‟Atanasio Amela i Cervera i de Llúcia Llombart i Sabaté.
Nascut el 1929 al poble d‟Arenys de Lledó, comarca del Matarranya, a la Franja
de Ponent, va passar la infantesa i la joventut a Barcelona. El 3 d‟agost de 1961,
emigrà a Suïssa amb la seva esposa, Mercè Martinez Comas, tot pensant que
tornaria a Catalunya després d‟un any i fins al dia d‟avui, ja fa 59 anys que hi
resideix.
A Suïssa van néixer les seves dues filles, la Mercè de 58 anys i la Cristina de 51
anys. Té tres néts i 2 nétes.
Va treballar de fuster dos mesos per una important exposició a Lausana;
d‟ebenista, durant 6 anys, i va fer de taxista durant 28 anys a Lausana, fins a la
jubilació als 65 anys.
En Josep i la seva esposa, ja difunta, sempre varen vetllar pel manteniment i la
difusió de la cultura i les tradicions catalanes. A Suïssa va participar activament
en l'organització de festes tradicionals, culturals i de lleure.
Varen ser col·laboradors i impulsors de la revista periòdica del Centre Català de
Lausana, anomenada «El Butlletí», que es va publicar regularment durant una
trentena d'anys.
Grans apassionats de les sardanes, han participat en l'organització de cursos i
activitats sardanístiques a Suïssa.
Li agrada passar llargues estades amb la família i amics a la seva casa de Tuïr, a
la Catalunya del Nord on forma part de l‟agrupació sardanista de l‟Aspre. També
a Tuïr participaren sovint en l‟organització d‟una gran cargolada popular anual
amb més de 25.000 deliciosos cargols! Sempre li ha agradat cultivar el seu hort
perquè li porta bons records de l‟hort que la seva família tenia a Cornellà.
Actualment només disposa d‟un hortet petitó al seu balcó on hi planta diversos
llegums.
En jubilar-se, ell i la seva esposa s‟aficionaren a viatjar per tot el món i pogueren
visitar una trentena de països i diversos Centres catalans a l‟exterior.
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Oana-Dana Balaș
Resident a Bucarest, Romania
Nascuda a Reghin, Romania
el 25 d’agost de 1978
Oana-Dana Balaș és professora de lingüística, espanyol i català al Departament de
Llengües i Literatures Romàniques, Clàssiques i Grec Modern de la Universitat de
Bucarest.
Es va llicenciar en filologia anglesa i espanyola (2001), posteriorment va fer un
màster en estudis italo-ibèrics (2002) i es va doctorar en filologia (2012) a la
Universitat de Bucarest amb una tesi dirigida per la reconeguda romanista Sanda
Reinheimer Rîpeanu.
Va gaudir d‟una beca de la Fundació Congrés de Cultura Catalana (1999 i 2000) per
aprofundir en la llengua catalana, i de dues subvencions per a residències de
traductors (2012 i 2014) de l‟Institut Ramon Llull.
Ha col·laborat en la redacció d‟una gramàtica de la llengua catalana adreçada
específicament a estudiants romanesos, la primera d‟aquestes característiques, que
es va publicar a l‟editorial de la Universitat de Bucarest (2012).
Ha presentat comunicacions sobre temes de lingüística comparada i traducció
(català – romanès): “L’expressió de la similitud. Encreuats semàntics entre el català i
el romanès” (XXIII Trobada Internacional de l’Associació de Joves Lingüistes
(Girona, 2008), “Reptes de la traducció de textos narratius del català al
romanès” (Llengües i cultures en contacte: el català i l’Europa d’avui. Diàlegs
culturals mitjançant traduccions literàries, Bucarest, 2015), “Ausiàs March en varias
lenguas romances: fraseología y traducción” (VI Congresso Internazionale di
Fraseologia e Paremiologia PHRASIS, Roma, 2019).
S‟ha implicat en l‟organització de manifestacions sobre la llengua, la literatura i la
cultura catalanes com ara el col·loqui internacional Llengües i cultures en contacte:
el català i l’Europa d’avui. Diàlegs culturals mitjançant traduccions literàries
(Bucarest, 2015), la taula rodona Un Sant Jordi romanès a Bucarest (Bucarest,
2015) o el Seminari internacional Ramon Llull - 700 anys (Bucarest, 2016).
Entre 2015 i 2018 va ser vicesecretària de l‟Associació Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes i secretària del Comitè Organitzador del XVIII Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, celebrat entre el 2 i el 6 de juliol de
2018 a Bucarest.
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Ha publicat les traduccions al romanès de les novel·les Farsa de Màrius Serra
(2009), Vioara de la Auschwitz (El violí d’Auschwitz, 2010) i Însemnările lui Aram
(Quadern d’Aram, 2014) de Maria Àngels Anglada, Nasul lui Mussolini (El nas de
Mussolini, 2010) i Pentru un sac de oase (Per un sac d’ossos, 2011) de
Lluís-Anton Baulenas, Rădăcini nomade (Arrels nòmades, 2012) de Pius Alibek i
Pa negre d’Emili Teixidor (2013), així com una selecció de vuit poemes d’Ausiàs
March (Ausiàs March, poeta universal. 8 poemes d’Ausiàs March traduïts a 25
llengües, Edicions Alfons el Magnànim, 2009, a cura de Vicent Martines).
El seu compromís envers la catalanística opta per una doble dinàmica d‟actuació:
d‟una banda, en diàleg i admiració pel patrimoni rebut de personalitats
romaneses destacades de la generació anterior, de llarga trajectòria en el camp
de la catalanística i, de l‟altra, fent una aposta eficaç per garantir la competitivitat
de l‟ensenyament del català, el coneixement de les obres literàries catalanes i la
difusió de la cultura catalana a Bucarest, en complicitat amb la resta de
col·legues.
Oana-Dana Balaş representa la nova generació de romanesos dedicats a la catalanística del segle XXI que, a pesar de les circumstàncies post-comunistes, han
volgut fer una aposta clara, digna i definitiva de compromís amb el seu país i la
defensa de la seva feina professional.
És una generació que juga un paper clau en l‟actual societat romanesa vinculada
amb Europa i arrelada en la importància de garantir la qualitat democràtica de les
seves tasques professionals i cíviques.
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Rosana Catalina Bianchi i Riera
Resident a Rosario, Argentina
Nascuda a Rosario, Santa Fe,
el 30 de novembre de 1962
Sóc néta de Vicente Riera Rosselló, valencià de la Marina Alta, de Pedreguer, qui
des que va arribar a Rosario, no deixà d‟enyorar la seva terra i de transmetre‟m
l‟estimació per la seva llengua i tradicions culturals. És així com la vida i la família
em van apropar als meus orígens. Des del 1985 sóc sòcia activa del Centre
Català de Rosario, i hi col·laboro de diverses maneres.
És precisament al Centre Català de Rosario on vaig aprendre la llengua dels
meus avantpassats i de mica en mica, gràcies al suport dels socis però en
especial del Sr. Àngel Perella Puig, vaig aprendre, perfeccionar-me i portar
endavant diversos cursos de llengua i projectes de difusió cultural.
Vaig tenir un ventall d‟oportunitats per a créixer personal i socialment: La Borsa
d‟estudi de la Generalitat de Catalunya i la de l‟Institut d‟Estudis Catalans amb
l‟inoblidable tutor: Joan Triadú; el primer examen internacional de català, en
terres americanes al 1991 a l‟Uruguai, des del nivell llindar fins al superior i el
suport i assessorament de Política Lingüística amb el Sr. Carles Duarte i la Sra.
Montserrat Gimeno; els cursos de Català amb els companys del grup CALIU; les
Trobades Culturals de Casals del Con Sud d‟Amèrica on vaig participar a les
taules examinadores dels exàmens de coneixement de català; les Trobades de
Professors de Català del Con Sud d‟Amèrica, el projecte, l‟organització i la gestió
de la casa nostra; el projecte i la gestió del Centre d‟autoaprenentatge; els canvis
i la incorporació del IRL; els anys d‟organització i execució del Pavelló cultural a
la Fiesta Nacional de Colectividades Extranjeras de Rosario junt amb professors i
alumnes de casa.
En el Centenari del Centre Català vaig ésser Secretària de Comissió Directiva;
els Tallers, les Xerrades i Conferències realitzades i organitzades; Sant Jordi... i
més i més... cadascuna de les tasques que encara faig per continuar aprenent i
per donar l‟oportunitat a d‟altres persones de conèixer el treball col·laborador que
fa i que distingeix la nostra cultura.
Però el meu gran desafiament va ser al 1991 quan en aquell moment, el
President del Centre Català de Rosario, Sr. Àngel Perella Puig i la seva dona
Sra. Amèlia Berdum Cuartero, em van proposar portar endavant el Lectorat de
Català a la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y
Artes, Escuela de Lenguas, Departamento de Idiomas Modernos,
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conseqüentment l‟organització i l‟administració de les proves de coneixement de
català de l‟IRL.. Des de llavors, sempre tractant que tant el món universitari com el
de la cultura sàpiguen de forma directa la importància històrica i social de la
llengua i cultura del nostre país i vinculant concretament el Centre i la Universitat.
Però tot canvia i va ser al 2011 que l‟IRL va decidir deixar de subvencionar la
UNR, i de nou gràcies al suport del Centre Català de Rosario, que va entendre la
importància de continuar amb la tasca desenvolupada, que plegats vam
aconseguir que el català continuï com a oferta educativa en aquesta casa
d‟estudis.
Ara després de quasi trenta anys de tasca ininterrompuda continuo treballant per
renovar i adaptar-me a la nova realitat oferint, en aquest moment de pandèmia,
cursos virtuals perquè cada vegada pugui arribar la llengua catalana a més llocs i
satisfer la necessitat de coneixement que tenen els universitaris.
Per acabar, m‟agradaria dir que si la vida em donés una nova oportunitat de
començar l‟únic que li demanaria seria tornar a fer totes i cadascunes de les coses
fetes, tornaria a donar les gràcies a cadascuna de les persones que em van
acompanyar i m‟acompanyen en aquesta aventura de saber d‟on vinc i cap on
vaig. Això sí, ja estic ben segura que tornaria a sentir-me filla d‟una cultura que
inclou a tots com en la sardana, per construir en la igualtat i la llibertat.
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Pere Grau i Rovira
Resident a Hamburg, Alemanya
Nascut a Barcelona,
el 19 de febrer de 1930

Sóc de la generació que va viure la guerra civil i en té records avui encara vius, i
després tota la llarga dictadura franquista, etapes que he descrit a les meves
memòries inèdites “Baix Continu”, títol que fa referència a la insubornable,
indestructible catalanitat del nostre poble, a la seva fidelitat a la nostra terra fins i
tot en els moments més tràgics i difícils.
Vaig estudiar peritatge i professorat mercantil (la carrera dels pobres, en dèiem
llavors). Un dels meus companys d'estudis va ser l'Albert Jané, que després com a
filòleg i publicista faria un servei inestimable al país amb el “Cavall Fort”.
No vaig trigar gaire a descobrir la meva passió per la literatura i l'art, matèries en
què em vaig convertir en un entusiasta autodidacte. Del 1950 al 1954 vaig ser
cantaire a l'Orfeó Català, tasca gratíssima que vaig haver de deixar per motius de
salut i de sobrecàrrega de feina. A la tardor del 1954, vaig conèixer en Joan
Triadú, pel fet d‟assistir a les seves llegendàries classes “subversives” de català al
CICF de Barcelona. Més tard, i formant part de la seva “jove guàrdia” juntament
amb Max Cahner i Rafel Bastardes, vaig ser un dels que va posar com a mestres
de català improvisats allà on trobava un forat. En el meu cas va ser primer a
l'Orfeó Gracienc i després al Centre Excursionista de la Plaça del Pi. Altra vegada
per sobrecàrrega de feina vaig haver de deixar-ho i li vaig traspassar la classe de
la Plaça del Pi a l'Albert Jané.
Mentrestant havia començat a escriure poesia. Primer (era abans de les classes
amb en Triadú) en castellà. Els meus primers versos eren horribles, però de mica
en mica, quan vaig poder passar al català i vaig conèixer a poc a poc els grans
noms de la nostra poesia, vaig anar agafant empenta. El 1955 vaig guanyar un
modest premi a la Penya Cultural del carrer Sant Pere més Alt, al qual vaig optar
il·lusionat perquè al jurat hi havia el meu ídol, Carles Riba, i l'Albert Manent, que
havia conegut fent el servei militar a les milícies universitàries. Aquest premi em
va animar a continuar escrivint i el 1957, als Jocs Florals de l'Exili a Mèxic, em van
concedir l'Englantina per un poema (Telèmac 1956) en què comparava els joves
catalans amb Telèmac, els exiliats republicans amb Odisseu, i Catalunya amb
Penélope que teixia i desteixia sota la pressió dels pretendents opressors.
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El 1960, amb un altre bon amic, tip de la dictadura, i en una decisió realment
presa més amb els peus que amb el cap, vaig emigrar a Alemanya on visc des
de llavors, em vaig casar el 1975 amb una hamburguesa i vaig aconseguir de
sobreviure amb més o menys fortuna fins a la meva jubilació. En tots aquells
anys vaig escriure sovint cartes de protesta a la premsa si publicaven gaires
disbarats sobre la nostra terra.
Havia continuat escrivint i tenia al calaix un bon munt de versos. La jubilació em
va donar el temps que calia per eixamplar les meves activitats. Un modest
començament va ser escriure pel butlletí dels activistes de Sobirania i Justícia, i
pel bloc en diverses llengües “Help Catalonia” de Jordi Vázquez i Anna Aroca.
Això em va portar, per una indicació d'en Quim Torra (a qui em van presentar uns
amics), a començar a escriure al Matí Digital el 2012 (des de llavors més de 300
articles). A partir del 2016, un jove activista de l'ANC em va muntar una pàgina
web (jo, dinosaure tècnic, no hauria pas sabut com fer-ho) en la qual des de
llavors escric en alemany articles sobre el conflicte Catalunya-Espanya, la
majoria dels quals els passo directament a una vuitantena d'eurodiputats
alemanys i austríacs, i a 25 diaris i revistes d'Alemanya, Àustria i Suïssa. (ja he
passat dels 200 articles).
Més recentment he començat també a publicar-ne a l'Unilateral. Però els meus
articles en alemany són la meva eina més efectiva (encara que modestíssima)
per lluitar contra la propaganda de la caverna espanyola.
He escrit molt, però suposo que tots els meus llibres no sortiran mai del meu
calaix. He escrit novel·la, assaig, conte, i poesia, conscient que des de la
llunyania (i més amb la crisi editorial, provocada per la crisi financera del 2008 i
agreujada amb la pandèmia actual) m'hauria de resignar a quedar inèdit.
Cap a finals dels anys 80 vaig traduir 4 llibres de l'alemany al català (tres per
edicions 62 i un per Proa). Més tard el 2015, vaig traduir per Angle Edicions el
llibre de Krystyna Schreiber (l'actual delegada de la Generalitat a Viena) que va
sortir en català amb el títol “Què en penses, Europa?”
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Idan Pérez
Resident a Efrat, Israel
Nascut a Barcelona,
el 17 de juny de 1975
Va néixer a Barcelona el 17 de juny de l'any 1975. Fill de Pere Pérez i Expósito i
d'Anna Maria Pons i Mena.
El 2002 es va llicenciar en Filologia Hebrea a la Universitat de Barcelona. I va
obtenir el Certificat d'Aptitud Pedagògica (C.A.P.) a la Facultat de Ciències de
l'Educació.
Va rebre diverses beques de participació en projectes d‟investigació.
Li va ser atorgada la beca F.P.U. (Formació de Professorat Universitari) del
Ministeri d'Educació i Cultura.
Va començar el programa de doctorat “El gresol de la mediterrània antiga” sota la
direcció del catedràtic Dr. José Ramón Magdalena Nom de Déu, amb el qual va
col·laborar en el projecte d‟investigació “Catalonia Hebraica” (estudi i catalogació
del patrimoni documental hebraic català).
El 2004 va presentar dos treballs d‟investigació pels quals li va ser atorgat el
Diploma d‟Estudis Avançats (D.E.A.).
Com a part dels beneficis de la beca F.P.U. va sol·licitar al Ministeri d‟Educació el
trasllat a un centre estranger, i el mes de juny es va instal·lar a Jerusalem i va
començar l‟any acadèmic a la Universitat Hebrea com a investigador visitant als
departaments d'Història del Poble Jueu i de Pensament Jueu.
Va obtenir el títol Ptor (Superior Avançat) de llengua hebrea i va estudiar diversos
cursos d‟especialització per a professors d‟estudis judaics.
El 2005 va començar un procés de conversió al judaisme i va obtenir la
nacionalitat israeliana. Un cop acomplert aquest procés va decidir aprofundir en
els seus coneixements i dur a terme un estil de vida de jueu ortodox. Va començar
a estudiar a la Yeixivà (escola rabínica) Shehebar Sephardic Center, situada a la
ciutat vella de Jerusalem. També ha fet estudis d‟Halakhà (la llei jueva), Sofrut,
(l’escriptura tradicional dels rotlles de la Torà) i Xehità (matança ritual dels animals
segons la tradició jueva).
Durant aquests anys d‟estudiant a la Yeixivà va entrar en contacte amb la literatura
rabínica medieval i va descobrir que molts dels grans rabins d‟aquesta època,
anomenats Rixonim (els primers), es referien a unes tradicions i a un Nússah (ritus
litúrgic) particulars i propis dels jueus de Catalunya. Va ser llavors que es va
començar a interessar per aquest tema i a investigar-ne les fonts.
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Del 2006 al 2011 va col·laborar en el projecte d‟investigació “The Friedberg
Genizah Project” en la tasca de catalogar manuscrits sota la direcció del
catedràtic Prof. Haggai ben Shamai i el Dr. Yaakov Choueka.
Del 2010 al 2016 va treballar a la Biblioteca Nacional d‟Israel com a responsable
de la sala de lectura de Manuscrits i Col·leccions Especials on va tenir l'ocasió de
treballar amb grans especialistes de l‟Institut de Manuscrits Hebreus Microfilmats i
va conèixer molts investigadors destacats en el camp dels estudis judaics.
El 2011 va defensar la seva tesi doctoral “Edició i estudi filològic d‟un manuscrit
aljamiat trilingüe (MS. 122 de l‟Arxiu del Regne de Mallorca) del segle XIV”, i va
obtenir el títol de doctor per la Universitat de Barcelona amb la qualificació Cum
Laude, (Aljamiat és l'escriptura en caràcters àrabs d'una llengua no àrab, i per
extensió s'utilitza per referir-se a l'escriptura en caràcters hebreus d'una llengua
no hebrea).
El 2014 es va llicenciar en Biblioteconomia i Ciències de la Informació a The
David Yellin College of Education de Jerusalem.
Actualment és el director del Departament de Manuscrits i Llibres Rars de la
Biblioteca Nacional d'Israel.
Ha publicat quatre llibres (Fonts per a l'estudi de la comunitat jueva de Mallorca.
Regesta i bibliografia. Barcelona 2005; El testament de na Baladre (1325). Nova
aportació a l‟estudi de les sinagogues de Girona. Barcelona 2012. Sidur
Catalunya, Jerusalem 2019. SIDUR CATALUNYA: Introducció al Sidur i a la
Tefil·là, Jerusalem 2020.) i diversos articles i treballs relacionats amb el patrimoni
documental dels jueus a la península ibèrica.
El 2019, va publicar el Sidur Catalunya, després d’uns anys d’investigació. Aquest
Sidur (llibre d‟oracions) està basat en manuscrits hebreus medievals (dels segles
XIV al XVI) i constitueix la recuperació de l‟antic Nússah Catalunya, el ritus de la
pregària que empraven els jueus a Catalunya, València i Mallorca a l‟Edat Mitjana.
Durant aquesta època, coneguda com l‟era dels Rixonim, Catalunya, i
especialment Barcelona, va ser un importantíssim centre rabínic, amb figures
destacades que s‟estudien fins el dia d‟avui a totes les yeixivot (acadèmies
rabíniques).
Extracte de la presentació del llibre Sidur Catalunya d’Idan Pérez. Martí Crespo.
Nova Escola Catalana, 25 de juny de 2019:
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―Els jueus de Catalunya, el Regne de València i Mallorca tenien els seus costums i
tradicions litúrgiques, que amb les successives expulsions es van endur a la
diàspora i amb el pas dels segles, lluny de casa, es van anar perdent. Aquesta
primavera (2019), després de molts anys d’investigació, l’arxiver i filòleg Idan Pérez
ha aconseguit de reconstruir a partir de múltiples peces i documents escampats
per mig món el llibre de pregàries –Sidur Catalunya– amb què devia pregar
Bonastruc ça Porta (1) i la resta de jueus del nostre país.
El Dr. Idan Pérez conclou la introducció amb un estudi històric dels jueus de
Catalunya que va des de la seva arribada a la Península Ibèrica, la prosperitat dels
centres de Torà de Barcelona i Girona, i seguint les petjades de les diverses
diàspores de les comunitats jueves catalanes que van fugir de Catalunya arran
dels avalots de 1391 i l'expulsió de 1492.
L'estudi se centra principalment en les comunitats jueves catalanes d'Itàlia, l'Imperi
Otomà i el Nord d'Àfrica (Algèria). S'inclouen fotografies dels manuscrits i de les
diverses edicions del Mahzor le-Yamim Noraïm que es van editar a Salònica sota
el nom "Mahzor le-Nússah Barcelona minhag Catalunya", s'inclou també un mapa
dels Països Catalans. Cal destacar que en Sidur es publiquen per primera vegada
una sèrie de Baqaixot compostes per grans savis de Catalunya, entre les quals n'hi
ha una de Rabí Moixé ben Nahman (Ramban), una de Rabí Xelomó ben Adret
(Raixba) i una de Rabenu Zerahya ha-Leví.‖
(1) “L’escriptor i hebraista Manuel Forcano, en una entrevista el 2014 arran de la
publicació del llibre Els jueus catalans, deia sobre el teòleg, cabalista i metge
gironí Bonastruc ça Porta (1194-1270): „És el nom més important, el gran
home del judaisme català.‟ I ho argumentava així: „És molt important per al
judaisme en si, sobretot gràcies a una obra magna, El comentari a la Torà. És
un comentari del Pentateuc, els primers cinc llibres de la Bíblia, la Torà dels
jueus, que ell comenta paraula a paraula. Arriba a descriure psicològicament
els personatges. Mai fins ell no s‟havia fet. Encara avui s‟estudia a totes les
acadèmies rabíniques del món. Tots els jueus religiosos saben qui és perquè
és un teòleg que va crear escola.”
Idan Pérez continua treballant per Catalunya: actualment ho fa en un projecte
d‟investigació que té com a objectiu la recuperació i la publicació del llegat dels
jueus catalans, ja sigui la litúrgia com pel que fa a les tradicions, costums i els
estudis d'Halakhà. Aquest llegat tan ric dels jueus catalans, escampat entre
documents d‟arreu, havia quedat en l‟oblit a causa de la diàspora, les persecucions
i la desaparició de les comunitats jueves catalanes.
Viu amb la seva dona i fills a Efrat, continua estudiant la Torà, i mira de donar una
educació jueva religiosa als seus fills per tal que ells també segueixin sent part de
la cadena de transmissió mil·lenària del poble d‟Israel, procurant transmetre al
mateix temps el llegat de la cultura i la llengua catalana.
https://nli.academia.edu/IdanPerez
https://sidurcatalunya.com/
sidurcatalunya@gmail.com
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Pascual Masforroll Espí
Resident a Sant José, Costa Rica
Nascut a Barcelona
L’1 de febrer de 1968
Nascut a Barcelona l‟1 de febrer de 1968
Llicenciat en Antropologia i Història d‟Amèrica per la Universitat de Barcelona.
Exjugador de Rugbi, continuo sent soci del club de tota la meva vida el Gòtics
R.C. de Barcelona, i de la meva Universitat. Empresari des de ben jove.
Casat i pare de quatre fills. Vaig arribar a Costa Rica per viure-hi fa 7 anys, uns
anys de molts canvis en la meva vida. L‟amor va ser el principal impulsor del meu
trasllat a Costa Rica i el que va afavorir en gran mesura la meva integració al
país.
Quan vaig arribar a Costa Rica pràcticament no vaig conèixer cap estranger en
gairebé el meu primer any d‟estada, només em relacionava amb gent del país,
això va afavorir en gran mesura la meva integració. No va ser fins que vaig veure
un anunci en premsa de la celebració de l‟Aplec Montserrat que vaig conèixer el
Casal. Hi vaig anar amb la família i allà vaig conèixer a molts dels companys i
amics que ara formen part de la meva vida.
Professionalment, com molts dels catalans arribats al país vaig crear negocis
propis, els primers relacionats amb la importació de productes d‟empreses
catalanes. Són feines i negocis que també formen part d‟aquesta tasca de difusió
i de mostrar Catalunya com a avantguarda; com a força creativa d‟eines que ens
permeten a tots mostrar la nostra creativitat.
Al Casal hi vaig entrar el mateix any com a soci, i ràpidament em van incorporar
a la Junta. Van ser moments molt convulsos al Casal i amb grans incerteses. La
Junta em va demanar l‟any 2015 que ocupés el càrrec de President, ja que calia
estabilitzar el Casal.
Aquesta ha estat la meva gran il·lusió, amb el suport per la Junta. Estabilitzar el
Casal que estava en una situació dramàtica.
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La creació primer d‟un equip econòmic i després el pas a la professionalització de
la gestió del Casal, per tirar endavant un model de voluntariat en el treball i de
professionalització en la gestió i control, ens ha dut a poder desenvolupar
projectes d‟envergadura. Incrementar de manera notable els cursos i alumnes de
català. Augmentar la base del professorat. Ampliar els grups de conversa, la seva
transformació en grups virtuals i l‟inici de classes virtuals de català.
L‟ampliació de la festa del Caga Tió a nens costariquenys en risc d‟exclusió
compartint la festa amb els nens del Casal.
L‟establiment d‟acords amb institucions de Costa Rica per realitzar activitats per
la difusió de la Cultura Catalana. L‟acord de col·laboració i patrocini amb el
Concurs Internacional de joves pianistes Maria Clara Cullel, amb el premi a la
millor interpretació d‟una peça d‟autor català. La realització de la Fira Medieval al
Museu del Jade 2018, la Nit de Pirates amb la representació de “Mar i Cel” amb
cantants de l‟escola d‟arts Musicals de la UCR. La publicació de “La llegenda de
Sant Jordi”, edició bilingüe en col·laboració amb l‟“Instituto Nacional de Seguros”.
L‟impuls a la temporada de concerts del Casal català Vint20, on els grups
musicals integren en el seu repertori una peça d‟un autor català. Hem aconseguit
que el Casal avui sigui una institució oberta a Costa Rica, oberta a la nostra ciutat
i al nostra barri. Amb una intenció clara de ser influent a Costa Rica i crear activitats de qualitat que ampliïn el nostre públic i el nostre coneixement. Amb voluntat
de difondre la cultura catalana a Costa Rica, del que es fa a Catalunya; de com
és Catalunya. D‟ensenyar la nostra llengua. Posar en valor l'aportació catalana a
la construcció de Costa Rica i mantenir els vincles dels costariquenys que han
treballat o estudiat a Catalunya.
Incrementar notablement la presència del Casal Català a les xarxes i la creació
de continguts interessants per la nostra comunitat, per als nostres conciutadans
(i per als catalans que ens vulguin visitar o emigrar).
Un dels meus esforços és trobar punts d‟acord en les comunitats catalanes a l‟exterior per treballar junts, trobar punts on compartir les nostres experiències i
desenvolupar una intel·ligència col·lectiva que permeti fer créixer les nostres
institucions. Fer de l‟excel·lència un factor d‟apropament als Casals, de feina ben
feta. Hem aconseguit tirar endavant l‟Agermanament entre Panamà, Colòmbia i
Costa Rica, i col·laborem activament amb Casals americans com a plataforma de
comunicació.
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Maria Elena Olivé i Casajuana
Resident a Texas, EE.UU
Nascuda a Houston, Texas
el 25 de maig de 1969

Vaig néixer a Houston, Texas, el maig de 1969, de pare català i mare cubanocatalana, Joan Olivé i Matilde Casajuana. Poques setmanes després vaig iniciar
el meu primer viatge a Catalunya amb la família i des de llavors la cultura
catalana forma part de la meva vida quotidiana a Texas. Em van educar en un
ambient familiar envoltat d'imatges i objectes catalans; les enciclopèdies
catalanes, la musica d‟en Llach i d‟en Serrat, el cartell de Montserrat penjat a la
paret, les figuretes del Barça a la sala, i el porró sobre a taula.
Els meus pares formaven part d'un grup de catalans que també vivien a Houston,
i d'aquestes amistats van néixer associacions culturals on es feien esdeveniments
relacionats amb la cultura catalana. Fèiem fogueres a la revetlla de Sant Joan,
menjàvem la mona per Pasqua, cantàvem cançons tradicionals i amagàvem el
caganer al pessebre, entre moltes altres activitats relacionades amb el folklore
català. A més, freqüentment passàvem els estius a Catalunya, a casa dels avis a
Barcelona i amb parents de diversos pobles, sobretot al Papiol, on van néixer el
meu pare i els meus avis.
Les experiències de primera mà en la vida diària dels catalans van ser
imprescindibles per a mi; la interacció amb parents, els grans àpats i llargues
sobretaules, els balls de la festa major, el veure dibuixos animats catalans a la
televisió, jugant amb els cosins, ajudant amb la collita de l'hort, recollint ous de les
gallines, i totes les activitats quotidianes que em feien sentir que jo pertanyia
autènticament a aquella cultura, tot i haver nascut i crescut als Estat Units.
Aquestes experiències en la meva joventut han influït tant en la meva vida
personal, com en la meva carrera professional.
Em vaig llicenciar en Ciències Polítiques i Espanyol a la Universitat de Texas
A&M a 1991. Després em vaig mudar a Barcelona on vaig treballar per l'emissora
americana NBC en els Jocs Olímpics de 1992, abans de seguir els meus estudis
de postgrau. De 1991 a 1993 vaig ser traductora i intèrpret per a diverses
companyies a Madrid i Barcelona.
El 1993 vaig obtenir el Màster en Lletres Hispàniques a la Universitat de Nova
York i vaig aconseguir el Doctorat en Literatura Hispànica a la Universitat de
Kansas el 2001. També vaig ensenyar classes a la facultat de filologia anglesa a
la Universitat de Santiago de Compostel·la com a professora invitada durant el
curs 1998-1999.
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Durant els meus vint anys com a professora, entre diverses classes que ofereixo,
m'he dedicat a educar els estudiants nord-americans sobre la història, la cultura i
la política de Catalunya. Vaig portar els meus alumnes a Barcelona durant els
cursos de gener per estudiar l'art i l'arquitectura de Catalunya. Al Austin College
també he creat una classe de cultura catalana que s'ofereix regularment i que ara
forma part del currículum oficial de la universitat.
En aquesta classe, al llarg del curs, els alumnes estudien diferents aspectes de la
cultura catalana: l'art, la música, el ball, la llengua, la història, els costums, el
cinema, i la gastronomia. En grups, els estudiants presenten aquests temes i
expliquen com el desenvolupament d'aquests elements culturals ajuden a formar
una identitat nacional catalana solidària i unificadora. És a dir, els alumnes no
només observen la cultura, sinó que hi aprofundeixen. En aquesta classe els
alumnes també estudien la història de Catalunya fins a l'actualitat, inclòs els
esdeveniments polítics més recents. La classe es divideix en dos grups,
cadascun designat per representar una cara del debat sobre la independència de
Catalunya. Al llarg del semestre els alumnes preparen la seva posició i, al final
del curs, la investigació culmina en una setmana de debat a la sala de justícia de
la universitat. Cada any em sorprèn més el que aprenen sobre Catalunya. Els
estudiants que a principi de curs no sabien res de Catalunya, al final semblen
experts. Em fa molta il·lusió educar generacions d‟estudiants sobre la cultura
catalana!
Ara tinc el plaer de ser membre de la junta directiva de l‟AICS (American Institute
for Catalan Studies) de Houston, Texas, on espero continuar contribuint a la
difusió de la cultura catalana a l‟estranger. En aquest context també faig un
homenatge al meu pare i m‟inspiro en els seus èxits ja que ell mateix, entre altres
catalans, va participar en la difusió de la cultura catalana i en la fundació de
diverses organitzacions hispanes a Houston on va organitzar tertúlies, va dirigir
obres de teatre, i va escriure butlletins per a la comunitat hispana.
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Josep Ortiga Fusté
Resident a La Plata
Nascut a La Plata, Argentina
el 7 de juny de 1950

En Josep és tota una institució al nostre Centre, a més a més, de ser Soci
Fundador de la nostra entitat representa una part de la memòria viva de la
diàspora catalana a la ciutat de La Plata i de tota la història del nostre Centre.
Membre actiu i compromès, sempre disposat a resoldre problemes i a col·laborar
en tots els projectes que encara amb gran responsabilitat.
En Josep va néixer a la ciutat de La Plata, Argentina, i és fill de catalans del
Talarn i de Barcelona. Els seus pares, que van venir a viure a l‟Argentina, li van
transmetre un lligam ferm i íntim amb Catalunya i la llengua catalana. Parla català
com a llengua materna. Des de molt jove va participar dels Aplecs de la Sardana
organitzats per l'Obra Cultural Catalana de Buenos Aires (perquè a La Plata no hi
havia cap centre o Casal Català) dirigida en aquell temps pel Sr. Fivaller Seras.
Allà va aprendre les danses tradicionals catalanes, formant part
del Esbart Dansaire dels Aplecs. Aquestes activitats les va traslladar primerament
al Casal de Catalunya de Buenos Aires i després al Casal dels Països Catalans
de La Plata.
Està casat amb la Mercè Quixal i tenen dos fills a qui també han traslladat el seu
amor per Catalunya.
En Josep ha ocupat molts càrrecs en les juntes directives del nostre centre, ha
format part de comissions de treball de les diverses propostes culturals, ha
participat de les trobades i dels tallers de dirigents i ha organitzat celebracions i
activitats conjuntes amb els altres Centres i Casals catalans del Con Sud.
En Josep és un home que sempre té la paraula justa, la solució als problemes i la
seva tasca al Casal és essencial ja que ell ho sap tot sobre els aspectes del
funcionament tècnic i de manteniment del Casal (calderes, tèrmiques,
instal·lacions...).
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Sempre està disposat a ajudar amb criteri i coneixement, amb entusiasme i
compromís. La seva aportació en la implementació d‟idees, amb una visió
executiva eficient. Per la seva preparació professional i tècnica ha tingut sempre a
càrrec i de manera generosa i desinteressada, la mirada funcional i estructural de
les nostres instal·lacions, per a un millor funcionament organitzatiu de totes les
tasques i activitats culturals del nostre centre. És el nostre “manetes”!
Per la seva trajectòria i gran memòria ho recorda sempre tot i si no sabem alguna
cosa només cal preguntar-li-ho a ell que sempre se‟n recorda.
Una altra tasca important és la de “cap de cuina”. Ell és el responsable de fer les
paelles de germanor mensuals al Casal. També col·labora en els esdeveniments
propis o de col·laboració amb altres entitats, així com a les fires de col·lectivitats i
altres esdeveniments.
El seu esperit emprenedor, el seu “seny català” que forma part indissoluble del seu
caràcter, el seu compromís constant en la difusió de la Cultura Catalana, fa del
Josep un peça clau del nostre centre. La seva presència és sempre crucial a l‟hora
de sumar esforços, per encarar els projectes i poder mostrar els aspectes diversos
de la cultura catalana a l‟entorn compartit amb la societat de La Plata: celebracions
de dates tradicionals, conferències, concerts, corals, cinema, trobades literàries,
esportives i gastronòmiques, classes obertes, manifestacions en defensa dels
drets de Catalunya, entre altres.
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Axel Schönberger
Resident a Bremen, Alemanya
Nascut a Frankfurt am Main, Alemanya
el 23 d’octubre de 1963

Fill d‟Adam Schönberger i Gisela Magdalene von Grambusch.
Durant la seva època escolar, en un institut humanístic de Frankfurt am Main, va
aprendre llatí, grec antic, francès i castellà i va començar a desenvolupar un
entusiasme per la regió mediterrània en la història i en el present. En els seminaris
de vacances de la Societas Latina, sota la direcció del Dr. P. Caelestis Eichenseer
OSB, es va familiaritzar amb l'ús actiu de la llengua llatina. Això li va obrir el món
de l'antiguitat, l'edat mitjana llatina i el començament del període modern.
Durant els seus estudis de Filologia Clàssica i Romànica a les universitats de
Magúncia, Roma i Frankfurt am Main, va aprendre altres llengües, entre elles l'italià
i el portuguès a Magúncia i el català a Frankfurt am Main, on Til Stegmann i Brigitte
Schlieben-Lange van promoure el català de manera extraordinària. Til Stegmann,
la Festschrift del qual va editar més tard juntament amb Brigitte Schlieben-Lange, li
va inspirar particularment un gran amor per la llengua i la literatura de les Illes
Balears i la diversitat cultural dels Països Catalans.
Després de completar la seva mestria en llatí, grec antic, castellà, portuguès i
català, que més tard va ampliar per incloure una especialització en estudis
japonesos, va rebre el seu doctorat de Til Stegmann a Frankfurt am Main sobre un
tema d'estudis literaris francesos del segle XVI. El nucli de la seva posterior
habilitació va ser un estudi sobre una novel·la mallorquina contemporània. La seva
venia legendi inclou els estudis lingüístics i literaris de tot el camp de la Filologia
Romànica.
Axel Schönberger ha ensenyat a les universitats de Braunschweig, Frankfurt am
Main, Leipzig i Bremen. En el seu ensenyament acadèmic, ha tingut i té en compte
el català en la mesura del possible, sempre que sigui possible. Fins ara ha dirigit
tesis doctorals sobre lingüística francesa i portuguesa, així com sobre literatura
italiana i catalana. Un dels seus estudiants de doctorat ha analitzat totes les
novel·les de l‟escriptor mallorquí Gabriel Janer Manila; l'extensa tesi es publicarà a
finals de 2020 en la sèrie «Katalanistische Studien».
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De 1987 a 1999 va ser Vicepresident de l'Associació Germano-Catalana, de la
qual és un dels socis fundadors. Va coeditar, amb Til Stegmann i Brigitte
Schlieben-Lange, els números 1-8 de la Zeitschrift für Katalanistik i nombrosos
butlletins de l'Associació Germano-Catalana. A l'Institut Iberoamericà PK de
Berlín va organitzar dos grans col·loquis sobre lingüística i literatura catalana el
1990 i 1992. De 1990 a 1995 va ser un dels dos directors de l'Oficina Catalana a
Frankfurt am Main. Com a vicesecretari de l'AILLC del 1991 al 1994, va ser
responsable de l'organització de la X Col·loqui Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes a la Universitat Goethe de Frankfurt am Main i va editar, en
col·laboració amb Til Stegmann, les actes d´aquest col·loqui en tres volums.
També va ser membre de la junta directiva de l'Associació d'Hispanistes
Alemanys i de l'Associació Alemanya de Lusitanistas, que ell mateix va fundar, i
ha estat i segueix sent un dels editors de la revista Lusorama — Zeitschrift für
Lusitanistik. Ha publicat traduccions del català a l'alemany i estudis sobre temes
de catalanística, sobretot a dues editorials que ell mateix va fundar perquè les
editorials alemanyes establertes tenien poc interès pels estudis catalans.
Les seves pròpies publicacions inclouen nombrosos llibres, assajos, estudis de
miscel·lània i ressenyes sobre Filologia Romànica i Clàssica. Entre altres coses,
també ha editat, juntament amb Dietrich Briesemeister, l'extensa publicació
commemorativa del vuitantè aniversari del gran catalanista alemany Heinrich
Bihler.
En els últims anys, els seus interessos de recerca s'han centrat en el llatí, el
grec antic i la lingüística espanyola, així com en la lingüística i la literatura
portuguesa. Entre altres coses, ha publicat edicions comentades en alemany de
les gramàtiques llatines de Donat i Priscià i la gramàtica castellana de Nebrija,
així com un estudi sobre l'accent del grec antic. A més, des de l´any de 2017
està desenvolupant una nova assignatura escolar, una propedèutica
universitària, per a les classes superiors d'Institut (Gymnasium).
El 2002, juntament amb el Prof. Dr. Dieter Messner (Universitat de Salzburg), va
ser guardonat amb el Premi de la Universitat d'Augsburg d'Estudis Espanyols,
Portuguesos i Llatinoamericans per la Fundació Albert Leimer. En el 2014 va ser
cooptat com a membre de ple dret de l´Academia Latinitati Fovendae amb seu a
Roma.
El 1er d'octubre de 2017, quan el poble de Catalunya va votar en un referèndum
a favor de la independència de Catalunya d'Espanya en forma de república independent, invocant el seu dret humà col·lectiu a l'autodeterminació, i quan l'Estat espanyol va utilitzar una violència brutal per perpetrar una sèrie de violacions
massives dels drets humans del poble català i de molts catalans, que continuen
fins al dia d'avui, Axel Schönberger va presentar una petició en favor del dret de
Catalunya a l'autodeterminació en alemany a www.change.org/Katalonien, que
compta ja amb més de mig milió de partidaris i està disponible en trenta idiomes.

21

Joan Serra Montagut
Resident a Mèrida, Mèxic
Nascut a Barcelona,
el 18 de juliol de 1986

Des de ben petit m‟ha agradat conèixer i explorar cultures. La meva joguina
preferida era una bola del món que guardava a la meva habitació com un tresor. Jo
la feia girar imaginant noves latituds. Vaig passar la infància i l‟adolescència a
Caldes de Montbui. Soc orgullosament calderí tot i que recordo amb molt afecte els
estius familiars a Torroella de Montgrí i al Pallars. Mentre estudiava Periodisme a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) vaig treballar al Setmanari Montbui i a
d‟altres mitjans de comunicació locals i comarcals. Des de ben petit vaig intuir que
Mèxic tindria una presència important a la meva vida i així va ser.
L‟any 2011, a l‟edat de 24 anys i després de treballar a diversos projectes de
comunicació institucional a Catalunya, la Generalitat de Catalunya em va concedir
una beca per a realitzar una estada de gestió cultural al Casal Català de la
Península de Yucatán. Vaig arribar a Mérida el 15 de maig de 2011, dia en què les
manifestacions pacífiques dels indignats i del 15-M van esclatar arreu. A Mérida hi
feia molta calor. Als carrers de la nova ciutat jo vaig dir-me a mi mateix que no m‟hi
estaria molts dies i ja fa gairebé deu anys que hi visc.
Des del primer moment em vaig implicar amb molta il·lusió en els projectes del
Casal, que es va convertir ràpidament en una plataforma, en un laboratori i en una
gran escola de vida. Ha tingut una importància capital a la meva vida en els darrers
deu anys. Al Casal hi he fet de professor de català, de gestor cultural, de
comunicòleg, d‟administratiu i d‟un llarg etcètera de funcions que impliquen una
entitat com aquesta. La Catalunya Exterior i la seva realitat polièdrica ha estat el
leitmotiv que ha marcat l’última dècada. A part, m’he pogut implicar en diversos
projectes que, sens dubte, han marcat aquest pas de jove a adult a través del
Casal. N‟hi ha molts però aquests tenen un pes especial a la memòria. El primer és
la producció del documental El hombre sin fronteras sobre la vida de Manel
Mercader, un dels fundadors del Casal Català de la Península de Yucatán.
El Mercasal, un mercat dominical molt especial al pati del Casal, va convertir la
nostra entitat en un esclat de vida gràcies a la presència i l‟esforç de col·laboració
d‟un servidor, del Martí, el Guillem i el Llorenç i, sobretot, de l‟Adela. Més endavant,
el llibre Petjades va ser una aventura editorial que ens va permetre recollir els
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vint anys de vida del Casal i les experiències de vint persones catalanes i/o
catalanòfiles a la Península de Yucatán. Per últim, el documental Racons,
juntament amb Claudia Novelo (que també va editar El hombre sin fronteras)
ens ha permès establir llaços de germanor amb la Societat de Beneficència de
Naturals de Catalunya de L‟Havana i amb l‟Orfeó Català de Mèxic. Totes
aquestes experiències i les desenes i desenes d‟activitats que s‟han organitzat
en els darrers deu anys han deixat una empremta inesborrable al meu cor i a la
meva memòria.
En paral·lel a la gestió del Casal, l‟any 2014 vaig crear a Mérida una associació
sense finalitats de lucre que es diu SOM Editorial Colectiva. L‟objectiu d‟aquesta
entitat és fomentar la lectura a través de material escrit i editat per joves de
manera col·lectiva. A través del Proyecto Ja‟ab, la nostra primera aventura, vam
crear la primera col·lecció de llibres col·lectius d‟Amèrica Llatina a dotze ciutats
d‟El Salvador, Hondures, Guatemala, Belize i Mèxic i per aquesta iniciativa ens
han concedit el Premi Nacional de la Joventut en la categoria de Comunicació
Intercultural (Espanya, 2014), el Premi Saberes para la Ciudadanía (Equador,
2015) o el MiSK NGO Innovation in Youth Empowerment (Aràbia Saudita, 2017),
entre d‟altres. El mes de novembre de 2018 vam presentar la col·lecció a Mérida
i vam celebrar l‟entrega de 850 col·leccions (més de 10.000 llibres) a la Direcció
de Biblioteques del Govern mexicà aconseguint així la nostra fita de promoure la
lectura amb aquests llibres tan especials elaborats per més de 700 joves des de
centenars de biblioteques públiques. Ens vam esforçar molt perquè això
succeís. Hem replicat l‟escriptura col·lectiva a Costa Rica amb l‟Organisme
Internacional de la Joventut per a Iberoamèrica (OIJ) i a Cuba amb la Casa de
las Américas i hem compartit la nostra experiència com a ponents convidats a
congressos de pau a Equador, Colòmbia i l‟Índia, entre d‟altres.
Finalment, l‟experiència mexicana ha deixat una gran petjada també en la meva
faceta com a escriptor. A Mèxic hi vaig publicar la meva primera novel·la titulada
Ja’ab (que més endavant seria la base per al Proyecto Ja’ab) i hi he escrit altres
novel·les que estan a punt de veure la llum.
Estic profundament agraït per haver rebut aquest premi en un any tan especial
per a tot el món. Sento un fort compromís amb la Catalunya Exterior i amb la
diplomàcia ciutadana i horitzontal i aquest premi m‟anima a continuar lluitant per
difondre els valors catalans com a eines útils de transformació social arreu del
món.
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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 a 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 a 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

XXXII PREMIS JOSEP MARIA BATISTA I ROCA
MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS
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