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RESOLUCIÓ DE LA TERCERA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2019 PER A LA CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA TRADUCCIÓ D’OBRES 

LITERÀRIES I DE PENSAMENT ORIGINALS EN LLENGUA CATALANA I ARANESA  

Ref.  02/ L0127 U10 N-RES_DEF_3C_CONV_ 2019 

 

Fets 

 

1. Per resolució de la directora del Consorci de l'Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon Llull), de 

data 14 de juny de 2019 (DOGC núm. 7907 d´1 de juliol de 2019) s'obre la tercera convocatòria de l’any 

2019 per a la concessió de subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en 

llengua catalana i aranesa.  

 

2. En data 27 de novembre de 2019 es reuneix la comissió de valoració per analitzar i avaluar les sol·licituds 

presentades. 

 

3. En data 9 de desembre de 2019, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució de concessió de les 

subvencions, d’acord amb la proposta de la comissió de valoració. 

 

Fonaments de dret  

 

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

2. El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya 

 

3. L’acord de govern Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de 

bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de 

bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre. 

 

4. Les bases 1 i 12.2 de les bases que regeixen la convocatòria per a la concessió de subvencions de 

l’Institut Ramon Llull per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i 

aranesa. 

 

5. L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent. 

 

L’article 13.2.e) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull faculta a la persona titular de la Direcció de l'Institut 

Ramon Llull en matèria d’atorgament de subvencions. 

 

Resolució 

 

Per tant, resolc,  

 

1.  Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte a les entitats que es detallen en Annex. 
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2. Establir que el pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 50% de l’import atorgat, 

a partir de la concessió de la subvenció.  

 

3. Establir que el pagament del 50% restant es tramiti un cop s’hagi presentat la documentació justificativa 

de l’activitat subvencionada i de la despesa corresponent en els termes que s’indiquen a les bases. 

 

4. Establir que aquestes subvencions tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 

1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat 

de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013). 

 

5. Establir que els beneficiaris es comprometen a proporcionar en tot moment la informació que els hi sigui 

demanada respecte de la subvenció concedida i a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que 

l’Institut Ramon Llull o altres òrgans competents estimin necessàries. 

 

Recursos procedents 

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot 

interposar recurs d’alçada davant del President del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini 

d’un mes a comptar a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la publicació d’aquesta resolució. El termini 

del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.  

 

La directora de l'Institut Ramon Llull 

 

 

 

 

Iolanda Batallé Prats  
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ANNEX 

 

L0127 U10 N-TRD 738/19- 3  

Beneficiari: Editora y Distribuidora Hispanoamericana S.A. (Edhasa) 

Dates: gener de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "El tango de Dien Bien Phu", de David Castillo  

Traductor: Gemma Brunat Majó 

Import sol·licitat: 3.500,00 € 

Import subvencionable: 3.500,00 € 

Puntuació atorgada: 35 

Import atorgat: 2.450,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Editora y Distribuidora Hispanoamericana S.A. 

(Edhasa) per a la traducció al castellà de l’obra “El tango de Dien Bien Phu", de David Castillo. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció 

(puntuació: 7). 

La comissió també valora de manera favorable la trajectòria de l’editorial sol·licitant, Edhasa, que ha publicat 

en castellà autors tan diversos com Mercè Rodoreda, Joan Perucho, Jordi Sarsanedas, Albert Sánchez Piñol 

i Ada Castells (puntuació: 8), i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora el fet que el traductor sigui el mateix autor de l’obra (puntuació: 5). 

 

L0127 U10 N-TRD 770/19- 3  

Beneficiari: Zalozba Zala Mateja Sužnik s.p..  

Dates: març de 2020 

Activitat: traducció a l'eslovè de l'obra "Jo, en Watson i l'armari de la Jaqueline", de Gemma Lienas 

Traductor: Veronika Rot 

Import sol·licitat: 1.130,00 € 

Import subvencionable: 1.130,00 € 

Puntuació atorgada: 35 

Import atorgat: 791,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Zalozba Zala Mateja Sužnik s.p. per a la 

traducció a l’eslovè de l’obra “Jo, en Watson i l'armari de la Jacqueline", de Gemma Lienas.  

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8), la dificultat de la traducció 

a una llengua no romànica (puntuació: 7) i la trajectòria de l’entitat sol·licitant, Zalozba Zala Mateja Sužnik 

s.p., especialitzada en literatura infantil i juvenil, que ja havia publicat obres de Francesc Puigpelat i 

d’Alejandro Palomas (puntuació: 7). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6) 

La comissió valora positivament la trajectòria professional de la traductora, Veronika Rot, que ha traduït a 

l’eslovè obres per a adults de Jaume Cabré, Vicenç Pagès Jordà i Llucia Ramis, entre altres autors, i també 

les obres dels esmentats Francesc Puigpelat i Alejandro Palomas, per a joves lectors (puntuació:7). 

 

L0127 U10 N-TRD 785/19- 3  

Beneficiari: Association Les Éditions de la Merci  

Dates: octubre de 2020 

Activitat: traducció al francès de l'obra " Contes i exemples", de Ramon Llull  

Traductor: Patrick Gifreu Campos 
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Import sol·licitat: 3.926,00 € 

Import subvencionable: 3.926,00 € 

Puntuació atorgada: 39 

Import atorgat: 3.062,28 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per l’Association Les Éditions de la Merci per a la 

traducció al francès de l’obra “Contes i exemples", de Ramon Llull. La comissió valora molt positivament 

l'interès del conjunt de la proposta, en tractar-se d’una obra d’un autor de referència de la tradició literària 

medieval (puntuació: 9) i també la dificultat de la traducció, en tractar-se d’una obra escrita en català antic 

(puntuació: 9). 

La comissió valora la trajectòria de l’editorial sol·licitant, que ha publicat diverses obres de la literatura 

catalana medieval (puntuació: 6) i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6). 

La comissió valora molt positivament la trajectòria professional del traductor, Patrick Gifreu, que ha traduït 

obres d’autors medieval (com Ramon Llull i Bernat Metge), però també contemporanis (com Quim Monzó i 

Jaume Cabré) (puntuació: 9). 

 

L0127 U10 N-TRD 809/19- 3  

Beneficiari: Editorial Planeta S.A.  

Dates: gener de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Barcelona ciutat de paper", d'Antoni Vall Karsunke  

Traductor: Olga García Arrabal 

Import sol·licitat: 1.650,00 € 

Import subvencionable: 1.650,00 € 

Puntuació atorgada: 37 

Import atorgat: 1.221,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Editorial Planeta S.A. per a la traducció al 

castellà de l’obra “Barcelona ciutat de paper", d'Antoni Vall Karsunke. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta, pel fet de tractar-se d'una obra de no-

ficció, gènere de difícil accés al mercat editorial internacional i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió 

prioritària (puntuació: 7) i la dificultat de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora molt favorablement la trajectòria de l'editorial sol·licitant, que forma part del grup de 

comunicació capdavanter en el mercat editorial en llengua castellana (puntuació: 9). 

La comissió valora positivament la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7) i la trajectòria 

professional de la traductora, Olga García Arrabal, que ha traduït al castellà obres d’Albert Villaró, Gaspar 

Hernández i Empar Moliner, entre d’altres (puntuació: 7). 

 

L0127 U10 N-TRD 810/19- 3  

Beneficiari: Dudaj Group sh.p.k (Botimet Dudaj).  

Dates: octubre de 2020 

Activitat: traducció a l'albanès de l'obra "El final del joc", de Gemma Lienas  

Traductors: Bashkim Shehu i Edlira Hoxholli 

Import sol·licitat: 3.060,00 € 

Import subvencionable: 3.060,00 € 

Puntuació atorgada: 34 

Import atorgat: 2.080,80 € 
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La comissió valora la sol·licitud presentada per l’editorial Dudaj Group sh.p.k (Botimet Dudaj) per a la 

traducció a l’albanès de l’obra “El final del joc", de Gemma Lienas. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8) també valora la dificultat 

de la traducció a una llengua no romànica (puntuació: 7). 

La comissió valora la trajectòria de l'editorial sol·licitant, que ja havia publicat una obra de Jordi Puntí 

(puntuació: 6), així com la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6). 

La comissió valora favorablement la trajectòria professional del traductor, Bashkim Shehu, que ha traduït a 

l’albanès obres d’autors tan diversos com Baltasar Porcel, Jaume Cabré i Jordi Puntí, i d’Edlira Hoxholli, que 

és la primera vegada que tradueix una obra literària des del català (puntuació: 7). 

 

L0127 U10 N-TRD 812/19- 3  

Beneficiari: La Nuova Frontiera SRL.  

Dates: febrer de 2020 

Activitat: traducció a l'italià de l'obra "La mort i la primavera", de Mercè Rodoreda  

Traductor: Amaranta Sbardella 

Import sol·licitat: 2.355,00 € 

Import subvencionable: 2.355,00 € 

Puntuació atorgada: 42 

Import atorgat: 1.978,20 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per La Nuova Frontiera SRL per a la traducció a 

l’italià de l’obra “La mort i la primavera", de Mercè Rodoreda. 

La comissió valora molt positivament l'interès del conjunt de la proposta pel fet de tractar-se d'una obra 

d’una autora de referència de la literatura catalana, que ja gaudeix d’un gran reconeixement internacional 

(puntuació: 9). 

La comissió també valora molt positivament la dificultat de la traducció (puntuació: 9). 

La comissió valora positivament la trajectòria de l’editorial sol·licitant, que ja ha publicat en italià les 

principals novel·les de Mercè Rodoreda (puntuació: 8) i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 

8). 

La comissió valora favorablement la trajectòria professional de la traductora, Amaranta Sbardella, que ha 

traduït obres de Salvador Espriu, Joan Sales i Pep Puig, entre d’altres (puntuació: 8). 

 

L0127 U10 N-TRD 813/19- 3  

Beneficiari: Éditions du Noroît.  

Dates: juliol de 2020 

Activitat: traducció al francès de l'obra "Final del laberint", de Salvador Espriu  

Traductor: François-Michel Durazzo 

Import sol·licitat: 750,00 € 

Import subvencionable: 750,00 € 

Puntuació atorgada: 41 

Import atorgat: 750,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Éditions du Noroît per a la traducció al francès 

de l’obra “Final del laberint", de Salvador Espriu. 

La comissió valora molt positivament l’interès del conjunt de la proposta, en tractar-se d'una obra d’un dels 

autors més rellevants de la poesia catalana del segle XX, i perquè la poesia és un gènere de difícil accés al 

mercat editorial internacional i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió prioritària (puntuació: 9). També 
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es valora de manera molt favorable la dificultat de la traducció (puntuació: 9). 

La comissió valora positivament la trajectòria de la l’editorial Éditions du Noroît, una editorial quebequesa 

que ja havia mostrat el seu interès per la poesia catalana amb traduccions d’obres de Jaume Pont, Cèlia 

Sànchez-Mústich, Antoni Clapés i Carles Duarte (puntuació: 8) 

La comissió també valora positivament la capacitat de l'editorial per a la projecció internacional de la 

traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora favorablement la trajectòria professional del traductor, François-Michel Durazzo, que ha 

traslladat al francès diverses obres de la literatura catalana, tant de poesia com de narrativa (puntuació: 8). 

 

L0127 U10 N-TRD 822/19- 3  

Beneficiari: Gedisa, S.A.  

Dates: setembre de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Hannah Arendt: Llibertat política i totalitarisme", de Fina Birulés  

Traductor: Edgar Wilfried Straehle Porras 

Import sol·licitat: 904,54 € 

Import subvencionable: 904,54 € 

Puntuació atorgada: 35 

Import atorgat: 904,54 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Gedisa S.A. per a la traducció al 

castellà de l’obra "Hannah Arendt: Llibertat política i totalitarisme", de Fina Birulés. 

La comissió valora molt positivament l'interès del conjunt de la proposta, pel fet de tractar-se d'una obra de 

no-ficció, gènere de difícil accés al mercat editorial internacional i que l’Institut Ramon Llull considera de 

difusió prioritària (puntuació: 9). 

La comissió valora favorablement la dificultat de la traducció (puntuació: 8) i la trajectòria de l’entitat 

sol·licitant, Gedisa, una editorial independent i de llarg recorregut, especialitzada en obres d’humanitats i de 

ciències socials (puntuació: 7). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6) i la trajectòria professional del 

traductor, Edgar Wilfried Straehle Porras, que és la primera vegada que tradueix una obra des del català 

(puntuació: 5). 

 

L0127 U10 N-TRD 823/19- 3  

Beneficiari: Feditres Empresa Editorial S.L.  

Dates: març de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "La llegenda de l'amulet de jade" de Vicent Enric Belda  

Traductor: Immaculada Pérez Peiró 

Import sol·licitat: 784,65 € 

Import subvencionable: 784,65 € 

Puntuació atorgada: 28 

Import atorgat: 784,65 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Feditres Empresa Editorial S.L. per a la 

traducció al castellà de l’obra “La llegenda de l'amulet de jade", de Vicent Enric Belda. 

La comissió valora l'interès del conjunt de la proposta, una obra de literatura infantil i juvenil, categoria que 

l’Institut Ramon Llull considera de difusió prioritària (puntuació: 6) i també valora la dificultat de la traducció 

(puntuació: 6) i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 5). 

La comissió valora positivament la trajectòria de l'editorial sol·licitant, especialitzada en literatura infantil i 
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juvenil i que ha fet difusió en castellà d’obres d’Enric Lluch, Isabel-Clara Simó, Gemma Armengol i David 

Cirici, entre d’altres (puntuació: 7). 

La comissió valora de forma desfavorable la trajectòria professional de la traductora, Immaculada Pérez 

Peiró, atès que no acredita coneixements de català i no consta que hagi traduït cap obra literària des del 

català (puntuació: 4). 

 

L0127 U10 N-TRD 824/19- 3  

Beneficiari: Editorial Planeta S.A.  

Dates: febrer de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Ca la Ling Ling", de Gemma Ruiz  

Traductor: Concha Cardeñoso 

Import sol·licitat: 2.580,00 € 

Import subvencionable: 2.580,00 € 

Puntuació atorgada: 39 

Import atorgat: 2.012,40 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Editorial Planeta S.A. per a la traducció al 

castellà de l’obra “Ca la Ling Ling", de Gemma Ruiz. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció 

(puntuació: 7). 

La comissió valora molt favorablement la trajectòria de l'editorial sol·licitant, que forma part del grup de 

comunicació capdavanter en el mercat editorial en llengua castellana (puntuació: 9). 

La comissió valora positivament la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7) i la trajectòria 

professional de la traductora, Concha Cardeñoso, que ha traduït al castellà obres de Jaume Cabré, Sílvia 

Soler i Raül Garrigassait, entre d’altres autors (puntuació: 8). 

 

L0127 U10 N-TRD 825/19- 3  

Beneficiari: And Other Stories.  

Dates: novembre de 2020 

Activitat: traducció a l’anglès de l'obra "Permagel", d'Eva Baltasar  

Traductor: Julia Sanches 

Import sol·licitat: 3.259,30 € 

Import subvencionable: 3.259,30 € 

Puntuació atorgada: 38 

Import atorgat: 2.477,07 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial And Other Stories per a la traducció a 

l’anglès de l’obra “Permagel”, d'Eva Baltasar.  

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8),  

la dificultat de la traducció (puntuació: 8), així com la trajectòria de l’editorial And Other Stories, que havia 

publicat en anglès l’obra “Germà de gel”, d’Alicia Kopf (puntuació: 8). 

La comissió valora molt positivament la capacitat de l’editorial en la projecció internacional de la traducció 

(puntuació: 9). 

La comissió valora la trajectòria professional de la traductora, Julia Sanches, que és la primera vegada que 

tradueix una obra literària des del català (puntuació 5). 

 

L0127 U10 N-TRD 826/19- 3  
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Beneficiari: Zalozba Zala Mateja Sužnik s.p..  

Dates: octubre de 2020 

Activitat: traducció a l'eslovè de l'obra "Quina tocada de nassos!", de Ruth Tormo  

Traductor: Veronika Rot 

Import sol·licitat: 1.306,00 € 

Import subvencionable: 1.306,00 € 

Puntuació atorgada: 35 

Import atorgat: 914,20 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Zalozba Zala Mateja Sužnik s.p. per a la 

traducció a l’eslovè de l’obra “Quina tocada de nassos!", de Ruth Tormo.  

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8), la dificultat de la traducció 

a una llengua no romànica (puntuació: 7) i la trajectòria de l’entitat sol·licitant, Zalozba Zala Mateja Sužnik 

s.p., especialitzada en literatura infantil i juvenil, que ja havia publicat obres de Francesc Puigpelat i 

d’Alejandro Palomas (puntuació: 7). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6) 

La comissió valora positivament la trajectòria professional de la traductora, Veronika Rot, que ha traduït a 

l’eslovè obres per a adults de Jaume Cabré, Vicenç Pagès Jordà i Llucia Ramis, entre altres autors, i també 

les obres dels esmentats Francesc Puigpelat i Alejandro Palomas, per a joves lectors (puntuació: 7). 

 

L0127 U10 N-TRD 827/19- 3  

Beneficiari: Orlanda Buchverlag UG.  

Dates: març de 2020 

Activitat: traducció a l'alemany de l'obra "La filla estrangera", de Najat El Hachmi  

Traductor: Heike Nottebaum 

Import sol·licitat: 5.040,00 € 

Import subvencionable: 5.040,00 € 

Puntuació atorgada: 37 

Import atorgat: 3.729,60 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Orlanda Buchverlag UG per a la traducció a 

l’alemany de l’obra “La filla estrangera", de Najat El Hachmi. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8), la dificultat de la traducció 

(puntuació: 7) i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 8). 

La comissió també valora positivament la trajectòria de l’editorial sol·licitant, especialitzada en qüestions de 

gènere, tant amb obres de ficció com de no-ficció, i que ja ha publicat l’obra “Les possessions”, de Llucia 

Ramis (puntuació: 7).  

La comissió valora de manera favorable la trajectòria professional de la traductora, Heike Nottebaum, que ha 

traduït diverses obres de Maria Barbal a l’alemany (puntuació: 7). 

 

L0127 U10 N-TRD 828/19- 3  

Beneficiari: Publicaçoes Dom Quixote, Unipessoal LDA. Grupo Leya.  

Dates: febrer de 2020 

Activitat: traducció al portuguès de l'obra "Aprendre a parlar amb les plantes" de Marta Orriols  

Traductor: Maria João Teixeira Moreno 

Import sol·licitat: 2.340,00 € 

Import subvencionable: 2.340,00 € 
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Puntuació atorgada: 39 

Import atorgat: 1.825,20 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Publicaçoes Dom Quixote, Unipessoal LDA – 

Grupo Leya per a la traducció al portuguès de l’obra “Aprendre a parlar amb les plantes”, de Marta Orriols. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8), la dificultat de la traducció 

(puntuació: 7) i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora molt favorablement la trajectòria de l’entitat sol·licitant, un dels grans grups editorials 

portuguesos (puntuació: 9). 

La comissió valora la trajectòria professional de la traductora, Maria Joao Teixeira, que ha traduït obres de 

Jaume Cabré, Maria Àngels Anglada i Sebastià Alzamora, entre altres autors (puntuació: 8). 

 

L0127 U10 N-TRD 843/19- 3  

Beneficiari: Vakxikon Publications.  

Dates: gener de 2020 

Activitat: traducció al grec de l'obra "La meva Mare es preguntava per la mort", de Teresa Colom Pich  

Traductor: Nansy Ageli 

Import sol·licitat: 2.450,00 € 

Import subvencionable: 2.450,00 € 

Puntuació atorgada: 33 

Import atorgat: 1.617,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Vakxikon Publications per a la traducció al grec 

de l’obra “La meva mare es preguntava per la mort”, de Teresa Colom Pich. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta pel fet de tractar-se d'una obra de 

poesia, gènere de difícil accés als mercats editorials internacionals i que l’Institut Ramon Llull considera de 

difusió prioritària (puntuació: 8), i també la dificultat de la traducció, en tractar-se de poesia (puntuació: 8). 

La comissió valora favorablement la trajectòria de l'editorial sol·licitant, amb un catàleg molt literari, que ha 

publicat l’obra “Desertar”, d’Arnau Pons (puntuació: 7), i valora la projecció internacional de la traducció 

(puntuació: 6). 

La comissió valora de manera desfavorable la trajectòria professional de la traductora, Nansy Ageli, atès que 

no acredita coneixements de català i no consta que hagi traduït cap obra literària des del català (puntuació: 

4). 

 

L0127 U10 N-TRD 855/19- 3  

Beneficiari: Thiele & Brandstätter Verlag GmbH.  

Dates: setembre de 2020 

Activitat: traducció a l'alemany de l'obra "Nosaltres dos", de Xavier Bosch Sancho  

Traductor: Petra Zickmann 

Import sol·licitat: 10.640,00 € 

Import subvencionable: 10.640,00 € 

Puntuació atorgada: 39 

Import atorgat: 8.299,20 € 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Thiele & Brandstätter Verlag GmbH per a la 

traducció a l’alemany de l’obra “Nosaltres dos”, de Xavier Bosch Sancho. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció 

(puntuació: 8). 
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La comissió valora favorablement la trajectòria de l'editorial sol·licitant, que ja havia publicat i promocionat 

una altra obra de Xavier Bosch (puntuació: 7), i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 8). 

La comissió valora positivament la trajectòria professional de la traductora, Petra Zickmann, que ha traduït a 

l’alemany obres de Victor Català, Carme Riera, Jaume Cabré i Teresa Solana, entre d’altres autors 

(puntuació: 8). 

 

L0127 U10 N-TRD 858/19- 3  

Beneficiari: Gedisa, S.A.  

Dates: maig de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Thomas Hobbes: la fundació de l'Estat Modern", de Josep 

Montserrat  

Traductor: Maria Arquer Cortés 

Import sol·licitat: 914,00 € 

Import subvencionable: 914,00 € 

Puntuació atorgada: 34 

Import atorgat: 914,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per l’editorial Gedisa S.A. per a la traducció al 

castellà de l’obra " Thomas Hobbes: la fundació de l'Estat Modern", de Josep Monserrat. 

La comissió valora molt positivament l'interès del conjunt de la proposta, pel fet de tractar-se d'una obra de 

no-ficció, gènere de difícil accés al mercat editorial internacional i que l’Institut Ramon Llull considera de 

difusió prioritària (puntuació: 8). 

La comissió valora favorablement la dificultat de la traducció (puntuació: 8) i la trajectòria de l’entitat 

sol·licitant, Gedisa, una editorial independent i de llarg recorregut, especialitzada en obres d’humanitats i de 

ciències socials (puntuació: 7). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6) i la trajectòria professional de la 

traductora, Maria Arquer, que és la primera vegada que tradueix una obra des del català (puntuació: 5). 

 

L0127 U10 N-TRD 859/19- 3  

Beneficiari: Ediciones Octaedro S.L.  

Dates: abril de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Vida mantera. Retrat circular de la venda ambulant" de Yeray 

Sánchez Iborra Traductor: Manuel León Urrutia 

Import sol·licitat: 3.386,70 € 

Import subvencionable: 3.386,70 € 

Puntuació atorgada: 30 

Import atorgat: 2.032,02 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Ediciones Octaedro S.L. per a la traducció al 

castellà de l’obra "Vida mantera. Retrat circular de la venda ambulant”, de Yeray Sánchez. 

La comissió valora l'interès del conjunt de la proposta, pel fet de tractar-se d'una obra de no-ficció 

(puntuació: 6) i la dificultat de la traducció (puntuació: 6). 

La comissió valora la trajectòria d’Octaedro, una editorial especialitzada en obres per al sector educatiu 

(puntuació: 6), i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6). 

La comissió valora la trajectòria professional del traductor, Manuel León, que ja ha traduït altres obres des 

del català (puntuació: 6). 
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L0127 U10 N-TRD 861/19- 3  

Beneficiari: Verlag Antje Kunstmann GmbH.  

Dates: febrer de 2020 

Activitat: traducció a l'alemany de l'obra "Tot Messi: Exercicis d'estil", de Jordi Puntí  

Traductor: Michael Ebmeyer 

Import sol·licitat: 3.454,00 € 

Import subvencionable: 3.454,00 € 

Puntuació atorgada: 36 

Import atorgat: 2.486,88 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Verlag Antje Kunstmann GmbH per a la 

traducció a l’alemany de l’obra “Tot Messi. Exercicis d’estil", de Jordi Puntí. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta, pel fet de tractar-se d'una obra de no-

ficció, gènere de difícil accés al mercat editorial internacional i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió 

prioritària (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora favorablement la trajectòria de l'editorial sol·licitant (puntuació: 7) i la projecció 

internacional de la traducció (puntuació: 8). 

La comissió valora la trajectòria professional del traductor, Michael Ebmeyer, que ja havia traduït l’obra 

“Maletes perdudes”, també de Jordi Puntí (puntuació: 6). 

 

L0127 U10 N-TRD 865/19- 3  

Beneficiari: Sajalín Editores, S.L.  

Dates: maig de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Cavalls Salvatges", de Jordi Cussà Balaguer  

Traductor: Jordi Cussà i Balaguer 

Import sol·licitat: 3.030,00 € 

Import subvencionable: 3.030,00 € 

Puntuació atorgada: 37 

Import atorgat: 2.242,20 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Sajalin Editores S.L. per a la traducció al 

castellà de l’obra “Cavalls salvatges”, de Jordi Cussà Balaguer. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció 

(puntuació: 8). 

La comissió valora favorablement la trajectòria de l'editorial sol·licitant, centrada en la literatura internacional 

(puntuació: 7), i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora positivament la trajectòria professional del traductor, que en aquest cas és el mateix autor 

(puntuació: 7). 

 

L0127 U10 N-TRD 869/19- 3  

Beneficiari: Fragmenta Editorial S.L.  

Dates: febrer de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Filosofia de la religió: sis assaigs i una nota", de Pere Lluís Font  

Traductor: Mayka Lahoz Berral 

Import sol·licitat: 2.380,00 € 

Import subvencionable: 2.380,00 € 

Puntuació atorgada: 38 
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Import atorgat: 1.808,80 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Fragmenta Editorial S.L. per a la traducció al 

castellà de l’obra “Filosofia de la religió: sis assaigs i una nota”, de Pere Lluís Font. 

La comissió valora favorablement l'interès del conjunt de la proposta, en tractar-se d'un assaig, gènere de 

difícil accés als mercats editorials internacionals i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió prioritària 

(puntuació: 8), i valora de manera molt favorable la dificultat de la traducció (puntuació: 9). 

La comissió valora positivament la trajectòria de l’entitat sol·licitant, Fragmenta, una editorial especialitzada 

en obres de no-ficció sobre el món de l’espiritualitat i les religions (puntuació: 8), i la projecció internacional 

de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora la trajectòria professional de la traductora, Mayka Lahoz (puntuació: 6). 

 

L0127 U10 N-TRD 872/19- 3  

Beneficiari: Fragmenta Editorial S.L.  

Dates: febrer de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Sortida del laberint" de Lluís Duch  

Traductor: Iris Parra Jounou 

Import sol·licitat: 2.340,00 € 

Import subvencionable: 2.340,00 € 

Puntuació atorgada: 38 

Import atorgat: 1.778,40 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Fragmenta Editorial S.L. per a la traducció al 

castellà de l’obra “Sortida del laberint”, de Lluís Duch. 

La comissió valora favorablement l'interès del conjunt de la proposta, en tractar-se d'un assaig, gènere de 

difícil accés als mercats editorials internacionals i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió prioritària 

(puntuació: 9), i valora de manera molt favorable la dificultat de la traducció (puntuació: 9). 

La comissió valora positivament la trajectòria de l’entitat sol·licitant, Fragmenta, una editorial especialitzada 

en obres de no-ficció sobre el món de l’espiritualitat i les religions (puntuació: 8), i la projecció internacional 

de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora la trajectòria professional de la traductora, Iris Parra, que és la primera vegada que 

tradueix una obra des del català (puntuació: 5). 

 

L0127 U10 N-TRD 874/19- 3  

Beneficiari: DeA Planeta Libri.  

Dates: març de 2020 

Activitat: traducció a l'italià de l'obra "El fill de l'italià", de Rafel Nadal  

Traductor: Stefania Ciminelli 

Import sol·licitat: 3.900,00 € 

Import subvencionable: 3.900,00 € 

Puntuació atorgada: 40 

Import atorgat: 3.120,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per DeA Planeta Libri per a la traducció a l’italià de 

l’obra “El fill de l’italià”, de Rafel Nadal. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció 

(puntuació: 7). 
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La comissió valora de manera positiva la trajectòria de l'entitat sol·licitant, una editorial generalista que 

publica autors italians i internacionals, part del grup Planeta (puntuació: 8),  i la projecció internacional de la 

traducció (puntuació: 8). 

La comissió valora molt favorablement la trajectòria professional de la traductora, Stefania Ciminelli, que ha 

traduït autors com Mercè Rodoreda, Jaume Cabré i Jordi Puntí, entre d’altres, i que al 2013 va guanyar el 

Premi Ramon Llull de Traducció Literària per la seva traducció a l’italià de la novel·la “Jo confesso”, de 

Jaume Cabré (puntuació: 9). 

 

L0127 U10 N-TRD 875/19- 3  

Beneficiari: Juan Lassalle Montserrat.  

Dates: setembre de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Jo només il·lunimo la catalana terra", de Valero Sanmartí (Joan 

Ferrús)  

Traductor: Joan Ferrús Vicente 

Import sol·licitat: 2.528,52 € 

Import subvencionable: 2.528,52 € 

Puntuació atorgada: 29 

Import atorgat: 1.466,54 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Juan Lasalle Montserrat per a la traducció al 

castellà de l’obra “Jo només il·lumino la catalana terra”, de Valero Sanmartí (Joan Ferrús). 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 7). 

La comissió valora la dificultat de la traducció (puntuació: 6), la trajectòria de l'editorial sol·licitant (puntuació: 

6), i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 5). 

La comissió valora la trajectòria professional del traductor, que en aquest cas és el mateix autor, Joan Ferrús 

(puntuació: 5). 

 

L0127 U10 N-TRD 878/19- 3  

Beneficiari: Adriano Salani Editore.  

Dates: gener de 2020 

Activitat: traducció a l'italià de l'obra "Arriba el Sr. Flat!!", de Jaume Copons  

Traductor: Sara Cavarero 

Import sol·licitat: 340,00 € 

Import subvencionable: 340,00 € 

Puntuació atorgada: 34 

Import atorgat: 340,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Adriano Salani Editore per a la traducció a 

l’italià de l’obra “Arriba el Sr. Flat!", de Jaume Copons.  

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 7) i valora la dificultat de la 

traducció (puntuació: 6). 

La comissió valora favorablement la trajectòria de l’editorial sol·licitant, que ha publicat en italià obres de 

Maite Carranza, Care Santos i Rafel Nadal, entre altres autors (puntuació: 7). 

La comissió valora positivament la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7) i la trajectòria 

professional de la traductora, Sara Cavarero, que ha traduït a l’italià obres de Tina Vallès, Marta Rojals i 

Najat El Hachmi, entre d’altres autors (puntuació: 7). 
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L0127 U10 N-TRD 882/19- 3  

Beneficiari: Hugo Camacho (Orciny Press) 

Dates: març de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "La musa fingida", de Max Besora  

Traductor: Max Besora 

Import sol·licitat: 3.088,11 € 

Import subvencionable: 3.088,11 € 

Puntuació atorgada: 33 

Import atorgat: 2.038,15 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Hugo Camacho (Orciny Press) per a la 

traducció al castellà de l’obra “La musa fingida”, de Max Besora. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció 

(puntuació: 8). 

La comissió valora la trajectòria de l'editorial sol·licitant, especialitzada en la literatura de gènere (puntuació: 

6), i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 5). 

La comissió valora la trajectòria professional del traductor, que en aquest cas és el mateix autor, Max Besora 

(puntuació: 6). 

 

L0127 U10 N-TRD 883/19- 3  

Beneficiari: Hena Com Publishing House.  

Dates: setembre de 2020 

Activitat: traducció al croat de l'obra "Germà de gel", d'Alicia Kopf  

Traductor: Nikola Vuletić 

Import sol·licitat: 1.716,00 € 

Import subvencionable: 1.716,00 € 

Puntuació atorgada: 37 

Import atorgat: 1.269,84 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Hena Com Publishing House per a la traducció 

al croat de l’obra “Germà de gel”, d’Alicia Kopf. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8), la dificultat de la traducció 

(puntuació: 7) i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora molt favorablement la trajectòria de l’editorial Hena Com, que ha publicat obres de Carme 

Riera, Jaume Cabré i Maria Àngels Anglada, entre d’altres autors de la literatura catalana (puntuació: 9). 

La comissió valora la trajectòria professional del traductor, Nikola Vuletic, que ha traduït obres de Jordi Puntí 

i de Toni Sala (puntuació: 6). 

 

L0127 U10 N-TRD 884/19- 3  

Beneficiari: Beletrina, zavod za založniško dejavnost. Studentska Zalozba Beletrina.  

Dates: setembre de 2020 

Activitat: traducció a l'eslovè de l'obra "Torno del bosc amb les mans tenyides" de Simona Skrabec  

Traductor: Simona Skrabec 

Import sol·licitat: 2.227,80 € 

Import subvencionable: 2.227,80 € 

Puntuació atorgada: 38 

Import atorgat: 1.693,13 € 

 



   
  I

N
S

T
IT

U
T

 R
A

M
O

N
 L

LU
LL

Doc.original signat per:
Iolanda Batallé Prats  19/12/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0MVRUACAPYY3NVN8BMGLXR7BMUWPJJZR*
0MVRUACAPYY3NVN8BMGLXR7BMUWPJJZR

Data creació còpia:
19/12/2019 10:15:23
Data caducitat còpia:
19/12/2022 00:00:00

Pàgina 15 de 22

institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 80 06 / irl@llull.cat / www.llull.cat 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Beletrina, zavod za založniško dejavnost. 

Studentska Zalozba Beletrina per a la traducció a l’eslovè de l’obra “Torno del bosc amb les mans tenyides", 

de Simona Skrabec. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta, pel fet de tractar-se d'una obra de no-

ficció, gènere de difícil accés al mercat editorial internacional i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió 

prioritària (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció (puntuació: 8). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6). 

La comissió valora favorablement la trajectòria de Beletrina, una de les editorials literàries eslovenes de 

major prestigi (puntuació: 8), i la trajectòria professional de la traductora, que en aquest cas és la mateixa 

autora, Simona Skrabec (puntuació: 8). 

 

L0127 U10 N-TRD 886/19- 3  

Beneficiari: Éditions Verdier.  

Dates: setembre de 2020 

Activitat: traducció al francès de l'obra "Permagel", d'Eva Baltasar  

Traductor: Annie Bats 

Import sol·licitat: 2.000,00 € 

Import subvencionable: 2.000,00 € 

Puntuació atorgada: 41 

Import atorgat: 1.640,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Éditions Verdier per a la traducció al francès de 

l’obra “Permagel”, d’Eva Baltasar. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció 

(puntuació: 8). 

La comissió valora favorablement la trajectòria de Verdier, una de les editorials independents franceses de 

major prestigi literari (puntuació: 8), i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 8). 

La comissió valora molt favorablement la trajectòria professional de la traductora, Annie Bats, que ha traduït 

al francès obres de Maria-Mercè Marçal, Mercè Ibarz, Arnau Pons, Mercè Rius i Biel Mesquida, entre d’altres 

autors (puntuació: 9). 

 

L0127 U10 N-TRD 888/19- 3  

Beneficiari: Edizioni Ensemble.  

Dates: octubre de 2020 

Activitat: traducció a l'italià de l'obra "La degradació natural dels objectes", de Joan Elies Adell Pitarch  

Traductor: Giampaolo Vincenzi 

Import sol·licitat: 3.000,00 € 

Import subvencionable: 3.000,00 € 

Puntuació atorgada: 35 

Import atorgat: 2.100,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Edizioni Ensemble per a la traducció a l’italià 

de l’obra “La degradació natural dels objectes”, de Joan-Elies Adell i Pitarch. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta pel fet de tractar-se d'una obra de 

poesia, gènere de difícil accés als mercats editorials internacionals i que l’Institut Ramon Llull considera de 

difusió prioritària (puntuació: 8), la dificultat de la traducció, en tractar-se de poesia (puntuació: 8), i la 
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trajectòria de l'editorial Ensemble, especialitzada en poesia, i que ja havia publicat el poemari “Instruments 

òptics”, de Gemma Gorga (puntuació: 7). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6) i la trajectòria professional del 

traductor, Giampaolo Vincenzi, que precisament havia traduït el poemari de Gemma Gorga esmentat 

(puntuació: 6). 

 

L0127 U10 N-TRD 890/19- 3  

Beneficiari: Éditions Lanskine.  

Dates: maig de 2020 

Activitat: traducció al francès de l'obra "Lovely", d'Antònia Vicens  

Traductor: François-Michel Durazzo 

Import sol·licitat: 750,00 € 

Import subvencionable: 750,00 € 

Puntuació atorgada: 37 

Import atorgat: 750,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Éditions Lanskine per a la traducció al francès 

de l’obra “Lovely”, d’Antònia Vicens. 

La comissió valora molt positivament l'interès del conjunt de la proposta, per ser l’obra d’una escriptora 

consagrada i pel fet de tractar-se d'una obra de poesia, gènere de difícil accés als mercats editorials 

internacionals i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió prioritària (puntuació: 9). 

La comissió valora favorablement la dificultat de la traducció, en tractar-se de poesia (puntuació: 8), i la 

trajectòria professional del traductor, François-Michel Durazzo, que ha traslladat al francès diverses obres de 

la literatura catalana, tant de poesia com de narrativa (puntuació: 8). 

La comissió valora la trajectòria de l'editorial Lanskine, especialitzada en poesia, i que és la primera vegada 

que publica una obra de poesia catalana (puntuació: 6) i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 

6). 

 

L0127 U10 N-TRD 893/19- 3  

Beneficiari: Godall Edicions SL.  

Dates: maig de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Kalàixnikov", de María Sevilla París  

Traductor: Caterina Riba Sanmartí 

Import sol·licitat: 1.000,00 € 

Import subvencionable: 1.000,00 € 

Puntuació atorgada: 32 

Import atorgat: 1.000,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Godall Edicions S.L. per a la traducció al 

castellà de l’obra “Kalàixnikov”, de Maria Sevilla París. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta pel fet de tractar-se d'una obra de 

poesia, gènere de difícil accés als mercats editorials internacionals i que l’Institut Ramon Llull considera de 

difusió prioritària (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció, en tractar-se de poesia (puntuació: 7). 

La comissió valora la trajectòria de l'editorial Godall, que ja ha traduït i publicat en castellà autores com 

Sònia Moll i Tina Vallès (puntuació: 6), i valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 5). 

La comissió valora la trajectòria professional de la traductora, Caterina Riba (puntuació: 6). 
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L0127 U10 N-TRD 895/19- 3  

Beneficiari: Geopoetika Publishing.  

Dates: abril de 2020 

Activitat: traducció al serbi de l'obra "L'estilita", d'Uri Costak  

Traductor: Jelena Petanović 

Import sol·licitat: 2.368,00 € 

Import subvencionable: 2.368,00 € 

Puntuació atorgada: 33 

Import atorgat: 1.562,88 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Geopoetika Publishing per a la traducció al 

serbi de l’obra “L’estilita”, d’Uri Costak. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 7) i la dificultat de la traducció 

a una llengua no romànica (puntuació: 7). 

La comissió valora la trajectòria de Geopoetika, una editorial independent que publica tant obres de ficció 

com d’assaig, de disciplines molt diverses (puntuació: 6), i la projecció internacional de la traducció 

(puntuació: 6). 

La comissió valora la trajectòria professional de la traductora, Jelena Petanovic, que ha traduït diverses 

obres de literatura catalana, tant de narrativa com de poesia (puntuació: 7). 

 

L0127 U10 N-TRD 896/19- 3  

Beneficiari: Adriano Salani Editore.  

Dates: gener de 2020 

Activitat: traducció a l'italià de l'obra "La cançó del parc", de Jaume Copons  

Traductor: Sara Cavarero 

Import sol·licitat: 340,00 € 

Import subvencionable: 340,00 € 

Puntuació atorgada: 33 

Import atorgat: 340,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Adriano Salani Editore per a la traducció a 

l’italià de l’obra “La cançó del parc", de Jaume Copons.  

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 7) i valora la dificultat de la 

traducció (puntuació: 5). 

La comissió valora favorablement la trajectòria de l’editorial sol·licitant, que ha publicat en italià obres de 

Maite Carranza, Care Santos i Rafel Nadal, entre d’altres autors (puntuació: 7). 

La comissió valora positivament la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7) i la trajectòria 

professional de la traductora, Sara Cavarero, que ha traduït a l’italià obres de Tina Vallès, Marta Rojals i 

Najat El Hachmi, entre d’altres autors (puntuació: 7). 

 

L0127 U10 N-TRD 897/19- 3  

Beneficiari: Editorial Gustavo Gili, SL.  

Dates: abril de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Revelacions", de Joan Fontcuberta i Xavier Antich 

Traductor: Cristina Zelich Martínez 

Import sol·licitat: 1.114,29 € 

Import subvencionable: 1.114,29 € 
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Puntuació atorgada: 37 

Import atorgat: 824,57 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Editorial Gustavo Gili S.L. per a la traducció al 

castellà de l’obra “Revelacions”, de Joan Fontcuberta i Xavier Antich. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta, pel fet de tractar-se d'una obra de no-

ficció, gènere de difícil accés al mercat editorial internacional i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió 

prioritària (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció (puntuació: 8). 

La comissió valora de manera favorable la trajectòria de Gustavo Gili, una editorial de llarg recorregut amb 

un catàleg especialitzat en art, arquitectura, disseny i fotografia (puntuació: 8). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7) i la trajectòria professional de la 

traductora, Cristina Zelich, que ha traduït altres obres d’assaig des del català (puntuació: 6). 

 

L0127 U10 N-TRD 898/19- 3  

Beneficiari: Juan Marcos Almada (Alto Pogo Ediciones)  

Dates: febrer de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Els dics", d'Irene Solà  

Traductor: Paula Meiss 

Import sol·licitat: 2.094,00 € 

Import subvencionable: 2.094,00 € 

Puntuació atorgada: 33 

Import atorgat: 1.382,04 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Juan Marcos Almada (Alto Pogo Ediciones) per 

a la traducció al castellà de l’obra “Els dics”, d’Irene Solà. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8), la dificultat de la traducció 

(puntuació: 7) i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió valora la trajectòria de Juan Marcos Almada (Alto Pogo Ediciones), una editorial argentina amb 

un catàleg centrat en la narrativa, principalment d’autors argentins i llatinoamericans (puntuació: 6) i també 

valora la trajectòria professional de la traductora, Paula Meiss, que és la primera vegada que tradueix una 

obra des del català (puntuació: 5). 

 

L0127 U10 N-TRD 899/19- 3  

Beneficiari: Éditions Cambourakis.  

Dates: març de 2020 

Activitat: traducció al francès de l'obra “Una morsa al meu jardí”, d'Alex Noguès (il·lustrada per Sònia Pulido) 

Traductor: Marianne Millon 

Import sol·licitat: 172,50 € 

Import subvencionable: 172,50 € 

Puntuació atorgada: 35 

Import atorgat: 172,50 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Éditions Cambourakis per a la traducció al 

francès de l’obra “Una morsa al meu jardí”, d’Àlex Nogués (il·lustrada per Sònia Pulido). 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8) i valora la dificultat de la 

traducció (puntuació: 6). 

La comissió valora favorablement el catàleg i trajectòria de Cambourakis, una prestigiosa editorial 
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especialitzada en literatura infantil i juvenil (puntuació: 7). 

La comissió valora positivament la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7) i la trajectòria 

professional de la traductora, Marianne Millon, que ha traduït al francès obres de Baltasar Porcel, Maria 

Àngels Anglada i Albert Sánchez Piñol, entre d’altres autors (puntuació: 7). 

 

L0127 U10 N-TRD 900/19- 3  

Beneficiari: Tiring House.  

Dates: octubre de 2020 

Activitat: traducció a l'italià de l'obra "Acte de violència", de Manuel de Pedrolo  

Traductor: Beatrice Parisi 

Import sol·licitat: 4.950,00 € 

Import subvencionable: 4.950,00 € 

Puntuació atorgada: 36 

Import atorgat: 3.564,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Tiring House per a la traducció a l’italià de 

l’obra “Acte de violència", de Manuel de Pedrolo. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta (puntuació: 8), la dificultat de la traducció 

(puntuació: 7) i la projecció internacional de la traducció (puntuació: 7). 

La comissió també valora de manera favorable la trajectòria de l’editorial sol·licitant, Tiring House (puntuació: 

7) i la trajectòria professional de la traductora, Beatrice Parisi, que ha traduït a l’italià obres d’Imma Monsó, 

Màrius Serra i Marc Pastor, entre d’altres autors (puntuació: 7). 

 

L0127 U10 N-TRD 901/19- 3  

Beneficiari: Godall Edicions SL.  

Dates: maig de 2020 

Activitat: traducció al castellà d’una antologia de poemes d’Àngels Gregori 

Traductor: Neus Aguado Giménez 

Import sol·licitat: 1.700,00 € 

Import subvencionable: 1.700,00 € 

Puntuació atorgada: 36 

Import atorgat: 1.224,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Godall Edicions S.L. per a la traducció al 

castellà d’una antologia de poemes d’Àngels Gregori. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta pel fet de tractar-se d'una obra de 

poesia, gènere de difícil accés als mercats editorials internacionals i que l’Institut Ramon Llull considera de 

difusió prioritària (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció, en tractar-se de poesia (puntuació: 8). 

La comissió valora la trajectòria de l'editorial Godall, que ja ha traduït i publicat en castellà autores com 

Sònia Moll i Tina Vallès (puntuació: 6), i valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6). 

La comissió valora favorablement la trajectòria professional de la traductora, Neus Aguado, que ha traduït 

obres de Montserrat Abelló, Maria-Mercè Marçal i Sònia Moll (puntuació: 8). 

 

L0127 U10 N-TRD 902/19- 3  

Beneficiari: Minumsa Publishing Group.  

Dates: novembre de 2020 

Activitat: traducció al coreà de l'obra "Jo confesso", de Jaume Cabré  
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Traductor: Garam Kwon 

Import sol·licitat: 14.575,00 € 

Import subvencionable: 14.575,00 € 

Puntuació atorgada: 36 

Import atorgat: 10.494,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Minumsa Publishing Group per a la traducció al 

coreà de l’obra “Jo confesso”, de Jaume Cabré. 

La comissió valora molt positivament l’interès conjunt de la proposta, per tractar-se de l’obra d’un dels autors 

contemporanis més internacionals (puntuació: 9), i la dificultat de la traducció (puntuació: 9) 

La comissió valora favorablement la trajectòria de l’editorial sol·licitant, Minumsa Publishing Group 

(puntuació: 7). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6) i la trajectòria professional de la 

traductora, Garam Kwon, que és la primera vegada que tradueix una obra literària del català (puntuació: 5). 

 

L0127 U10 N-TRD 903/19- 3  

Beneficiari: Unai Velasco Quintela (Editorial Ultramarinos) 

Dates: abril de 2020 

Activitat: traducció al castellà en un únic volum de les obres "Terra de mai” i “Raó del cos", de Maria Mercè 

Marçal  

Traductor: Noèlia Díaz Vicedo 

Import sol·licitat: 1.000,00 € 

Import subvencionable: 1.000,00 € 

Puntuació atorgada: 35 

Import atorgat: 1.000,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Unai Velasco Quintela (Editorial Ultramarinos) 

per a la traducció al castellà en un únic volum de les obres "Terra de mai” i “Raó del cos", de Maria Mercè 

Marçal.  

La comissió valora positivament l’interès conjunt de la proposta (puntuació: 8) i valora molt positivament la 

dificultat de la traducció (puntuació: 9) 

La comissió valora positivament la trajectòria de l’editorial sol·licitant, Unai Velasco Quintela (Editorial 

Ultramarinos), una jove editorial especialitzada en la publicació de poesia en castellà, que ja havia traduït i 

publicat un poemari de Blanca Llum Vidal (puntuació: 7). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6) i la trajectòria professional de la 

traductora, Noèlia Díaz Vicedo (puntuació: 5). 

 

L0127 U10 N-TRD 905/19- 3  

Beneficiari: Inschibboleth Edizioni.  

Dates: febrer de 2020 

Activitat: traducció a l'italià de l'obra "L'Auditori de Görlitz", de Xavier Farré  

Traductor: Emanuela Forgetta 

Import sol·licitat: 2.446,15 € 

Import subvencionable: 2.446,15 € 

Puntuació atorgada: 35 

Import atorgat: 1.712,31 € 
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La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Inschibboleth Edizioni per a la traducció a 

l’italià de l’obra “L’auditori de Görlitz”, de Xavier Farré. 

La comissió valora positivament l'interès del conjunt de la proposta, pel fet de tractar-se d'una obra de no-

ficció, gènere de difícil accés al mercat editorial internacional i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió 

prioritària (puntuació: 8) i la dificultat de la traducció (puntuació: 8). 

La comissió valora positivament la trajectòria de l’editorial sol·licitant, Inschibboleth Edizioni, un jove projecte 

dedicat principalment al pensament contemporani (puntuació: 7). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6) i la trajectòria professional de la 

traductora, Emanuela Forgetta, que ha traduït a l’italià obres d’Ernest Farrés i de Manel Alonso (puntuació: 

6). 

 

L0127 U10 N-TRD 906/19- 3  

Beneficiari: Biuro Literackie.  

Dates: juny de 2020 

Activitat: traducció al polonès d’un selecció de poemes, de Salvador Espriu  

Traductor: Filip Lobodzinski 

Import sol·licitat: 1.750,00 € 

Import subvencionable: 1.750,00 € 

Puntuació atorgada: 38 

Import atorgat: 1.330,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Biuro Literackie per a la traducció al polonès 

d’un selecció de poemes, de Salvador Espriu. 

La comissió valora molt positivament l’interès del conjunt de la proposta, en tractar-se d'una obra d’un dels 

autors més rellevants de la poesia catalana del segle XX, i perquè la poesia és un gènere de difícil accés al 

mercat editorial internacional que l’Institut Ramon Llull considera de difusió prioritària (puntuació: 9). També 

es valora de manera molt favorable la dificultat de la traducció (puntuació: 9). 

La comissió valora favorablement la trajectòria de l’entitat sol·licitant, una editorial independent 

especialitzada en obres de narrativa i poesia (puntuació: 7), i la projecció internacional de la traducció 

(puntuació: 7). 

La comissió valora la trajectòria professional del traductor, Filip Lobodzinski (puntuació: 6). 

 

L0127 U10 N-TRD 907/19- 3  

Beneficiari: Hart Publishing (Zalozba Hart).  

Dates: novembre de 2020 

Activitat: traducció a l’eslovè de l'obra "La maleta", de Núria Parera  

Traductor: Nina Regina 

Import sol·licitat: 1.500,00 € 

Import subvencionable: 1.200,00 € 

Puntuació atorgada: 33 

Import atorgat: 792,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Hart Publishing (Zalozba Hart) per a la 

traducció a l’eslovè de l’obra “La maleta”, de Núria Parera. 

La comissió valora favorablement l’interès conjunt de la proposta, per tractar-se d’una obra de literatura 

infantil i juvenil, categoria que l’Institut Ramon Llull considera de difusió prioritària (puntuació: 7), i també la 

dificultat de la traducció (puntuació: 7). 
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La comissió valora positivament la trajectòria de l’editorial sol·licitant, especialitzada en literatura infantil i 

juvenil, i que ha publicat l’obra “Molsa”, de David Cirici i “La porta dels tres panys”, de Sònia Fernàndez-Vidal 

(puntuació: 7). 

La comissió valora la projecció internacional de la traducció (puntuació: 6) i la trajectòria professional de la 

traductora, Nina Regina (puntuació: 6). 

 

L0127 U10 N-TRD 908/19- 3  

Beneficiari: Árdora Ediciones SL.  

Dates: novembre de 2020 

Activitat: traducció al castellà de l'obra "Rama de la nit. Poemes escollits", de Jaume Subirana Ortín  

Traductor: Jordi Virallonga Eguren 

Import sol·licitat: 1.250,00 € 

Import subvencionable: 1.250,00 € 

Puntuació atorgada: 36 

Import atorgat: 900,00 € 

 

La comissió valora la sol·licitud de subvenció presentada per Árdora Ediciones S.L per a la traducció al 

castellà de l’obra “Rama de la nit. Poemes escollits”, de Jaume Subirana Ortín. 

La comissió valora favorablement l'interès del conjunt de la proposta, en tractar-se d'una obra de poesia, 

gènere de difícil accés als mercats editorials internacionals i que l’Institut Ramon Llull considera de difusió 

prioritària (puntuació: 8). 

La comissió valora positivament la dificultat de la traducció (puntuació: 8) i també la trajectòria professional 

del traductor, Jordi Virallonga, que ha traduït obres de David Castillo, Joan Salvat-Papasseit i Màrius 

Sempere, entre altres poetes (puntuació: 8). 

La comissió valora la trajectòria de l'editorial sol·licitant (puntuació: 6) i la projecció internacional de la 

traducció (puntuació: 6). 

 

 

 


