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Lectoratul de limbă, literatură, cultură și civilizație românească de la Universitatea
Autonomă din Barcelona s-a înființat în anul 2015 și funcționează în cadrul Departamentului
de Filologie Franceză și Romanică al Facultății de Filosofie și Litere. Este primul lectorat de
acest tip din Catalonia, Regatul Spaniei. Lectoratul a fost înființat în baza unui acord semnat
în iulie 2015 între Institutul Limbii Române și Universitatea Autonomă din Barcelona.
Destinatarii cursurilor oferite de lectorat sunt studenții Facultății de Filosofie și Litere și
cei ai Facultății de Traduceri și Interpretări. Cursurile se predau la nivel de licență și sunt cursuri
de limbă de tip opțional. În anul universitar 2018/2019, s-a introdus și un curs de cultură și
civilizație românească în oferta de studiu a Facultății de Traduceri și Interpretări.
Maria-Ioana Alexandrescu, lect. univ. dr. la Universitatea din Oradea, este lector de
limba română la Universitatea Autonomă din Barcelona de la înființarea lectoratului până în
prezent. Absolventă a Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, este doctor în
filologie (Universitatea Autonomă din Barcelona) și a absolvit studii postuniversitare de
filologie (Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Autonomă din Barcelona și Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid) și management (Universitatea Pompeu
Fabra). A publicat trei cărți de teorie și critică literară, mai multe articole pe teme literare și
lingvistice, precum și literatură proprie.
Lectoratul a realizat mai multe activități de promovare a limbii și culturii române prin
organizarea de evenimente (organizator principal sau partener) atât în cadrul Universității
Autonome din Barcelona, cât și în afara ei (în librării și centre culturale din Barcelona). În mai
2018, lectoratul a fost inițiatorul și organizatorul principal al primului eveniment științific
internațional dedicat operei lui Mircea Cărtărescu, eveniment la care au participat
traducătorii în spaniolă și în catalană ai acestei opere, critici literari și cercetători, precum și
autorul însuși. Alte activități de gestiune culturală desfășurate de lectorat au fost, spre
exemplu, deschiderea anului universitar 2016/2017 la Facultatea de Traduceri și Interpretări
cu un eveniment dedicat dialogului dintre cultura română și cea catalană (septembrie 2016),
întâlniri cu traducători, ateliere de traduceri, prezentări de carte etc. Aceste activități au fost
însoțite de promovarea literaturii române și a lectoratului în parcursul de cercetare, prin
participarea la colocvii internaționale și redactarea de articole științifice.
S-a urmărit implicarea studenților în activitățile lectoratului și formarea lor continuă ca
viitori ambasadori culturali ai României. Pentru întâlnirea cu poeții Ion Mureșan și Ioan Es. Pop
(Facultatea de Filosofie și Litere, mai 2017), studenții au tradus, de exemplu, poezii ale acestora
și au oferit un recital cu traducerile realizate. După terminarea studiilor, mai mulți cursanți au
devenit traducători din română în spaniolă sau catalană.
Link util:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012261734289&ref=bookmarks
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