Con barqueira e remador
VI Obradoiro Internacional de Tradución Poética

Do 16 ao 21 de outubro de 2017
Illa de San Simón - Redondela
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Presentación
Cita xa consolidada desde hai seis anos, baixo a dirección de Yolanda Castaño, o
Obradoiro Internacional de Tradución Poética acolle neste 2017 unha edición
excepcional e única no mundo. O evento de tradución plurilingüe, colectiva e
recíproca da illa de San Simón, que durante as cinco edicións anteriores empregara
o inglés como lingua franca de comunicación entre poetas/tradutores chegados de
catro continentes, encara o reto expresivo de desprazar o punto de apoio cara a un
novo idioma: o portugués.
Desaﬁando a anglófona hexemonía lingüística global, Con barqueira e remador
desprega un proxecto que fai da nosa lingua irmá vehículo de comunicación
internacional, e faino mesmo fóra das fronteiras portuguesas. Así, este vello idioma
demostra servir de ponte entre autores/as que nos visitan desde América, Asia e
Europa. Falarase en portugués nese simbólico berce fundacional da lírica galegoportuguesa que é a illa de San Simón, para traducir poemas ao italiano, ao chinés,
ao asturiano, ao croata, ao ﬁnés e ao galego.
O obradoiro desenvolvido entre estas seis magníﬁcas plumas e mais os seus
expansivos froitos daranse a coñecer en cadanseu territorio de orixe. Será tamén o
xeito de que ﬂoreza máis alá aquilo que xermole en Galicia, ao abeiro da Secretaría
Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e
do Concello de Redondela, como entidades colaboradoras principais.
Os traballos de tradución entre o grupo residente na illa enriqueceranse, un ano
máis, cun programa de actos que conectará os e as participantes co rico tecido
cultural da Galicia sur. Poderán amosar o seu traballo en Pontevedra, en Vigo e en
Redondela, en colaboración con concellos, asociacións gremiais, centros culturais e
festivais de poesía. Será un xeito de non deixar pasar a magníﬁca oportunidade de
que os e as amantes da poesía coñezan de preto algunhas das poéticas actuais máis
interesantes do mundo, en moitos casos vertidas ao galego por primeira vez.

Programa de actos

reciais poéicos multilingües

20 h

Mércores 18
Casa da Luz. Praza da Verdura. Pontevedra
En colaboración coa AELG e o Concello de Pontevedra.
A mellor mostra tanto do traballo poético dos autores/as participantes
coma do labor de tradución (ao galego) durante o proxecto.

20 h

Xoves 19
Instituto Camões. Casa Arines, Praza Tenente Almeida, s/n. Vigo
En colaboración co Festival Kerouac Vigo de Poesía e Performance e co
Centro Cultural do CAMÕES.

20 h

Venres 20
Casa da Cultura. Praza de Figueroa, 3. Redondela
En colaboración co Concello de Redondela.
Peche do obradoiro no que cada poeta recita no seu idioma orixinal,
seguido das versións en galego realizadas para a ocasión.

Participantes
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Nada no Brasil (1982) de
orixes italianas, Francesca
Cricelli é poeta, tradutora e
investigadora. Publicou
Repátria (Selo Demônio Negro,
2015), Tudo que toca o olhar
(Casa Impressora Almería,
2013) e é doutoranda en
Estudos de Tradución na
Universidade de São Paulo, tras
un Mestrado en Teoría Política
pola mesma universidade.
Ademais de traducir a
correspondencia entre
Giuseppe Ungaretti e Bizzarri
(Scriptorium, 2013) estudou,
traduciu e editou as cartas de
amor inéditas do primeiro para
Bruna Bianco (Mondadori,
2017). Igualmente verteu para o
portugués a romancista Elena
Ferrante, e poetas como
Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo
Pasolini, Giacomo Leopardi,
Jacopone da Todi ou Mario
Luzi. Foi curadora da exposición
e do ciclo de encontros "de uma
estrela a outra" na Casa das Rosas - Centro de Pesquisa Haroldo de Campos en São
Paulo, e dá aulas de tradución e análise literaria no centro de estudos da tradución
Casa Guilherme de Almeida en São Paulo (Brasil). A súa poesía foi traducida a varias
linguas e tena levado por moitos países como China, Italia, Turquía, Nicaragua,
Estados Unidos ou España.

Francesca
Cricelli

Rita Dahl é unha escritora e
xornalista freelance nacida en
1971 en Vantaa (Finlandia).
Publicou 17 libros de ﬁcción e de
non ﬁcción. Cun Mestrado en
Ciencias Políticas e Literatura
Comparada pola Universidade
de Helsinki, estudou tamén
lingua e cultura portuguesa na
Universidade Clásica de Lisboa
e hoxe realiza estudos de
posgrao en Xornalismo no
Haaga-Helia. Foi vice-presidenta
do PEN Club de Finlandia do
2006 ao 2009, e presidenta do
comité dos escritores do 2005
ao 2009. Igualmente, coordinou
o traballo polos escritores da
Asia Central no PEN e, en
relación con estes, editou a
antoloxía The Insatiable
Furnace (2007). Do mesmo xeito
coordinou e editou outra
antoloxía de textos escritos por
autores ﬁnlandeses e africanos
que viu a luz en 2012. Dahl ten
participado en numerosos
festivais e encontros literarios de ámbito internacional en México, Brasil, Siberia,
Portugal, Romanía, Nixeria, Senegal ou Exipto. Alén diso, verteu para o ﬁnés unha
escolma da poesía dos anos 70 de Alberto Pimenta, e xa ten traducida e editada unha
antoloxía de poesía portuguesa contemporánea que será axiña lanzada en Finlandia.

Rita
Dahl

Estevo
Creus
Estevo Creus (Cee, 1971). Psicólogo de profesión, a carreira poética dun dos
nomes máis salientables da Xeración dos 90 galega inaugurouse en 1996 con Poemas
da Cidade Oculta. Continuou con Areados (1996), Teoría do Lugar (1999), O Libro dos
Cans (versión en disquete de Retagarda Edicións, 2000), Decrúa (2003), Facer
merzbau non ou posible? (2007), O Libro dos cans (2010) ou Balea2 (2011), poemarios
polos que mereceu galardóns como o Premio Miguel González Garcés da Deputación
da Coruña, o Eusebio Lorenzo Baleirón e mais o Premio de poesía Fiz Vergara
Vilariño. Tamén ten publicados os relatos: E a catro patas quilómetros. Premios
Pedrón de Ouro (1994) e Alguen Matou a Bambi. Cultivador de experiencias que fan
dialogar a poesía coa performance, a música, a danza ou a plástica, realizou diversas
colaboracións musicais para espectáculos como “Cos pés na terra” da compañía de
teatro-danza D2, “Nin un milímetro para apoiar a fronte” de Begoña Cuquejo ou a
instalación do escultor Mauro Trastoy “3”, no espazo Modus vivendi.
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Antón García (Tuña, Asturias,
1960). Editor, narrador e poeta en
asturiano, é actualmente profesor
de Literatura Asturiana na
Universidade de Oviedo. Está
vencellado, desde mozo, á
recuperación cultural de Asturias
e, nos últimos anos, ao sector
audiovisual, producindo
programas para a televisión.
Como investigador, ven
ocupándose da edición crítica
dalgúns autores da escrita
asturiana antiga e moderna.
Tamén se lle deben diversas
traducións ao asturiano de
Eugénio de Andrade, Álvaro
Cunqueiro, Federico García
Lorca, Robert Lowell, Joan
Vinyoli ou Clarice Lispector,
entre outros.
No ano 2007 ordenou os seus
tres primeiros poemarios en La
mirada aliella (Poesía reunida
1981-2006), do que se editou unha
ampla escolma en castelán co
título La mirada atenta (2011). O
seu último libro de poesía é Ferralla (2016). Desde o seu debut literario a ﬁnais dos 80
ata hoxe, ten editadas tamén tres novelas. Leva oito anos dirixindo a revista Campo
de los Patos e, ademais de ao castelán, poemas seus están traducidos ao francés,
catalán, eúscaro, alemán, portugués, galego, occitano e ruso.
Nado en Chongqing no ano 1974, Hu Xudong é poeta, crítico e tradutor, Mestre en

Antón
García

Hu
Xudong

Literatura Comparada e doutor en Literatura
Chinesa Contemporánea pola Universidade
de Pequín, onde traballa. É profesor asociado
no Instituto de Literatura Mundial e
vicedirector no Núcleo da Cultura Brasileira.
Entre 2003 e 2005, desempeñouse como
profesor visitante na Universidade de Brasilia.
Publicou nove libros de poesía, ademais de
prosa, ensaios, traducións poéticas e crítica
de poesía. Constituíndo un dos nomes máis
anovadores e relevantes da lírica chinesa
actual, foi galardoado cun bo número de
recoñecementos, caso do Premio de Poesía
LiuLi'an, o Tomorrow-Ergun, o Top 10 Novos
Poetas e o Premio Internacional do Río das
Perlas.
O seu primeiro poemario, Dende a beira
da auga, vira a luz en Beijing en 2001, e desde
entón foi sacando novos títulos ata O gato
branco Toqtamish, no pasado 2016. Canto a
bolsas, programas internacionais e festivais
de poesía no estranxeiro, ﬁxo parte do
International Writing Program en Iowa
(EE.UU.), do Cosmopoética (Córdoba), do
Festival Internacional de Poesía de Rotterdam
(Holanda), do de Macau, do Anglo-French
Poetry Festival (Francia), do Festival de
Poesía Asiático-Nórdico (Finlandia e
Noruega) ou do Festival de Poesía do Pacíﬁco
(Taiwan).
O croata Tomica Bajsić (Zagreb, 1968) é
poeta, narrador, deseñador gráﬁco e tradutor.

Tomica
Bajsić
Realizou estudos na Academia de Belas Artes de Zagreb e é autor de catro poemarios,
dous libros de prosas de viaxes e un álbum infantil ilustrado, ademais de tradutor e
editor de catro antoloxías poéticas internacionais (sobre poesía española de amor e
exilio ou sobre poesía mundial de guerra, represión e escravitude, entre outras). É o
editor de poesía en tradución para a revista literaria croata Poezija e mais para a
colección Biblioteka Poezija. Igualmente é fundador da pequena editorial de poesía e
deseño gráﬁco Druga priča, e ten organizado múltiples proxectos poéticos,
intercambios internacionais e colaboracións de tradución. Bajsić é o actual Presidente
do Centro PEN de Croacia, así como o coordinador croata da berlinesa rede de poesía
sonora lyrikline.
Con pezas traducidas a unha chea de linguas, a súa obra poética inaugurouse en
1998 cun libro que sairía tamén en esloveno en 2014, e o seu xa quinto poemario verá a
luz no presente 2017. O seu traballo mereceu galardóns nacionais coma o Goran para
poetas mozos e mozas ou o Premio Dobriša Cesarić.
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