
Traduir poesia d’ahir i d’avui 
Una aproximació a la traducció de poesia  
a partir de tres casos singulars: Walt Whitman, 
Tristan Tzara i Marin Sorescu

PROGRAMA

19 h  Taula rodona «Traduir poesia d’ahir i d’avui»

 Amb: Vicent Alonso, Jaume C. Pons Alorda,  
Xavier Montoliu i Corina Oproae

 Modera: Begonya Pozo

20 h Recital de les obres traduïdes 

 Marin Sorescu, Per entre els dies.  
Traducció de Xavier Montoliu i Corina Oproae.  
Palma: Lleonard Muntaner, 2013.

 Tristan Tzara, L’home aproximatiu.  
Traducció de Vicent Alonso.  
Palma: Lleonard Muntaner, 2013.

 Walt Whitman, Fulles d’herba.  
Traducció de Jaume C. Pons Alorda.  
Barcelona: Edicions 1984, 2014.

Dia del Traductor 2014
Divendres, 26 de setembre, a les 19 h

CA REVOLTA, CARRER DE SANTA TERESA 10, VALÈNCIA



Participants 

Vicent Alonso (Godella, l’Horta, 1948), llicenciat en fi-
losofia i doctor en filologia catalana, ha estat professor 
del Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
de València fins al curs 2007-2008. Va fundar i dirigir la 
revista de literatura Daina. L’any 1997, va impulsar la se-
gona època de Caràcters, revista de llibres. Ara es dedica 
exclusivament a la creació. Darrerament ha publicat el 
llibre de poemes En l’aspre vent del nou món (2012) i les 
traduccions del Diari de viatge, de Michel de Montaigne 
(2012) i de L’home aproximatiu, de Tristan Tzara (2013). Per 
la seva obra ha rebut els premis Ausiàs March, el de la 
Crítica Serra d’Or, el Qwerty de Barcelona TV, el Ciutat de 
Barcelona, i el d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta. 
Ha col·laborat en nombroses revistes i diaris. Durant els 
darrers anys ha publicat quinzenalment una columna de 
comentaris sobre literatura al «Quadern» de l’edició valen-
ciana del diari El País, recollits a A manera de tascó. Notes 
sobre literatura (2013).

Xavier Montoliu Pauli (Badalona, 1968), llicenciat en 
filologia catalana per la Universitat de Barcelona, va ser 
lector de català a la Universitat de Bucarest (1992-1996) 
i a la Universitat de Toulouse-Le Mirail (1996-1997). Ha 
treballat com a gestor cultural i llibreter al Centre Cultural 
Blanquerna de Madrid i des de fa deu anys és tècnic de 
la Institució de les Lletres Catalanes. Ha col·laborat amb 
l’editorial Meronia de Bucarest en el projecte de traducció 
de literatura catalana al romanès. Ha traduït Paul Celan 
y Rumanía: la adolescencia de un adiós de Petre Solomon 
(2010); conjuntament amb Corina Oproae, l’antologia de 
poesia, Per entre els dies, de Marin Sorescu (2013); Sobre 
pérdidas y ganancias, antologia de poesia de Letiţia Ilea 
(2014); i és a punt d’aparèixer un llibre d’assaig de Nor-
man Manea. 

Corina Oproae (Transsilvània, Romania, 1973) és llicen-
ciada en filologia anglesa i hispànica per la Universitat 
Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca. Va cursar un màster sobre 
estudis literaris americans a la mateixa Universitat, on va 
desenvolupar també part de la seva activitat docent en 
acabar la carrera. Des de fa disset anys viu a Barcelona, 
on ha cursat estudis de doctorat en traducció i adquisició 

de llengües estrangeres a la Universitat Pompeu Fabra. 
Actualment desenvolupa la seva tasca docent en un ins-
titut d’ensenyament secundari, tot compaginant-la amb 
la traducció jurada i literària. Conjuntament amb Xavier 
Montoliu Pauli ha traduït l’antologia de poesia, Per entre 
els dies, de Marin Sorescu (2013), traducció que ha estat 
mereixedora del Premi Cavall Verd 2014.

Jaume C. Pons Alorda (Caimari, 1984) és llicenciat en 
filologia anglesa per la Universitat de les Illes Balears. Ha 
desenvolupat una intensa carrera com a poeta, amb dotze 
poemaris publicats, d’entre els quals destaquen: Els estris 
de la llum (2009), El poder i la fortor (2009), Cilici (2009, 
Premi Joan Alcover Ciutat de Palma), Carn vol dir desapa-
ricions (2010) i Unlimited sobrassada (2011). Ha participat 
en espectacles poètics tant de Catalunya com d’arreu del 
món. La seva obra ha estat inclosa en nombroses anto-
logies. El 2012 va publicar la seva primera novel·la, Faula 
(Premi Pare Colom de Narrativa). Ha traduït Fúria de Lucia 
Pietrelli (2010), Blues en setze de Stefano Benni (2011) i 
Fulles d’herba de Walt Whitman (2014).

Begonya Pozo (València, 1974) és doctora en filologia, 
llicenciada en filologia hispànica i filologia italiana per la 
Universitat de València on, des de 1998, treballa com a 
professora de filologia Italiana. També és vicedegana de 
Cultura, Igualtat i Comunicació. Està especializada en 
poe sia contemporània i actual. Des de 2012 dirigeix la 
revista Caràcters. Destaca la seva activitat com a gestora 
cultural a la ciutat de València. Amb Vicent Alonso fou 
una de les creadores de l’Aula de Poesia de la Universitat 
de València (2002) i actualment n’és responsable. Ha pu-
blicat El muro de la noche (2000), Tiempo de sal (2004), Poe-
mes a la intempèrie (2011, XXX Premi del Senyoriu d’Ausiàs 
March) i A contracor (2012). La seva obra ha estat inclosa 
en nombroses antologies. Alguns poemes seus han estat 
traduïts a l’anglès, espanyol, alemany, portuguès i eslovè.

L’acte s’inclourà dins del cicle «Poesia per la Revolta» de Ca Revolta 
http://poesiaperlarevolta.wordpress.com

Els textos de les ponències i més informació sobre els autors comentats 
a la revista digital Visat del PEN Català: http://www.visat.cat


