
 

Residencia de tradución de poesía entre o catalán, o galego e o éuscaro 

 

O Institut Ramon Llull abre unha convocatoria para tradutores establecidos e emerxentes que queiran 

participar nunha residencia de tradución de poesía en Faberllull Olot Residència d’Arts, Ciènces i 

Humanitats de Catalunya. O Consello da Cultura Galega e o Etxepare Euskal Institutua colaboran neste 

proxecto.  

O obxectivo da convocatoria é ofrecer un espazo de traballo, inspiración e intercambio. A residencia 

organizárase en dous bloques: un colectivo que priorizará o intercambio entre os residentes e onde 

se desenvolverán encontros con outros tradutores e autores que servirán de inspiración; e outro 

individual destinado a que cada residente poida desenvolver o seu proxecto de tradución.  

A participación na residencia abre a posibilidade de intervir nun festival literario que se realizará nas 

tres zonas de influencia dos organizadores. 

Ofrécese:  

- Estadía de 7 noites na residencia de Faberllull de Olot con aloxamento e media pensión. 

- Viaxe de ida e volta ata a residencia. 

- Honorarios de 350 € 

Datas: 

Do 1 ao 8 de abril de 2022 

Lugar: 

Na residencia de Faberllull de Olot. A organización proverá os medios de transporte necesarios para 

chegar ata alí.  

Condicións:  

- Tradutores de poesía de lingua catalá, galega e vasca a polo menos unha destas linguas. 

- As persoas candidatas deberán ter, como mínimo, obra publicada en formato libro ou nunha 

revista literaria. Quedan excluídas as obras autopublicadas.  

Presentación de candidaturas: 

As persoas interesadas en presentar a súa candidatura deben enviar a seguinte documentación en 

formato pdf e cubrir este formulario antes do 15 de novembro. 

- Carta de motivación da candidatura, que deberá escribirse en galego, éuscaro ou catalán, cun 

breve resumo da traxectoria profesional e os motivos para solicitar a praza. 

- Curriculum vitae no que se mencionen as publicacións realizadas. Tamén se deberá mencionar 

se o tradutor fixo traducións a outros xéneros literarios, ademais da poesía.  

- Breve descrición do proxecto que se presenta para traballar durante a residencia.  

 

As candidaturas incompletas non serán valoradas. 

https://docs.google.com/forms/d/1U6LFKpTU21AZgOqKdLcBwidJaNmioV6A6f5VdD5kbjk/edit


 

 

 

Obrigas: 

- Dispoñibilidade total durante os días da realización da residencia. 

- Compromiso co proxecto presentado e participación nas actividades do programa. 

- Entrega do traballo realizado durante a residencia e a cesión dos dereitos non exclusivos de 

difusión ós organizadores. 

- Dispoñibilidade para participar nun festival literario, unha vez remate a residencia, durante o 

ano 2022. 

Proceso de selección:  

A partir da documentación presentada, as candidaturas serán avaliadas por unha comisión paritaria 

na que haberá un representante das tres entidades colaboradoras, así como un representante das 

asociacións de tradutores de cada territorio. Seleccionarase un máximo de dous candidatos de cada 

dirección de tradución.  

Comunicación de resultados: 

Os resultados comunicaranse a partir do 15 de decembro de 2021. Comunicarase de forma individual 

ás persoas seleccionadas e, posteriormente, farase público a relación de proxectos nas webs de 

FaberLlull, do Institut Ramon Llull, do Etxepare Euskal Institutua e do Consello da Cultura Galega. 

A organización reservase a posibilidade de alongar o prazo de decisión no caso de recibir un número 

elevado de solicitudes.  

 


