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L’Índia, el segon país més poblat del món, amb uns 1.200 milions de
persones, segueix constituint per a molts occidentals un indret misteriós,
poc o mal conegut, tot i ser un dels bressols de la cultura de tostemps
i d’arreu.

Aquest volum que presentem, Com espigues de blat amb vents de
l’est, vol ser una brevíssima aproximació a la poesia conreada en dues
de les principals llengües del subcontinent asiàtic: el hindi i l’anglès.
Sameer Rawal, bon coneixedor de les literatures que es fan actualment
a l’Índia i a Catalunya, ha tingut cura de seleccionar i traduir els poemes
del hindi al català; Dolors Udina ha anostrat els poemes en anglès. El
resultat d’aquest treball és aquest llibre: tot just un tast, però suficient
per palesar l’elevat nivell poètic d’aquest refinat país.

L’acte conclourà amb la lectura d’una selecció de poemes inclosos en
el volum.

A càrrec de:
Ana Briongos, escriptora
Sameer Rawal, poeta i coautor del llibre
Antoni Clapés, editor Cafè Central

Presentat per:
Bernat Masferrer, Observatori de l’Índia i Àsia Meridional de Casa
Àsia

Casa Àsia i les editorials Emboscall i Cafè Central es complauen a
convidar-vos a la presentació del llibre

Com espigues de blat amb vent de l’est

Dilluns, 3 d’octubre del 2011, a les 19.30 h
Casa Àsia · Auditori Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Entrada lliure · Aforament limitat

La India, el segundo país más poblado del mundo, con unos 1.200
millones de personas, sigue siendo para muchos occidentales un lugar
misterioso, poco o mal conocido, a pesar de ser una de las cunas de
la cultura clásica y mundial.

El volumen que aquí se presenta, Com espigues de blat amb vents de
l’est, pretende ser una brevísima aproximación a la poesía originada en
dos de las principales lenguas del subcontinente asiático: el hindi y el
inglés. Sameer Ramal, buen conocedor de las literaturas que se producen
actualmente en la India y en Cataluña, ha realizado la selección y
traducción de los poemas del hindi al catalán; Dolors Udina nos ha
acercado los poemas en inglés. El resultado de este trabajo es el
presente libro: sólo una muestra, pero suficiente para poner de manifiesto
el elevado nivel poético de este refinado país.

El acto concluirá con la lectura de una selección de poemas incluidos
en el volumen.

A cargo de:
Ana Briongos, escritora
Sameer Rawal, poeta y coautor del libro
Antoni Clapés, editor Cafè Central

Presentado por:
Bernat Masferrer, Observatorio de la India y Asia Meridional de Casa
Asia

Casa Asia  y las editoriales Emboscall y Cafè Central se complacen
en invitarle a la presentación del libro

Com espigues de blat amb vent de l’est

Lunes, 3 de octubre de 2011, a las 19.30 h
Casa Asia · Auditorio Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Entrada libre · Aforo limitado
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