
01.14 77

SUPLEMENTO BIMENSUAL DE LIBROS | SEGUNDA QUENDA | NÚMERO 01 | XANEIRO 2014

CRÓNICA DENDE BRUXELAS
As novelas de Toussaint   

ENTREVISTA
Francisco Sampedro:

O ecoar de Alain Badiou

ENSAIO
Reveladora Helena M. Carballeira,

provocadora Teresa Moure

CREACIÓN
Pedro Feijóo,Diego Ameixeiras,
Cesáreo Sánchez, Berta Dávila,

Olalla Cociña

PROPULSIÓN
Impresións mexicanas,

por Samuel Solleiro

O ULISES NAVEGA
EN GALEGO

13-cultura_protexta:j-cultura  20/01/14  17:38  Página 77



78 01.14

Pr
oT

ex
ta

T

Pr
to

Ta
go

ni
st

a

P. Como foi o proceso da tradución

do Ulises, cantas persoas intervi-

ñestes. 
R. O proceso iniciou hai exactamen-

te dez anos cunha visita de Víctor

Freixanes a Bruxelas, durante a cal

falou con Xavier Queipo da conve-

niencia de que alguén desta xeración

traducise por fin o Ulises ao galego.

Non tanto coa idea de que se fixese

unha tradución canónica, mais si

unha tradución comunmente acepta-

da como texto de referencia. Xavier

non quería enfrontar esta tarefa só, e

foi cando me preguntou se quería

xuntarme ao proxecto. Pareceume

unha proposta estimulante e aceptei,

en parte coa candidez de quen non

sabe moi ben onde se vai meter.

Sexa como for, puxémonos deconta-

do ao traballo nun equipo que creou

a editorial Galaxia e que contaba con

Eva Almazán ademais de connosco,

porque vista a envergadura do pro-

xecto cumpría incluír nel un grupo de

persoas máis amplo con perfís com-

plementarios. A encarga era a tradu-

ción da novela sen incluír notas a pé

de páxina, para que o lector galego

enfrontase o texto nas mesmas con-

dicións nas que o faría un lector da

versión en inglés. Non esquezamos

que malia a complexidade do texto

orixinal, Joyce non engadiu ningunha

explicación, seica coa intención de

que cada lector entendese o que pui-

der coa información e os coñece-

mentos de seu. Por iso era tan impor-

tante que todos os membros do equi-

po coincidisen no enfoque da tradu-

ción como acontecía entre nós, algo

que non é tan evidente como pode

semellar.

P. O proxecto demorou moito. Por

que razóns?

R. O proceso de tradución e revisión

delongouse moito máis do previsto

por problemas coa cesión dereitos de

autor e de financiamento. O traballo

non se detivo, mais viuse freado por

estas dificultades que ademais provo-

caron que Eva abandonase o proxec-

to, dando entrada a María Alonso

Seisdedos, que se subiu a un carro en

marcha con entusiasmo e dedicación.

Dez anos máis tarde expiraron os

dereitos de autor e, grazas tamén ao

esforzo económico de Galaxia e unha

escasa subvención, a publicación do

Ulises en galego converteuse nunha

realidade.

P. Joyce ten fama de ser un autor

case intraducible, cando menos

nas obras do final da súa produ-

ción, deses que precisan unha

enciclopedia de notas a rodapé

para que non se perdan os senti-

dos. Traduttore/traditore ou tradu-

tor/reescritor?

R. Non todas as novelas de Joyce

presentan o mesmo nivel de dificulta-

de na tradución de Finnegans Wake,

que é visto como un texto intraducí-

bel. Con todo, a tradución do Ulises
acabou por ser en moitas pasaxes un

exercicio de malabarismo, como

neses números de circo onde o artis-

ta tenta manter en movemento ase-

made o maior número posíbel de pra-

tos. Joyce non se limita a rexistrar

mecanicamente o que lle pasa pola

cabeza a Bloom, a Stephen ou a

Molly: el presenta os pensamentos a

xeito de lóstregos, que así e todo se

van convertendo en teselas dun

mosaico mental moi elaborado, no

que predomina o elemento lingüístico

e fónico máis có semántico. Unha tra-

dución do Ulises necesariamente

sempre estará máis atenta ao tecido

semántico, ás palabras e frases reco-

rrentes que aparecen arredor de moti-

vos condutores, cós valores fónicos

do orixinal.

P. Concreta máis as dificultades

que atopastes...

O Ulises xa navega en galego

Manuel Forcadela Texto e foto

O Ulysses de James Joyce foi finalmente traducido ao galego, en edición que vén de
publicar a Editorial Galaxia. Un monumento ao idioma inglés, un monumento a cal-
quera tradición literaria. Falamos con Antón Vialle, coordinador do grupo de traduto-
res que deu cabo a esta enorme tarefa.

ANTÓN VIALLE
Coordinador da tradución do Ulises ao galego
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R. Joyce empeza xa por estricar os

usos da lingua, levando este esforzo

moi lonxe. Nun dos capítulos chega

mesmo a explorar as posibilidades

estilísticas dos fonemas da lingua

inglesa, tentando que resoen como o

barullo nunha rúa ou que presenten

ecos musicais. Mais Joyce non se

limita neste esforzo a un van xogo

con sons. Primeiro porque destes

fonemas nacen adoito xogos de

palabras con referencias múltiples, e

segundo porque eses fonemas inclú-

en contidos que fan avanzar a histo-

ria e que Joyce recupera moitas

veces nun momento posterior do

texto. Xa que logo a tradución da

palabra ou da frase concreta non ten

sentido ningún. En moitos casos

cumpriu ir para alén da palabra tra-

ducida partindo da intención do

autor, para atopar un equivalente en

galego que tivese os ecos do orixi-

nal, contivese as mesmas referen-

cias sen perda de contido e que se

puidese repescar nun capítulo pos-

terior nun contexto diferente mais

relacionado coa primeira aparición.

Algunha vez tivemos sorte e atopa-

mos un equivalente sen moito esfor-

zo, mais eses casos foron a excep-

ción. O normal foi ter que buscar

moito antes de atopar unha solución

aceptábel onde se perdese o menos

posíbel do orixinal. E aí é onde tive-

mos de facer os xogos de malabaris-

mo aos que me refería, á procura

dunha solución que mantivese en

movemento todos os pratos do

modelo orixinal, coidando de que

non se quebrase ningún, ou os

menos posíbeis. O esforzo que

requiriu esta busca foi ás veces tan

grande que chegou a se converter

nunha verdadeira obsesión ata ato-

parmos unha solución axeitada.

P. Xogos de palabras, citas de can-

cións populares, doutros autores e

poetas, multilingüismo... Como se

resolve todo iso, así en conxunto,

como estratexia?

R. O Ulises contén bastantes citas

bíblicas e da liturxia da misa, para as

que utilizamos as traducións existen-

tes da Biblia ou o misal en galego.

Non puidemos recorrer a esta opción

no caso de cantigas populares ou de

textos doutros autores para as que
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(aínda) non existe a versión galega.

Neses casos a tradución é nosa,

buscando a rima cando existe no ori-

xinal.  As palabras estranxeiras apa-

recen sen traducir, como na versión

orixinal. Remítome ao que dixen

antes sobre a edición do Ulises sen

notas nin explicacións. 

P. Traducir tradúcese dun idioma

para outro, pero a época... como se

traduce? Neste caso, sabendo que

Joyce foi contemporáneo da

Xeración Nós, e que existían pre-

viamente tanto a tradución dun

fragmento como un texto de Risco

(Dédalus en Compostela) que ini-

cian entre nós ese diálogo co

narrador irlandés, dá a impresión

de que habería que buscar un

rexistro que dalgún xeito fose equi-

valente. Como se resolve isto?

R. Malia Joyce ser un experimenta-

dor coa lingua, a maior parte do

Ulises está escrito nun inglés perfec-

tamente normal, nada requintado.

Nós guiámonos polo principio de uti-

lizar un galego o máis idiomático

posíbel, non sendo que o orixinal esi-

xise o contrario. Optamos por un

galego cun estilo actual, mais non

excesivamente moderno. Por outra

banda, no Ulises non existe un rexis-

tro único ao que nos puidésemos

conformar, porque cal sería ese? O

monólogo interior, o estilo periodísti-

co, o catálogo de figuras retóricas, a

forma dramática, a sucesión de esti-

los reflectindo a evolución da lingua

ao longo dos séculos, a alternancia

da lingua popular e da hiperbólica, a

linguaxe das novelas románticas ou

a dun catecismo científico? Cómpre

recordar que o Ulises non está escri-

to cunha técnica narrativa única,

senón con moitas e variadas. Ao

menos existe un capítulo no Ulises

no que se utiliza cada unha das téc-

nicas narrativas que acabo de men-

cionar. Otero Pedrayo traduciu un

fragmento do Ulises onde a técnica é

xustamente a do catecismo científi-

co, mais non se trata máis que dunha

entre moitas outras.

P. Non a seguistes entón?

R. Os anos de formación de Joyce

coinciden cun período moi tormento-

so da historia de Irlanda: un país

derramado por anos de fame e esca-

seza, e desangrado polo fluxo migra-

torio. Os que ficaron nel estaban divi-

didos entre quen se conformaba ao

réxime político existente e asumía a

cultura inglesa, e quen intentaba

sacudir o xugo posto polos ingleses a

través da defensa dun nacionalismo

cultural que recuperase os valores

dunha tradición descoñecida e aso-

ballada. Entre esas dúas existe unha

terceira vía que prescinde do contex-

to político e tenta igualmente recupe-

rar a tradición irlandesa, non como

parte dun movemento nacionalista,

senón para a inserir na cultura euro-

pea daquela época. Esta terceira vía

foi a que Joyce escolleu, e tamén foi

a escollida por unha parte da

Xeración Nós no contexto galego,

bastante semellante neste punto ao

irlandés. De aí que a escolla de

difundir a literatura de Joyce en

Galiza fose unha escolla lóxica, dita-

da por esa mesma filosofía da tercei-

ra vía. Mais nós non nos podiamos

sentir vinculados polo xeito no que os

persoeiros desa Xeración trataron o

Ulises porque o diálogo que eles

comezaron ten un enorme valor

como vangarda cultural, mais é

demasiado fragmentario como para

nos poder servir del.

P. Unha tradución deste calibre

implica construción e recreación do

idioma, o mitificado carácter retran-

queiro dos galegos, que os irlande-

ses comparten, deixou suficiente

pouso para que isto se perciba no

idioma e na vosa tradución?

O Ulises ten moitas situacións cómi-

cas. A min fanme moita graza tamén o

absurdo das reviravoltas que dan os

pensamentos na mente de Bloom, por

exemplo cando contempla os ritos

católicos coa distancia que lle dá o

feito de ser xudeu. Disque o humor do

Ulises é tipicamente irlandés. Pode

ser, aínda que a definición de humor

irlandés non se atope en ningunha

páxina de Wikipedia. En xeral, o

humor irlandés tende a ser enxeñoso

e seco, un chisco autocrítico. Se no

fondo pode compartir trazos coa

retranca galega, o modo de expresión

é moi diferente, que é o que lle preo-

cupa ao tradutor.  

James Joyce visto por Eduardo Arroyo
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