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Á súa Coleción Vétera de textos
anteriores ao século XIX

Rinoceronte Editora engadiu recente-
mente a tradución ao galego do
romance cabaleiresco inglés Sir
Gawain and the Green Knight, escrito
por un autor descoñecido na segunda
metade do século XIV. Rinoceronte,
creada por Moisés Barcia en Cangas
do Morrazo (Pontevedra) hai dez
anos, co obxectivo de especializarse
na publicación de obras traducidas
por primeira vez á lingua galega,
como é o caso que nos ocupa. As
escollas son sempre interesantes e,
nesta coleción de textos clásicos, trá-
tase certamente de apostas valentes,
tendo en conta a situación actual do
sector editorial. Cómpre por tanto feli-
citar a iniciativa e o espírito innovador
do seu director.

A tradución é de Jorge L. Bueno,
profesor da Facultade de Filoloxía e
Tradución da Universidade de Vigo,
quen xa traducira para a mesma edi-
torial outra obra clave da literatura
medieval inglesa, Beowulf. De novo o
tradutor traballou a partir do texto ori-
xinal, que nesta ocasión non está
escrito en anglosaxón (ou “inglés anti-
go”) senón en “inglés medio”, que
aínda é bastante diferente do actual,
polo que o público non experto adoita
a ler esta obra en versións feitas en

inglés moderno, con maior ou menor
acerto. A esta dificultade engádese
outra que non depende só da erudi-
ción do tradutor, senón do seu talento,
tesón e filosofía tradutolóxica.
Refírome á acertada decisión de ofre-
cer unha versión en verso que reflicta
os patróns formais e rítmicos deste
poema narrativo, unha tarefa nada
sinxela que Bueno desenvolve con
notable éxito.

A tradución de Sir Gawain logra
así respectar a estrutura do texto
fonte, que está dividido en catro sec-
cións e un total de 101 estrofas, cada
unha delas cun número indetermina-
do de versos longos que non riman
pero que manteñen o sistema alitera-
tivo típico da poesía medieval inglesa.
Estes versos van seguidos doutros
cinco máis curtos con rima abab.
Bueno intenta reflectir, na medida do
posible, o chamado “bob and wheel”
orixinal (consistente nun brevísimo
verso conector cun só acento princi-
pal e catro versos con tres acentos).
O resultado é realmente satisfactorio
(en especial na parte aliterativa) e a
lectura faise non só elegante senón
tamén doada e entretida.

O texto non leva anotacións, pero
vén precedido dunha longa introdu-
ción  de 26 páxinas onde o tradutor
demostra a súa faceta máis académi-

ca, facendo unha breve pero boa con-
textualización da obra, e ofrecendo
interesante información sobre o
manuscrito en que se atopou o
poema, a súa autoría, estrutura, temá-
tica e estilo. Finalmente, Bueno defen-
de os criterios que rexiron a súa tradu-
ción, que distan tanto dos das versións
que do Sir Gawain se fixeron en cas-
telán ata o momento e que, segundo
di el, non fan senón estafar o lector ao
daren prosa por verso. Tan só existe
no contexto ibérico un intento seme-
llante de respectar os patróns aliterati-
vos e métricos, que é nunha tradución
á lingua asturiana lamentablemente
pouco coñecida. Esta versión galega
é, por tanto, innovadora e valente.

Sir Gawain: o romance
que remata cun sorriso 
Sir Gawain e o cabaleiro verde é,
como ben destacou Tolkien, unha das
obras mestras da literatura inglesa. É,
xunto coa Morte Darthur de Thomas
Malory (escrita en prosa e publicada
en 1485), a mellor contribución baixo-
medieval inglesa ao tema artúrico.
Nada se sabe de certo sobre o autor
pero, á vista do seu uso da linguaxe e
das referencias textuais, debeu ser
unha persoa culta orixinaria do norte
de Inglaterra. É, posiblemente, tamén
o autor doutros tres poemas que se

Aceptando o desafío
do Cabaleiro Verde
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TRADUCIÓN Sir Gawain é canda a Morte Darthur de Thomas Malory a mellor
contribución baixomedieval inglesa ao tema artúrico.
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inclúen no manuscrito Cotton Nero
A.x. no que se atopou por primeira
vez este texto (“Pearl”, “Purity” e
“Patience”) que teñen un contido máis
moral e relixioso.

Sir Gawain é un romance cabalei-
resco e, como tal, presenta un mundo
bastante idealizado, combinando ele-
mentos épicos, relixiosos, máxicos e
románticos (na liña do amor cortés), e
cunha forte carga simbólica (a través
de cores, materiais, números, animáis,
etc.) A historia en si mesma é unha
proba de valor do protagonista, e
comeza cun desafío que fai un cabalei-
ro xigantesco montado nun impresio-
nante cabalo, os dous vestidos de
verde, e o home portando ademais
unha enorme machada. A súa apari-
ción interrompe a ledicia das celebra-
cións de Ano Novo. Este misterioso
individuo reta o rei Artur a que lle dea
un golpe coa súa grande brosa e acep-
te recibir outro semellante logo dun
ano. Para liberar o monarca do perigo
que iso implica, o mozo Gawain, sobri-
ño de Artur, acepta o desafío e decapi-
ta ao Cabaleiro Verde. Este xogo de
descabezamento pódenos resultar
abraiante pero de feito forma parte da
tradición irlandesa e continental da
época. O resto da narración céntrase
nos preparativos de Gawain para
afrontar o seu compromiso, as aventu-
ras que atopa polo camiño e, sobre
todo, o tratamento cortés que recibe no
Castelo de Haudesert antes de chegar
ao seu destino: a Capela Verde. 

Gawain sae de Camelot portando
un escudo que leva pintado un pen-
tángulo que simboliza, entre outras
cousas, as cinco virtudes do cabaleiro
que Gawain intenta representar: leal-

dade, xenerosidade, castidade, corte-
sía e piedade. Son estas cualidades
as que o protagonista debe demostrar
ao longo da historia; sobre todo leal-
dade, a Deus como cabaleiro cristián,
ao seu rei como membro da corte, ao
señor do castelo que o acolle cortes-
mente e aos seus propios compromi-
sos e valores. 

No Castelo de Hautdesert,
Gawain vese implicado noutro xogo,
esta vez de intercambio de ganancias
entre el e o señor da fortaleza. Os
dous concordan trocaren o que consi-
gan mentres Gawain fica descansan-
do e Hautdesert sae de caza. Esta
proba aparentemente doada complí-
case cunha serie de tentacións
sexuais por parte da fermosa anfitrio-
na. Isto provoca un conflito moral no
exemplar cabaleiro que intenta ser
cortés coa dama pero ao mesmo

tempo leal co señor que o aloxa e ao
que prometera dar todo o que conse-
guise. O terceiro día Gawain acepta
da dama un cinto verde que ela lle di
que o vai protexer na Capela Verde, e
por iso o garda e non o devolve. Isto
humaniza a Gawain como personaxe
e o leva ao que poderiamos cualificar
de triunfo a pesar do seu (relativo) fra-
caso. Do final tan só queremos des-
velar que, de volta en Camelot, os
seus compañeiros da Mesa Redonda
rinse cariñosamente do cinto verde
que leva Gawain como sinal do seu
sentimento de culpa e o transforman
nun símbolo de honra que todos eles
van lucir desde ese momento. 

Convidamos, pois, o lectorado
galego a gozar deste fascinante texto
medieval que remata cun sorriso de
comprensión e aceptación das limita-
cións humanas. Pr
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Sir Gawain e o cabaleiro verde
Tradución de Jorge L. Bueno
Rinoceronte Editora, 2013

Ilustración: Artemio Rodríguez
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