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A broma titúlase 3000 caracteres
para berrar un ProTexta tradutivo.

N. da T. ou como encaixar nesta nota a
pé de páxina varias ideas a desenvol-
ver en próximos capítulos, porque
somos daquela xeración do Batman da
chicha pixameira anos 60 na gloriosa
TVG perdida, que remataba cada
entrega de explosións onomatopéicas
Zlopp! Aiee! Biff! cun “continuará”. Para
que precisaremos traducir ningún texto
ao galego, dirán as asociacións
Pen(e)s Galegas de Escritores e
Escritoras cando temos egos abondos
para tratar calquera tema universal
dende o noso aquí? Pum: cita do local
universal, Miguel Torga. E chegan dous
personaxes que ben poderían simular
en diferido o sentir da tradutora de pro-
vincias en lingua galega, ese ser en
perigo de extinción: Vladimir e Estragón

esperando por un Godot de axudas á
tradución ben repartido que faga fronte
a unha das leis de dereitos de autor
máis restritivas de Europa (80 anos tras
a morte para que a caste de herdeiros
teña tempo de cheirar o xenio literario).

Esperando a Godot no reparto de
axudas equitativo ou a entelequia
mentres o copyleft soa a wikileaks. O
comunicado “De recompensas e
cazatesouros” de Alejandro Tobar
espallado na rede enceta un debate
urxente de longo percorrido. Un
Vladimir convencional escolle nestes
casos a Saramago: «Os escritores fan
a literatura nacional e os tradutores
fana universal». Tradución da cita:
política expansionista como típica
receita internacionalizadora na
Galaxia arxentina ou mesmo nun ron-
sel de universidades alemás que leva-

rán un bo anaco do pastel. E falando
de Arxentina... alguén deixou nunha
gabeta de proxectos faraónicos estilo
Sonetos de Shakespeare ou Ulises de
Joyce a tradución de Borges. 

E falando de gavetas... versión
reintegrata... parabéns a Através
Editora por permitirnos o que as moi
normativas editoriais principais do
país nos negan: o Galiza, um povo
sentimental? de Miguélez-Carballeira.
O intuítivo Estragón cita agora a
Steiner: «Sen tradución habitaríamos
parroquias lindantes co silencio». Shin
Chan resumíao dicindo «cuíño,
cuíño». Toca o acostumado nesta sec-
ción, a recensión de sistema normali-
zado e crítico que non temos.  Lean
calquera tradución de Achebe en
Hugin e Munin ou Rinoceronte se que-
ren entender algo do que nos pasa.
Ou o Edificio Yacoubian (Rinoceronte)
ou O señor Ibrahim e as flores do
Corán (Kalandraka). Deléitense coa
filosofía detrás da colección “Vólvense
os paxaros contra as escopetas”;
escollan A industria do sexo e do peixe
empanado (Hugin e Munin) se son
votantes de Follemos.

Fagan por traducir literatura indíxe-
na chiapaneca, banda deseñada,
ensaio, poesía, moito máis relato
breve. Traduzan a Žižek, a Munro, a
Spencer Holst, a Ngũgĩ wa Thiong’o, a
Carrère, a Chimamanda Ngozi, a
Delisle, a Emma Heally, a Gaétan
Soucy, a Wadji Mouawad, a Rancière, a
Julia Álvarez, a Jessica Burton, a Tardi,
a Monica Ali ou a Khaled Hosseini.
“Continuará” porque Godot dáse un
aire con Filgueira Valverde e é desa
xente que mal comparece. É tarde de
máis para nos aforcar.

N. da T.
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