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“Não te falo como um irmão”
ou a nec(ess)idade da tradução intralinguística:
o caso do galego-português

Robert Neal Baxter
Universidade de Vigo

A modo de introdução, pode-se dizer que este artigo é, ante tudo, fruto de uma série de
reflexões em torno à filosofia social de uma determinada faceta da prática tradutiva na Galiza,
nomeadamente a tradução de textos luso-brasileiros para o galego segundo a normativa ILG-RAG1.
Não é, nem pretende ser, portanto, um estudo onde o leitor achará resultados numéricos que levem a
conclusões mais ou menos fechadas partindo de experimentos e análises de tipo empírico. O que sim
pretende, aliás, é suscitar um maior debate a respeito de um tema que, na opinião do autor, se poderia
qualificar de “inquietante”, ao se inserir de cheio entre as consequências de uma política linguística
mal-entendida, segundo a visão do próprio autor, e mal lograda, segundo a visão que dão os sucessivos
– e feitos até desde instâncias “oficiais” – estudos sociolinguísticos, que demonstram a perda
continuada e imparável de falantes devida a uma contrastada falta de transmissão intergeracional da
língua na Galiza. Em todo o caso, para quem quiser ou achar preciso continuar a indagar neste tema
partindo de dados empíricos, este trabalho pretende, quando menos, abrir as portas para uma linha de
investigação de máximo interesse para os estudos da tradução na nossa língua e no nosso país no
contexto sociolinguístico actual.

1

Para mais informação sobre a génese e imposição da denominada normativa “oficialista” secessionista da variedade do
galego-português própria da Galiza elaborada pelo Instituto da Lingua Galega e a Real Academia Galega (RAG) e
promulgada pela Junta da Galiza, veja-se Freixeiro Mato (1999: 121-136)
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Mais uma advertência preliminar antes de prosseguir com o debate que se pretende lançar. O
presente trabalho não tenciona ser ideologicamente neutral na sua focagem, enquanto se considera que
ao tratar a questão da normalização e da normativização – para recorrermos aos termos consagrados no
caso do galego – não há, do nosso ponto de vista, neutralidade real possível, ao menos para qualquer
pessoa que estiver envolvida directa e activamente na promoção da língua galega na Galiza. Fingir uma
suposta neutralidade em tais casos, sobretudo quando se trata de pôr em destaque um possível
enviesamento ideologizante que não concorde com os postulados declarados do próprio autor, não seria
nunca mais do que tentar enganar o leitorado. Uma tal focagem “partidista” não implica
necessariamente aliás, uma qualquer falta de rigor científico na matéria ao tratar os factos propostos
para serem analisados, e assim esperamos que seja neste nosso caso.
A primeira parte do título deste artigo provém de uma “tradução” – de momento ficaremos com
as aspas – de um muito conhecido poema do galego Celso Emilio Ferreiro intitulado Irmaus, realizada
a partir do original em galego – ou isso, pelo menos esperamos que fosse assim – para o padrão
português. Dita versão desta poesia figura entre um total de 23 traduções mais da mesma obra – desde o
alemão até ao quíchua, passando pelo russo, o éuscaro (sic.), o romanés (sic.) ou o árabe – reunidas
numa brochura cartonada multilíngue de umas 30 páginas distribuída gratuitamente pela Fundación
Premios da Crítica Galicia por ocasião da entrega no ano 2003 dos prémios por ela própria outorgados
sob a divisa Galeguismo solidario.
Não é aqui o nosso propósito o de avaliarmos a qualidade da (pseudo)tradução em questão, mas
o de tentarmos determinar por quê se fazem traduções desde o galego para o português e, desde o
momento em que se decide fazê-las, qual é a natureza das mudanças introduzidas, pois para se justificar
o texto-alvo e o texto-fonte têm obrigatoriamente que ser diferentes, para além de simples mudanças
ortográficas, pelo que não poderemos menos que citar tais diferenças e as suas implicações, além da
“correcção” técnica da tradução propriamente dita.
Para entender melhor as razões que levam a algumas das mudanças desnecessárias e até
forçadas que se introduziram na nova versão da citada poesia que nos serve de exemplo ao passar de
uma variedade do galego-português para uma outra, revela-se ante tudo preciso oferecermos uma
achega tentativa para uma definição propriamente sociológica, e já não técnica, do que é, no fundo, a
prática que se dá em chamar “tradução”.
Resulta preciso lembrar ante tudo que a língua – substância básica sobre a que age o tradutor –
não é apenas uma simples ferramenta que permite a
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comunicação entre seres humanos, pois, a ser assim, não se explicaria por quê os galegos não
mudariam a língua própria para o espanhol, mais prestigiado, ou por quê inclusive os próprios
espanhóis não mudariam a sua para o inglês, já pragmaticamente e incontestavelmente mais “útil” para
lograr uma comunicação mais fluída com o máximo número de pessoas possível neste nosso mundo tão
globalizado de hoje. A este respeito, respondendo à pergunta que se faz retoricamente a ele próprio
‘Por quê nos deveria preocupar a morte das línguas?’, Crystal (2000: 36) afirma com rotundidade a
função altamente social das línguas: “Because language expresses identity.”
Além, pois, de ser um instrumento que permite a comunicação, a língua é, à vez, um mecanismo
de alto valor simbólico ao nível sociológico, quer dizer, tanto para os falantes da mesma como para
outras comunidades conhecedoras da sua existência, galegos e espanhóis respectivamente, neste nosso
caso.
Um dos aspectos linguísticos mais poderosos neste campo é o da tradução. Como veremos ao
longo deste artigo, além de ser um simples mecanismo de comunicação mediante o estabelecimento de
transferências entre línguas diferentes, a tradução permite inclusive perfilar e definir diferenças entre
línguas, neste nosso caso entre o “português” e o “galego”. Assim, a tradução desempenha um papel
primordial, ainda que às vezes oculto, em qualquer processo de planificação linguistica:
Un dels col·lectius que més poden influir en la planificació de la llengua – i que, malgrat això, tot
sovint no rep tota l’atenció que es mereix – és el dels mediadors lingüístics, els professionals que es
dediquen a la traducció o a la interpretació entre dues llengües. García (2002: 53)

E nisso coincide plenamente com outro estudioso da relação entre a tradução e a
planificação linguística:
Sembla prou transparent la responsabilitat dels mediadors a propòsit de la codificació, el seu paper
a l’hora de contribuir a fixar les formes que determinen la llengua normativa. Diaz Fouces (1996:
631)

Assim, pois, abordar-se-á aqui a questão das mudanças efectuadas no processo tradutivo não do
ponto de vista técnico, quer dizer da sua adequação, correcção, etc., mas desde a perspectiva do valor
simbólico das línguas envolvidas no caso da tradução do galego para o português2.

2

Reconhece-se neste artigo a unidade linguística do galego-português. Entendam-se, pois, os termos “galego” e
“português” como simples etiquetas de comodidade para se referir às variedades do galego-português faladas nas suas
respectivas áreas geográficas.
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Em suma, indagar-se-á nas motivações propriamente sociológicas que levam a um tal prática,
através do estudo das formas que toma. Pois, se a língua, como fenómeno das comunidades humanas é
mais do que um simples sistema de comunicação, também o deve ser a tradução, prática essa que
repousa sobre o jogo entre línguas a priori diferentes.
E eis o quid da questão: se existe a tradução entre x e y, isso serve de prova definitiva de que x e
y são, portanto, línguas suficientemente diferentes entre si, pois, a não ser assim, não existiria –
logicamente – tradução alguma entre elas. Em definitivo, o próprio facto de existirem tais traduções é,
por sua vez, a justificação do acto em si:
L’activitat de mediació lingüística crea fronteres simbòliques només entre llengües que a priori són
diferents, sinó també entre segments de llengua que no ho són (o és dubtós que ho siguin), quan s’hi
vol hipetrofiar les diferències. Diaz Fouces (2002: 96)

Mas, para que a “jogada” seja convincente, a justificação deve repousar no facto de existirem
salientáveis diferenças, para se poderem contrastar, entre a versão original e a versão traduzida, para
além de simples mudanças de tipo ortográfico, se socialmente ela quer ser aceita como uma autêntica
“tradução” e não apenas como uma simples “adaptação”. Em suma, perante o argumento que
enunciámos no parágrafo anterior, a consequência do mesmo é que a não existirem diferenças claras a
todos os níveis (sintaxe, morfologia, léxico...) entre o texto de partida e o de chegada, não existe razão
suficiente alguma para sustentar que se trata de duas línguas diferentes, nem, portanto, que resulta
precisa uma tradução entre ambas (veja-se Baxter, 2002 ).
Para ilustrarmos este proceder na prática, recorreremos aqui à tradução para o português da
citada poesia de Celso Emilio Ferreiro da mão de Joaquim Azevedo Mendes. Após apresentarmos lado
a lado as duas versões3,

3

Na brochura em questão, a versão portuguesa fica separada da versão original por várias páginas e outras tantas traduções
sem que este distanciamento venha motivado por um ordenamento alfabético das línguas, tornando assim menos visíveis as
enormes similitudes que persistem entre ambas as duas, apesar de quaisquer esforços por parte do tradutor para legitimar o
acto do que se encarrega ao diferenciá-las como descrevemos a seguir. No contexto de apresentações multilíngues
simultâneas, sobretudo de segmentos curtos, onde coexistem o espanhol, o galego e o português, necessariamente se hão de
diferenciar entre si as três coisas para tais apresentações terem algum sentido. Assim, em vez do correcto – mas absurdo –
‘cambio, cambio, câmbio’ (coincidindo a grafia das formas espanhola e galega) nos letreiros “trilingues” de alguns bancos
da Galiza, lê-se habitualmente ‘cambio, troco, câmbio’, recorrendo assim pela sua diferença formal a um verbete em galego
que não é sinónimo dos outros dois. Veja-se a este respeito Rodrigues Fagim (2001: 127-128).
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passaremos de seguida a indagarmos nas mudanças efectuadas, na sua necessidade real e na sua
relevância para as nossas teses.
Irmaus
Camiñan ao meu rente moitos homes.
Nos os coñezo. Sonme estranos.
Pero ti, que te alcontras alá lonxe,
Máis alá dos desertos e dos lagos,
Máis alá das sabanas e das illas,
Coma un irmau che falo.
Se é túa a miña noite,
Se choran os meus ollos o teu pranto,
Se oso nosos berros son igoales,
Coma un irmau che falo.
Anque as nosas palabras sean distintas,
E ti negro e eu branco,
Se temos semellantes as feridas,
Coma un irmau che falo.
Por enriba de tódalas fronteiras,
Por enriba de muros e valados,
Se os nosos soños son igoales,
Coma un irmau che falo.
Común temos a patria,
Común a loita, ambos.
A miña mau che dou,
Coma un irmau che falo

Irmãos
Caminham ao meu lado muitos homens,
Não os conheço. São-me estranhos.
Mas tu, que te encontras lá longe,
Para lá dos desertos e dos lagos,
Para lá das savanas e das ilhas,
Falo-te como um irmão.
Se a minha noite é tua,
Se os meus olhos choram o teu pranto,
Se os nossos gritos são iguais,
Falo-te como um irmão.
Ainda que as nossas palavras sejam distintas,
E tu negro e eu branco,
Se temos semelhantes as feridas,
Falo-te como um irmão.
Para lá de todas as fronteiras,
Para lá de muros e valados,
Se os nossos sonhos são iguais,
Falo-te como um irmão.
Ambos temos a mesma pátria,
Temos a mesma luta,
Dou-te a minha mão,
Falo-te como um irmão

Para além de mudanças de tipo puramente ortográfico (‘sabana’ > ‘savana’; ‘illas’ > ‘ilhas’;
‘sonme’ > ‘são-me’...) ou morfológicas (eliminação da “segunda forma do artigo” própria de certas
falas galegas, ‘tódalas’ > ‘todas as’), fica para saber quais são as mudanças reais efectuadas, e qual a
sua necessidade real.
De facto, na sua esmagadora maioria – para não dizer na sua totalidade – as mudanças
efectuadas não são propriamente senão de ordem estilística e lexical, substituindo elementos originais
também potencialmente válidos tanto no padrão português como na variedade galega4, tais como
inversões

4

Além de simples trocas de léxico totalmente desnecessárias, tais mudanças que tendem para limar efeitos estilísticos
próprios do original (“galego”) e também perfeitamente legítimos na versão nova (“portuguesa”) ao substitui-los com
formas já mais acordes com a língua comum parece ser algo frequente ao contrastarmos com um outro fragmento de
literatura galega também sujeito a múltiplas traduções como é o das Mil primaveras máis de Cunqueiro. Neste fragmento
(veja-se apêndice ao final do artigo), o “tradutor” permite-se mudar, por exemplo ‘a terra nosa’ > ‘a nossa terra’, ‘a fala
nosa’ > ‘a nossa fala’, ‘fala’ > ‘língua’ (apesar de se manter o substantivo ‘fala’ três linhas mais abaixo...) e até ‘dar herba
na terra’ > ‘alimentar a terra’, referido à imagem da obra do próprio autor após a sua morte.
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sintácticas para alinhar com a ordem habitual na língua moderna, subvertendo, assim, a linguagem
poética do autor, por exemplo ‘berro’ > ‘grito’5, ‘ao meu rente’ > ‘ao meu lado’6, ‘coma un irmau che
falo’ > ‘Falo-te como um irmão’...
Em definitivo, avondaria com incluir umas quantas – poucas – notas explicativas a rodapé:
algumas de espanholismos (‘anque’ > ‘ainda que’; ‘sean’ > ‘sejam’; ‘igoales’ > ‘iguais’), outros de
arcaísmos e/ou dialetalismos também comuns, por muito inusitados que fossem, ao padrão português
(‘berro’ > ‘grito’; ‘ao rente’ > ‘ao lado’), e, enfim, algumas – neste caso concreto, muito poucas –
referidas a galeguismos propriamente dito e elementos próprios da época7 (ex. ‘che’ > ‘te’; ‘alcontrar’ >
‘encontrar’).
Contudo, a modo de acotação, um poder-se-ia perguntar, se não ingénua, pelo menos
legitimamente, se um autoproclamado tradutor como aquele deste nosso caso não deveria manejar
melhor a sua própria língua para tal de não efectuar modificações desnecessárias, quer lexical quer
sintacticamente, que não façam senão alterar a estrutura poética do original8, e.g. ‘Común temos a
patria / Común a loita, ambos’ > ‘Ambos temos a mesma pátria / Temos a mesma luta’; ‘A miña mau
che dou / Coma un irmau che falo’ > ‘Dou-te a minha mão / Falo-te como um irmão’.
É mais, indo já ainda mais longe, não seria demasiado atrevido afirmar que o mesmíssimo facto
de se realizar e de se publicar tal “tradução” desta poesia contravem em si até a mensagem original e
intencionada, dado o co-

5

Tanto o dicionário Universal (1996) como o Houaiss (2001) dão ‘berro’ e ‘berrar’ como sinónimos, entre outras coisas, de
‘gritar’, ainda indicando nalguns casos que se trata de um regionalismo (do Alentejo...). Não é preciso, portanto, substituir
‘berro’ como ‘grito’, ao ser o primeiro tão português como o segundo, ainda que, talvez, menos conhecido e menos utilizado
na fala e na escrita cultas actuais.
6

Ainda que nenhum dos dois dicionários citados recolha a expressão exacta do original, sim estão recolhidos termos
associados tais como ‘rente’ e as locuções ‘passar rente’, ‘rente com’, ‘rente de’, ‘rente a’... com valores sinonímicos de
‘cérceo, próximo, contíguo’, pode-se deduzir que o seu uso, ainda que desusado, também não cai fora dos esquemas
próprios do génio da língua portuguesa no seu conjunto, não sendo, portanto, um traço próprio da variedade galega que
requer alguma “tradução” para os leitores do Além-Minho.
7

Entenda-se por estes elementos uma série dos denominados “enxebrismos”.

8

Observe-se que em ambos os exemplos que se dam a continuação, a forma modificada na nova versão no padrão
português corresponde também a uma forma não apenas aceitável na variedade linguística própria da Galiza, mas que
também nesta resultam mais habituais do que as alternativas propostas no original. Não se trata, pois, de mudanças
“linguísticas”, mas de alterações que atentam claramente contra o estilo próprio do autor do original. Tal aberração
seguramente há de ficar fora do cometido de qualquer tradutor consciencioso, a não ser que se trate de uma versão
claramente adaptada, ponhamos por caso, para uma leitura infantil(izada)...
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nhecido grau de engagement do autor para com a solidariedade e compreensão internacionais mútuas
entre os povos, pois a nova mensagem subjacente não é outra, para retomarmos a estrofe central do
original, que: ‘ainda que as nossas línguas sejam a mesma, como um irmão não te falo’. Pois, não se
deveriam erigir barreiras artificiais e mesquinhas que façam que os portugueses precisem de “santos”
tradutores para intercederem por eles com os seus vizinhos mais próximos: So near, yet so far...
Ora bem, perante uma postura como esta, à vez tão categórica e talvez tão simplista, poder-se-ia
objectar que existe uma distinção teórica já existente que distingue entre traduções interlinguísticas e
traduções intralinguísticas e que se poderia enquadrar o caso que nos ocupa dentro dessa última
categoria, legitimando-o, assim, como uma prática tradutiva justificada. Mas, ficaria claro para o leitor
até já que não nos interessa estritamente aqui o que se faz nem tanto como se faz, mas por que se faz o
que se faz através do estudo do como se faz. A nuança não é trivial.
No que se refere às “traduções” intralinguísticas, não pretendemos desqualificar aqui a sua
legitimidade e até a sua necessidade ocasional nalguns casos muito concretos. O que sim pretendemos é
sinalar em que casos surgem e a que critérios e motivações respondem para além das razões
propriamente de ordem linguística.
Parece-nos justificada a tradução intralinguístca no caso de se tratar de um acto de intercâmbio
entre sistemas diferentes e já não puramente sistemas linguísticos diferentes, ao se mudarem os
sistemas no tempo e no espaço de tal jeito que um mesmo texto poderia precisar de ser “traduzido”
dentro de uma mesma variedade linguística ao mudarem os elementos, já não apenas linguísticos, mas
também “culturais” do mesmo sistema. Um exemplo hipotético seria, talvez, as “traduções” diacrónicas
de documentos numa mesma língua, por exemplo do antigo francês para o francês moderno. Ora bem,
poder-se-ia argumentar, e com razão, quer que se trata de duas línguas diferentes, quer que, ao não se
tratar de duas línguas diferentes, não se trata de uma tradução, mas de uma adaptação ou “actualização”
do texto. Também possivelmente se poderiam considerar as reelaborações linguísticas para a linguagem
comum a partir de um original redigido na linguagem técnica própria de um determinado âmbito –
ponhamos por caso a linguagem jurídica – sempre dentro de uma mesma variedade linguística como
um caso da “intratradução”. Ora, desde a definição socialmente vigente que se tem da tradução
propriamente dita, seria seguramente acertado afirmar que ambos os casos antes citados mereceriam
antes a qualificação de “comentários explicativos” ou até inclusive “adaptações” ou “interpretações” do
que “traduções”. Talvez o caso que mais se aproxima de uma autêntica “intratradução” seria o caso
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particular do mongol, consistente numa série de traduções refeitas ex-novo devido às mudanças do
sistema de grafização (veja-se Walker in Diaz Fouces (2002: 104), mas ainda assim poder-se-ia tratar
de simples retraduções e não de intratraduções.
É claro que todas/os as/os leitoras/es galego-falantes são, quando menos potencialmente,
bilíngues e leitoras/es competentes em espanhol, mas, nós arguiríamos, também o são potencialmente
em português, por ser esta a mesma língua, com certas diferenças, que o galego. A diferença reside
simplesmente em que não o sabem (ou, melhor dito, em que não se quer que o saibam...). É mais, o
próprio facto de traduzir faz que o convencimento de que não o sabem se reforça. Quer dizer, que não
apenas funciona entre línguas a priori diferentes, mas que, pelo próprio facto de existir, a tradução
marca uma diferença entre as línguas traduzidas:
A tradução estimula a função separatista da língua padrão; favorece a percepção de parte
dos utentes do próprio código como diferente. Ao mesmo tempo activa a função
unificadora [...]. Por outro lado, é precisamente a actividade das funções separatista e
unificadora a que estimula a lealdade linguística. Diaz Fouces (1998: 460)
É mais, seria interessante comprovar através de uma espécie de macroestudo estatístico se
existem outros casos de línguas minorizadas9 que se permitem o luxo de gastar capital humano e
económico na intratradução, quer dizer, de uma variedade reconhecida e prestigiada para uma
variedade localizada a uma escala tão tremenda – e até sistemática – como no caso do galego. Existem
versões “valencianas” de originais “catalães” autodenominadas “traduções”? A existirem, são estes
fenómenos marginais, esquisitices, ou, como no nosso caso, uma prática a todas luzes de mais em mais
habitual e normalizada10? Evidentemente existem versões adaptadas ortograficamente e

9

Se me permitem o inciso, acho oportuno sinalar que se a normativa isolacionalista ILG-RAG oficializada e imposta em
certos âmbitos por lei pela Junta da Galiza tem algum destacado “mérito” não pode ser outro que o de recusar reconhecer a
língua da Galiza como uma língua mundialmente conhecida e espalhada oferecida pela reintegração com o tronco
linguístico galego-português a que pertence, ao juízo de todos independentemente do seu campo, optando por torná-la, pelo
contrário, numa simples língua minorizada e ameaçada (segundo um estudos recentemente publicado pela UNESCO
[Wurm, 2001: 25]) de um país situado na periferia europeia.
10

Por razões práticas, optamos por excluirmos do nosso estudo o caso muito particular das traduções destinadas para a
dobragem de filmes em particular e de quaisquer outros produtos audiovisuais e multimédia em geral, cujo componente
propriamente áudio os torna potencialmente mais sensíveis e propensos para a inclusão – mercê também de novos suportes
de tipo DVD que permitem o armazenamento de múltiplas versões – de várias variantes localizadas de uma mesma língua.
Veja-se Paquin in Diaz (2002: 97) para uns apontamentos a este respeito centrados no caso concreto do francês do
Quebeque e da França respectivamente.

Garrido, Garlos (org.).2004. Ferramentas para a traduçom, Ourense: AGAL [127-141]

Pág. 135
– em menor medida – também gramaticalmente de originais feitos no inglês dos Estados Unidos da
América para o mercado das Ilhas Britânicas. Existem, aliás, diferenças substanciais: em primeiro
lugar, o mundo da edição em inglês é o suficientemente potente para se permitir tais luxos e loucuras;
em segundo lugar, não pretendem ser “traduções”, antes se declaram abertamente como “adaptações”;
em terceiro lugar, contrariamente ao caso galego, trata-se de adaptações para uma variedade
considerada mais prestigiada socialmente pelo grupo receptor (inglês britânico); em quarto lugar, todos
os receptores das mesmas estariam plenamente conscientes das razões sociológicas e sociolinguísticas
– prestígio e snobismo11 – que motiva tais práticas, sem incorrer no erro de crerem – falsamente – que
se trata de traduções linguisticamente justificada e necessárias (veja-se o ponto dois); e, por último,
provavelmente são cada vez menos as adaptações intralinguísticas deste tipo.
Também não seria impertinente perguntar quão grande é o volume de traduções desde o próprio
espanhol para o galego, pois além de traduções de obrigado cumprimento legal (documentos oficiais da
Xunta) e numerosos relatos infantis para suprirem deficiências de criação própria no sistema literário
galego, não seria muito atrevido supor que é mínima a quantidade de traduções deste tipo12. E não é de
estranhar, sob o ponto de vista pelo que advogamos aqui, embora seja certo que linguisticamente existe
uma distância muito maior entre o espanhol e o galego do que entre o português e o galego,

11

É interessante apontar que, no caso do inglês, tais intratraduções se realizam num só sentido, nomeadamente desde uma
variedade não prestigiada para uma variedade prestigiada, frente ao caso galego, onde o que se trata de fazer é, por esta
mesma via, padronizar a variedade não prestigiada e alçá-la à mesma categoria que a correspondente variedade prestigiada
já existente.
12

Como cavitat cumpre acrescentar aqui que, se bem que existam estudos quantitativos, tais como os realizados por
Constenla e que tenderiam a indicar num primeiro momento que se traduz inclusive mais desde o espanhol para o galego do
que desde o português, estes estudos são globais ao incluírem quaisquer traduções publicadas em galego independentemente
do género, enquanto o que aqui nos interessa é a tradução de obras literárias per se. Assim, citaremos a modo de exemplo o
ano 1997-1998 relativo ao número de traduções realizadas para o galego. Embora fossem traduzidas neste período um total
de 24 obras do espanhol para o galego em face de 5 “traduções” do português para o galego, ao eliminar as obras não
propriamente literárias, sempre segundo o mesmo estudo, a rátio muda substancialmente, ficando em 1:5 (cifras segundo
Constenla, 1998), indicando claramente que se traduz cinco vezes mais desde o português do que desde o espanhol para o
galego. Assim, pois, não fica inconcebível dentro da política tradutiva actual na Galiza ver publicadas “traduções” de
Camões para o galego tal e como se tem feito já com Coelho, enquanto fica muito menos plausível uma tradução similar de
Cervantes, apesar da maior distância linguística que separa o espanhol do galego frente ao português.
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socialmente não é assim13, pois todos os galego-falantes são, independentemente da sua prática social,
potencialmente bilíngues e, quando menos por passiva, não têm, assim, problema algum para
perceberem textos redigidos em espanhol, pelo que a sua tradução para o galego se revela supérflua
(tanto como para as traduções para o galego a partir do português e vice versa, arguiríamos nós...). Mas
também cumpre recalcar um outro factor já de ordem mais psicológica e ideológica: existe, por razões
históricas e políticas evidentes, pela maioria dos galego-falantes a concepção de pertencerem a
“Espanha” – de serem espanhóis – e, por extensão à comunidade linguística dos espanhol-falantes (não
se esqueça que a Constituição consagra o galego como uma língua “espanhola”14) e ficam portanto,
como bem o põe em destaque Rodrigues Fagim (2001: 127-128) equipados com a noção de poderem
perceber com facilidade variedades linguísticas espanholas, tais como as falas da Estremadura, com
mais facilidade do que as falas mais próximas, linguisticamente, do norte de Portugal, pomos por caso
(lembre-se também que o português não é uma língua homogénea e a zona de transição entre as falas
do norte de Portugal e do sul da Galiza apoiam umas teses de aproximação real muitas vezes ocultadas
por umas regras ortográficas baseadas noutras variantes mais prestigiadas).
Perante uma tal situação, existem outras alternativas baseadas em focagens ideológicas
diferentes e que perseguem fins ostensivamente diferentes: frente à divisão, a união; frente ao
desconhecimento, a apreciação transfronteiriça mútua; frente à actual fraqueza linguística na Galiza,
um futuro mais optimista, ao tempo de não renunciarmos às nossas peculiaridades como nação
exprimidas na nossa variedade particular do galego-português, berço deste ramo linguístico.
Em definitivo, parece claro que a latente política da tradução funciona com efeito como uma
consequência derivada da política linguística em particular, teimosa em distanciar socialmente quanto
for possível as variedades linguísticas próprias da Galiza do conjunto do galego-português de além das
suas fronteiras, e, por sua vez, uma consequência da política geral existente

13

Também cumpre dizer, que tambén nao resulta desejável popr parte dos poder político actualmente dominante que o seja
a que se perceba como tal.
14

Artigo 3: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el
derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de
acuerdo con sus Estatutos.” E Artículo 20: “3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los
grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.”
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que teima em afastar a Galiza de quaisquer outros horizontes para se centrar firmemente em Madrid.
Mas confrontada com esta realidade ideologizada, é importante reconhecer, para recorrermos ao slogan
muito na moda, que um outro mundo é possível, e que nestoutro mundo também cabe uma outra
política linguística (explícita) a repercutir, por sua vez, na política (implícita) da tradução.
Assim, pois, a política real da tradução responde, como sempre, a imperativos políticos e
ideológicos latentes15, nomeadamente, neste caso, a criar e reforçar a ideia de que o galego e o
português são diferentes e inclusive não mutuamente compreensíveis – pois precisam de ser traduzidos
entre si – face ao espanhol, continuamente presente e que se torna assim a “outra” língua com a qual se
identificam socialmente os galego-falantes16. Não é mais clara esta política que nas escolhas que se
efectuam no campo da codificação léxica, ortográfica e, sobretudo, estilística praticadas pela normativa
ILG-RAG e os seus partidários e utentes que servem para distanciar o português do galego, que por sua
vez se aproxima do espanhol, daí que se fale às vezes do galego-espanhol “oficialista” do ILG-RAG
frente ao galego-português histórico.
Mas ainda no caso de se aceitar a possibilidade de se traduzir em geral a partir de obras redigidas
em línguas estrangeiras para o galego segundo a normativa secessionista do ILG-RAG e já não para
qualquer outra normativa reintregacionista ou inclusive de importar directamente traduções já
existentes para o luso-brasileiro no caso de existirem, isso não implica a necessidade de “traduzir” de
obras originais redigidas em “português” para o “galego”. Colocando-nos num nível simplesmente de
ordem prática, trata-se de não duplicar desnecessariamente uns esforços limitados em quanto que o
tempo

15

Ao qualificarmos tais políticas como “encobertas” e “indirectas”, referimo-nos àquelas que se podem constatar como
‘normas’ através da análise de uma prática habitual mas não assim codificadas nem por escrito (textos legais...) nem
oralmente (declarações oficiais...) frente às políticas “patentes” ou “directas” – das que as primeiras podem ou não derivar –
e codificadas claramente como tais de maneira institucional. Falaríamos em inglês de covert policies frente a overt policies.
16

Não é de menos mencionarmos aqui outro aspecto sob o qual se manifesta esta política linguística latente mas
omnipresente que afecta directamente a tradução, e que consiste na falta quase absoluta de dicionários galegos bilingues de
referência onde a outra língua não seja o espanhol, fazendo assim, ponhamos por caso, que um tradutor britânico que
pretenda trabalhar a partir de textos redigidos em galego tenha que contar com um conhecimento já não apenas passivo, mas
inclusive activo do espanhol, demonstrando mais uma vez como o status quo político responde a uma série de imperativos
ideológicos, submetendo em todo o momento o galego ao espanhol.
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que investe um tradutor em traduzir uma obra determinada, sendo finito o número de tradutores
trabalhando a uma vez, exclui já de facto a tradução doutras obras, reduzindo assim, pois, o número
total de obras traduzidas para o galego-português e disponíveis para um leitorado galego-falante em
qualquer momento. É verdade, por outro lado, que duplicações de esforços similares possam existir
noutros contextos, tais como as retraduções possíveis para o português brasileiro, quer desde uma
língua estrangeira original quer desde um original publicado em português europeu, mas tais casos
também respondem claramente a interesses ideológicos que vão além da necessidade linguística e onde
o mercado se pode permitir este luxo pelas dimensões que tem ao nível do potencial de consumo, muito
pelo contrário do que acontece com o galego na sua versão ILG-RAG.
As linhas mestras desta nova política assentar-se-iam, contrariamente à situação actual, numa
nova política transparente da tradução planificada, baseada, por sua vez, numa política linguística
coerente e razoada para a plena normalização da língua galega, entendida como uma variante mais do
galego-português, mantendo a sua autonomia particular, e fugindo da diluição e hibridização com o
espanhol dominante que tende para torná-lo numa espécie de crioulo galego-espanhol.
Assim, e tomando em conta as seguintes observações de Diaz Fouces, uma parte integrante e
sine qua non desta nova política passaria inevitavelmente por integrar a aprendizagem doutras
variedades de galego-português – id est os padrões português e brasileiro – dentro do sistema escolar
galego, familiarização e abertura dos intercâmbios editoriais, mediáticos, etc.:
Les activitats de traducció, en sentit ampli, habiliten línies de comunicació (o les inhabiliten), obren
portes simbòliques (o les tanquen) i delimiten (o dilueixen) les fronteres representacionals entre
comunitats humanes de llengua diferent [e, acrescentaríamos, de línguas que se tentam tornar
diferentes]. Diaz Fouces (2002: 85)

Ao evocarmos esta alusão ao poder simbólico e ao potencial de divisão linguística já apontado
que leva implícita a tradução, não podemos deixar de pensar nas reacções de um hipotético turista
português na Galiza perante letreiros redigidos em língua galega segundo as normas do ILG-RAG e
que aparecem como traduções ao lado de – e, portanto, diferentes de – as frases equivalentes em
português descritas por Rodrigues (2001: 129-131).
Em todo o caso, mais uma vez, pode-se afirmar a estreita relação entre a dinâmica linguística,
sobretudo em países como a Galiza com uma situação de instabilidade linguística, onde a língua
autóctone não goza de uma plena normalização social, e a tradução. Existe, portanto, também uma
estreita
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ligação, que se queira reconhecer ou não, entre a prática tradutiva como fenómeno social e a aplicação
efectiva de uma política linguística real:
Il n’est pas nécessaire de transférer en langue nationale tous les textes. [...] Le choix de
textes à transférer en langue nationale dépend de facteurs nombreux, en fonction des
besoins de la population-cible d’une part, par exemple, l’enseignement primaire [...] ou en
fonction du type d’aménagement linguistique du pays. Corbeil (1992: 10)
Em definitivo, e dada enorme significação identitária que podem chegar a desempenhar os usos
linguísticos próprios de comunidades humanas determinadas – chamemo-las nações nos casos que nos
ocupam aqui – uma alternativa deste tipo inscrever-se-ia dentro de uma política já não apenas de
normalização linguística, mas, de jeito mais amplo, dentro de um autêntico plano de normalização de
aproximação humana17, a começar pelos vizinhos mais próximos cultural, histórica e geograficamente
(e não tanto, no âmbito mais amplo da lusofonia mundial...). Em todo ocaso, é óbvio que o
desconhecimento recíproco artificial é a consequência de um afastamento politicamente interessado.
O mecanismo subjacente consiste em que se aumente a probabilidade de fazer crer numa
falsidade – por exemplo ao fazer crer que o “galego” e o “português” são diferentes mediante a
exposição a traduções entre ambas – na medida da frequência da sua repetição. O que se tenta mudar,
pois, não é tanto a forma da língua em si, ainda que também entra em jogo, mas sobretudo os valores
simbólicos que se lhe associam e para assim poder manipular as atitudes sociais cara a ela:
La pràctica de la mediació lingüística té conseqüències sobre el públic en general. Aquestes
conseqüències es tradueixen en un seguit de valores i d’actituds envers determinades
pràctiques, que poden ser conseqüència de l’exposició reiterada, de les connotacions que hi
puguin estar associades i també de les mesures de foment o de rebuig. Diaz Fouces (2003:
102)
Em suma, parece evidente que os poderes espanhóis, espanholistas ou espanholizantes têm
muito interesse em que os galegos olhem para Madrid e se sintam identificados como parte de uma
“nação espanhola”, e não culturalmente identificados com outro país além das suas fronteiras estatais.
Frente a este quadro político-ideológico dominante, a única alternativa viável é a abertura para o
português para inverter a situação linguística actual que pade-

17

Diaz Fouces (2002: 86) fala, muito acertadamente ao nosso ver, de “políticas culturais”.
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ce a Galiza, pois fica óbvio que a, em termos gerais, uma maior exposição a qualquer diferença inicial
tenderá a reduzir a carga de “alheação” através da familiarização, permitindo assim uma maior
confluência e entendimento entre povos claramente irmãos sob todos os pontos de vista.
Apêndice
A versão original de um extracto do texto Mil primaveras máis de Álvaro Cunqueiro acompanhada da
sua correspondente “tradução” para o português:
Fragmento original

Fragmento “traduzido”

Eu quixen e quero que a fala galega durase e
continuase, porque a duración da fala é a única
posibilidade de que nós duremos como pobo. Eu
quixen que Galicia continuase e, ao lado da patria
terrenal, da patria que son a terra e os mortos, haxa
estoutra patria que é a fala nosa. Se de min algún día,
despois de morto, se quixese facer un eloxio, e eu
estivese dando herba na terra nosa, podería dicir a miña
lápida: "aquí xace alguén que coa súa obra fixo que
Galicia durase mil primaveras máis.

Eu quis e quero que a língua galega perdure e persista,
porque a eternização da língua é a única possibilidade
de nós subsistirmos como povo. Eu quis que a Galiza
perdurasse e que, ao lado da pátria terrena, da pátria
que é a terra e os nossos mortos, haja esta outra pátria
que é a nossa fala. Se de mim algum dia, depois de
morto, se quisesse fazer um elógio, estando eu já a
alimentar a nossa terra, poderia dizer a minha lápide:
'aqui jaz alguém que com a sua obra fez com que a
Galiza durasse mil Primaveras mais!'.
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