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Se cadra para comprender plenamente a Shakespeare habería que beber as 
apócemas do seu ideolecto, bañarse nas augas do seu léxico particular, respirar a súa 
sintaxe e alimentarse do seus xogos de palabras, pero non estou seguro de que só con 
iso entendéramos mellor Macbeth e gozáramos máis Hamlet. Poida que o máis 
acosellable fose navegar sobre as augas do bardo de Stratford-upon-Avon e recibir os 
ventos, as ondas dos seus intérpretes, para que a nosa man lectora os conduza por 
coñecidos ou novos rumbos. Paradise Lost é máis rico grazas as lecturas que romperon 
coa intención ortodoxa do seu autor e El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 
revélase por completo rebelándose contra a intención confesada do seu autor de limitalo 
a ser unha crítica dos libros de cabalerías. Por iso non debemos ter medo ás versións, 
nin obsesionarnos coa pureza case dogmática de que a única interpretación posible 
dunha obra é a do propio autor, por máis que coñecela é, sen dúbida, un propósito 
lexítimo. 

Os expertos opinan que non se ve de verdade unha película se non a 
contemplamos no formato no que foi concibida, do mesmo xeito a lectura máis 
aconsellable dunha obra é sempre a da lingua orixinal. Sucede, porén, que nin o máis 
sabio dos seres humanos coñece apenas máis que un pequeno feixe das máis de 5.000 
linguas que existen no mundo, por iso resulta imprescindible a tradución, non só como 
unha actividade para os intercambios políticos e comerciais senón tamén como unha 
sorte de cinta transportadora de sentires e de emocións, se cadra, se a versión máis 
radical da hipótese Sapir-Whorf é verdadeira e a forma de clasificar e comprender a 
realidade está determinada pola lingua orixinal, nunha escaleira mecánica, nunha 
escaleira ao ceo. 

Xosé Luís Méndez Ferrín sostiña que a tradución dota de forza á lingua: 

Naturalmente enfrontar ao galego por exemplo como se fixo recentemente coa 
Divina Comedia; traer a Divina Comedia ao galego como fixo Darío Xohán 
Cabama ou Quique Harguindey co Gargantúa e Pantagruel, así como con outras 
obras modernas, contemporáneas, de raibosa actualidade, é un ben para a lingua, 
porque a lingua se exercita. A lingua bótalle un pulso, e botarlle un pulso a 
Shakespeare é botar moito pulso. Traducir en verso é un esforzo tremendo do 
que sae robustecido o galego. De modo que é unha ximnástica para o galego. 
(VV.AA.: Urbi et orbi. Dende o galego para o mundo, Pontevedra, Idea Gráfica 
Profesional, pp.107-108) 

Do esforzo de adaptación das grandes obras xorde unha lingua máis plena, fertilizada, 
con horizontes máis amplos. 

Fundada en Cangas do Morrazo no ano 2005, a editorial Rinoceronte está 
especializada na tradución ao galego. O seu catálogo dividido actualmente en dúas 
coleccións: Vétera e Nova, inclúe obras procedentes de cerca de vinte idiomas, dende os 
máis coñecidos (inglés, francés, alemán ou italiano) ata outros para nós máis exóticos 
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(xaponés, árabe, ruso, húngaro, finlandés, checo, hebreo, islandés…). No seu catálogo 
inclúense obras antigas como Arte de amar, A saga de Erik o roxo, Beowulf ou O 
Decameron; pezas dos século XIX e XX que xa poderiamos empezar a considerar 
clásicos como A ponte sobre o Drina de Ivo Andric, Seda de Alessandro Barico ou A 
casa de Mango Street de Sandra Cisneros, e libros da presente centuria como Arthur e 
George de Julian Barnes, Unha lectora fóra do común de Alan Bennet ou Kikujiro e 
Saki do xaponés Takeshi Kitano. 

Neste ano 2016 vén de publicar, ademais doutros volumes, unha curiosa obra: 
Historia do nobre Ponto, que foi rei de Galiza e de Bretaña, de autor anónimo1. O 
protagonista, fillo dun rei galego, consegue, grazas á axuda dun súbdito leal, fuxir 
nunha embarcación; arriba á Bretaña onde será educado por nobres e se convertirá no 
cabaleiro máis sobranceiro. A envexa e a deslealdade dun dos seus compañeiros 
obrígano a vivir unha serie de aventuras por Bretaña e Inglaterra antes de emprender a 
reconquista do seu reino en man dos musulmáns. 

Reducir Historia do nobre Ponto a unha noveliña de aventuras, coa súa historia 
de amor incluída, sería un erro empobrecedor. A obra ofrece moito máis; ten trazos 
propios do que hoxe chamariamos bildungsroman2, xa que nela observamos o proceso 
de aprendizaxe e crecemento persoal dos protagonistas e se nos presenta o ideal moral 
da época, encarnado no protagonista que, como os heroes da épica grega, se transforma 
no paradigma, no modelo, no exemplo de comportamento social. Este aspecto apréciase 
de xeito moi nítido nos consellos sobre o goberno que Ponto dá ao seu curmán Pulido 
cando este vai casar coa filla do rei de Inglaterra. 

Pero a narración do nobre Ponto ten para os lectores galegos e para os curiosos 
da Historia en xeral, outros intereses máis alá dos argumentais. Como é posible que un 
bestseller francés do século XIV teña como protagonista un rei galego cando na época 
Galicia non existía como país independente? Como imaxinar que un rei de Galicia 
acabase como monarca de nacións máis poderosas? A importancia do camiño de 
Santiago non é suficiente para explicalo. Sucede que, como se nos conta na introdución, 
entre os séculos XIV e XV tivo lugar a Guerra dos Cen Anos que, dito sexa de paso, 
durou máis dun século. Este conflito non era senón a disputa territorial e dinástica entre 
países capitaneados por Francia e Inglaterra. A fins do século XIV prodúcese unha 
guerra entre Portugal, aliado de Inglaterra, e Castela, aliada de Francia. No marco desta 
disputa Pedro I “o Cruel”, en principio aliado dos galos, cambia de bando. Destronado 
polo seu irmán bastardo Henrique de Trastámara refúxiase na Coruña en 1388 e pide 
axuda aos ingleses. Será este episodio bélico o que colocará a Galicia na mente dos 
europeos e, polo tanto, nunha xeografía transitable na literatura da época. 

                                                           
1 Na introdución o tradutor comenta algúns indicios que poderían apuntar a Geoffroy de La Tour Landry 
como autor. 
2 En realidade, para ser precisos habería que dicir que se trata dunha manifestación dos principum 
specula, espello de príncipes, un xénero moi vivo na época. 



3 

 

“This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend” expresa 
un xornalista en The Man Who Shot Liberty Balance (John Ford, 1962). A lenda o 
inunda todo, La chanson de Roland, Poema de Mío Cid e, por suposto, a Le Roman de 
Ponthus et Sidoine. As liortas entre reis cristiáns transfórmanse nas guerras contra os 
musulmáns, os inimigos da fe (se cadra hoxe diríamos do “noso sistema de valores”) e, 
polo tanto, Ponto non é un defensor dun bando na loita do poder en Europa senón o 
heroe que acaba cos inimigos da cristiandade. Atopamos pois coa manipulación, coa 
construción falseada da Historia e, polo tanto, cun motivo de reflexión sobre como se 
está a contar o presente. 

O tradutor, Henrique Harguindey, leva toda a vida comprometido coa cultura e a 
lingua de Galicia. Obras como Conto popular galego, recompilación de relatos 
tradicionais publicados en colaboración con Maruxa Barrio, A saquetiña da lingua, 
Desaprenda a falar galego en 15 días cos erros dun tradutor automático ou O fío da 
lingua (na miña opinión un dos libros sobre temas lingüísticos máis amenos e 
entretidos), así o confirman. Se Urbi et orbi. Dende o galego para o mundo (un estudo 
sobre as traducións da nosa lingua ás outras) o sinalan como un fondo coñecedor das 
versións dos nosos textos literarios, a obra La Galice. Dez séculos de olladas francesas 
o confirma como o maior experto na presenza de Galicia na literatura francesa. Ademais 
a súa experiencia como tradutor é longa, ten máis de trinta títulos publicados que 
inclúen obras como A cantante calva, Cándido ou o optimismo ou Gargantúa e 
Pantagruel, pola que recibiu en 1991 o Premio “Ramón Cabanillas” de tradución da 
Xunta de Galicia. No ano 2012 recibiu, nun acto homenaxe, o recoñecemento dos 
tradutores galegos polo conxunto da súa obra. Harguindey opta, sen traizoar o texto 
orixinal, por modificar lixeiramente o estilo do libro evitando as repeticións existentes 
nunha obra destinada a ser transmitida de xeito oral e adáptase aos costumes do lector 
silencioso actual; pero, ao tempo, dota o texto galego dun certo sabor antigo, dun 
“recendo que nos fai retrotraer no tempo e entrarnos máis doadamente nese mundo 
pasado”3, mediante o emprego de palabras e construcións propias dun estadio máis 
antigo da lingua. 

Historia do nobre Ponto, que foi rei de Galiza e de Bretaña condúcenos pola 
emoción das aventuras, pola incerteza das coitas de amor, invítanos a unha lectura 
agradable e faino con trazos que hoxe considerabamos tan modernos, tran propios do 
cinema como a narración paralela ou a salvación no último momento. Mais tamén 
esperta a nosa “luxuria de saber”, a necesidade de atopar respostas que expliquen o 
texto e nos expliquen unha época xa remota. 

     Salvador Castro Otero 

     IES de Rodeira. (Cangas- Pontevedra)4 

 
                                                           
3 Historia do nobre Ponto, que foi rei de Bretaña. Introdución (p.18) 
4
 Quero agradecer ao profesor Xosé Martínez García a atenta lectura do orixinal e as súas enriquecedoras 

suxestións. 


