
Sueco, dinamarquês,
norueguês, islandês,
croata, búlgaro,
romeno, finlandês ou
neerlandês. Se é certo
que nos chegam obras

literárias destes países,
certo será também
que haverá quem as
traduza. Carolina
Pelicano Falcão foi
descobrir quem está

por detrás das
traduções destas

línguas que só são
exóticas por serem
minoritárias no
mercado editorial



O caos poliglota na Torre
de Babel, criado pelo
deus hebraico Lave, era
facilmente solucionado

se por lá aparecessem
João Reis, Arijana Med-

vedec, Tanty Ungureanu, Arie Pos, Zlatka
Timenova e Mika Paio. O ofício que une
estas seis pessoas faz uma ponte de letras

que aí está para encurtar a distância entre
os povos: a tradução.

Mas troquemos Lave por miúdos: afinal

de contas, quem traduz livros, legendas
de filmes, sites, processos judiciais de lín-

guas distantes como o finlandês para a

língua de Camões? A resposta começa
com o peculiar hobbie de Mika Paio, tinha
ele 14 anos. "Ouvia emissoras de rádio de

todo o mundo pela onda curta. Antiga-

mente, era uma janela para o mundo e

não existia outra coisa igual, foi assim que
encontrei as emissões brasileiras e achei

piada à língua." Tal qual detective, grava-
va emissões em cassetes para depois escre-

ver relatórios sobre a qualidade das mes-

mas, que enviava para as rádios. "Para
receber respostas destas emissoras, con-

vinha escrever em português. Isso levou-

-me a estudar por mim próprio. Arranjei
um dicionário e um livro básico de apren-
dizagem de português." Não imaginava
Mika que este seu hobbie viesse a reve-
lar-se o primeiro passo para chegar a Por-

tugal, onde vive desde 1999 como profes-
sor de finlandês na Universidade do Por-
to e no Instituto de Línguas da Universidade

Nova de Lisboa, e como tradutor, quan-
do calha.

"As traduções são uma actividade com-

plementar porque a procura também não

costuma ser suficiente. É uma activida-
de incerta. Às vezes surgem propostas
curiosas e às vezes não há nada." Nos

anos que está em Portugal, das traduções
literárias que fez, apenas dois ensaios
foram publicados. "Diria que há muito

pouco investimento das editoras portu-
guesas. Haveria muito trabalho em ter-
mos de obras para traduzir. Mas a maio-
ria das editoras têm medo de assumir ris-

cos. É compreensível, talvez seja pouco
rentável porque a literatura finlandesa é

tão pouco conhecida." Se por um lado
esta pode ser a justificação, Mika acredi-

ta também que em Portugal a leitura ain-
da é um hábito secundário, o que não



potência um mercado editorial mais acti-

vo. "Os portugueses são latinos, são tal-

vez mais alegres, gostam de se divertir,
de festas. Nós finlandeses somos um boca-

dinho mais deprimidos. Claro que estou

a falar de estereótipos mas é também
uma questão de clima Nós temos as lon-

gas noites de Inverno, com 20, 30 graus
negativos. Não apetece ir para lado nenhum.

Ficamos no quentinho da casa a ler. E a
nossa apetência para a leitura é também
uma consequência da reforma protestan-
te que tivemos no século xvi."

De momento, uma nova tradução está

para chegar, directamente das terras frias
da Finlândia para estes trópicos portu-
gueses. 'Tenho uma grande tradução lite-
rária nas mãos, de uma autora finlande-

sa, cujo título será, em princípio, 'Quan-
do os Pombos Desapareceram', um romance
histórico sobre a recente história da Estó-

nia." Encurtar a distância entre Portugal
e Finlândia poderia passar, para Mika,
por um intercâmbio literário. "As gran-
des obras da nossa literatura não estão
traduzidas para português, e vice-versa.
Só o Saramago." Eça de Queirós, Padre
António Vieira, Virgílio Ferreira e Camões

seriam, para Mika Paio, os próximos a
emigrar à terra nórdica

Já neste campo, a Holanda leva um avan-

ço. O holandês Arie Pos, tradutor de neer-
landês, levou 10 anos a traduzir "Os Lusía-

das" para a sua língua materna. "Foi a
obra mais difícil que traduzi. Claro que
não foi um trabalho a tempo inteiro. Soman-
do todos os bocadinhos desses 10 anos tal-

vez desse 4 anos seguidos." Quando veio
viver para Portugal, em 1989, Arie, que já
tinha começado a estudar português na
Holanda, fazia relatórios para uma edito-
ra holandesa sobre literatura portugue-
sa. "Na altura andavam à procura de um
tradutor para a Teregrinação', de Fernão
Mendes Pinto. Como não encontravam
ninguém e como eu gostava muito do

livro, disse que fazia" Assim começava o

seu percurso como tradutor, de e para
português. Jorge de Sena, Miguel Torga,
José Cardoso Pires são alguns dos lusita-

nos que traduziu e estudou a fundo. "Nor-
malmente estudo quase a obra toda de
um autor para traduzir um livro, nem que
seja só um." Um trabalho laborioso e que
envolve aprendizagem constante, mes-

mo depois de mais de 20 anos a lidar com

o português.
Visão semelhante tem Zlatka Timeno-

va, búlgara de origem, professora de lín-

guas e literaturas modernas, em Portu-

ga! há 20 anos. "Uma língua aprende-se
toda a vida. Continuo a aprender o por-
tuguês e a redescobrir o búlgaro, preci-
samente traduzindo." A aventura come-

çou pelas línguas românicas, principal-
mente pelo francês. Depois, veio o fascínio

pela literatura portuguesa, onde pode-
mos encontrar Eugênio de Andrade ou

Sophia de Mello Breyner Andersen, que
Zlatka traduziu para búlgaro. Apesar dis-

so, o ensino acabou por ser melhor saí-
da que a tradução. "Não há trabalho para
um tradutor de búlgaro, não se traduz

quase nada. A literatura búlgara conti-
nua desconhecida em Portugal. Há fal-
ta de curiosidade cultural por parte dos

leitores e falta de investimento por par-
te das editoras."

Do outro lado da fronteira, da Roménia
chega-nos Tanty Ungureanu. "Cheguei à

tradução apaixonando-me pela literatu-
ra portuguesa." Quando cá chegou, há 21

anos, não sabia nem uma palavra de por-
tuguês e os livros de Lobo Antunes e Sara-



mago fizeram as vezes das gramáticas.
Com isto veio a vontade de levar Portu-

gal à Roménia. "Tentei divulgar o que
começava a conhecer, mas foi impossível.
O mundo da tradução, como todos, é uma

pequena máfia. Só por casualidade ou
conhecimentos se entra." Tanty contac-

tou todas as editoras que havia para con-

tactar. Publicou, apenas, em duas. "As edi-

toras não têm disponibilidade para tra-
duzir línguas menores. É quase impossí-
vel. Estou a lutar contra ventos e moinhos.

Isto é um trabalho por paixão e só para

quem tem outros meios de sustento."

Cavalo de Ferro Quando nos anos 80 abriu,

na Universidade de Zagreb, um curso livre

de português, o mesmo nem dava direi-

to a diploma Ainda assim, Arijana Med-

vedec matriculou-se. Acabou por virar
parar a Portugal, em 1986, com uma bol-

sa da Gulbenkian. "Dois anos depois de

ter chegado comecei a fazer traduções
técnicas, comerciais. Ainda tinha o por-
tuguês coxo, mas já dava para fazer."

Nos anos 90, Arijana arriscou um peque-

no périplo pelas editoras portuguesas,
mas nada de traduções. Só em 2003, atra-
vés da embaixada, a editora Cavalo de

Ferro encontrou Arijana. À semelhança
dos tradutores anteriores, a história foi
curta. "No tempo áureo desta editora,
diria eu, fiz duas traduções. Depois essa

parte acabou e acabei também por fazer
outras coisas."

A crise e o agrupamento de mercado
sob a alçada de grandes editores são as

explicações encontradas. Além disso,
a maioria das traduções de línguas nór-

ARIJANA MEDVEDEC
Pertence ao centro de

investigação da faculdade de
letras de Lisboa. A primeira
tentativa na tradução ocorreu
em plena tensão na Jugoslávia,
o que não ajudou a que o

projecto seguisse. "Entre 90 e

2000, do lado de lá havia

pouca disposição para o que
quer que fosse."



dicas, por exemplo, são feitas a partir
do inglês. Muito poucas são traduções
directas. Quanto a autores desconhe-
cidos, é ainda mais complicado. "Têm
de ser coisas que vendem para dar retor-
no. Projectos arriscados não aconte-
cem", diz Arijana. Curiosamente, a lite-
ratura portuguesa está bem presente
na Croácia. "Daqui para lá traduz-se
muitíssimo mais."

O único português desta lista de seis tra-
dutores é João Reis, um jovem de 28 anos

que trocou Gaia pela Suécia. A língua, a
música, o cinema e a literatura fizeram

João Reis seguir a namorada para um
curso desta língua Depois veio o norue-
guês, o islandês e o dinamarquês. "Na ver-
dade, só comecei a traduzir na editora
que, em 2010, fundei com a minha irmã,
a Eucleia". Um processo bem distinto do

dos outros tradutores, que juntou o útil
ao agradável. "Na altura estávamos sozi-
nhos na editora. Sabendo estas línguas
não tinha que pagar a alguém para fazer
as traduções das obras que queríamos
publicar. E mesmo que quisesse, não havia

ninguém que o fizesse."
Uma semelhança vital liga o percurso

de João Reis ao dos outros tradutores.
Mesmo cobrindo quatro línguas, não há

muito trabalho. "Para além de não haver
muitas editoras dispostas, o prazo dos

pagamentos é também um problema Não
acredito que venha a viver da tradução."
Neste momento divide o mundo literário
com o trabalho de cozinheiro na Suécia.

'Tem horários esquisitos, está-se sempre
em pé e há muito stresse. Mas já fiz pior."
Mais uma forma de aproximar povos e
evitar o caos de Babel.






