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Abstract

Literary self-translation, a type of translation in which the author of the
original work becomes also the translator and author of the target text,
appears to be a frequent trend in Spain in the 21st century, especially
from the co-official languages into Spanish. In this paper we focus on
contemporary Galician poetry, which most often travels to Spain through
individual or collective anthologies as well as through translations or selftranslations of individual poems. In this context, the Santander-based small
independent publisher Libros del Aire commissioned the self-translation
of Corpo de Antiochia (Galaxia, 2017) by Tamara Andrés, which ultimately
became Cuerpo de Antiochia in Spanish (Libros del Aire, 2018). From the
perspective of the author, translator and researcher, in this article we will
reflect on the different power relations involved in the self-translation of a
specific poetry book from Galician to Spanish, which was carried out in a
context of diglossia and asymmetry between the two languages, and paying
particular attention to the specificities of the poetic genre. Our analysis will
consider purely linguistic and textual elements as well as paratexts, with a
view to discerning which factors and agents shape self-translation beyond
the author herself, and in which ways.
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Resumo
A autotradución literaria, unha forma de tradución na que a autoría da obra
orixinal realiza a tradución, defínese como unha práctica habitual no século
xxi entre as linguas do Estado español, especialmente na direccionalidade
das linguas cooficiais cara ao castelán. Canto á poesía galega máis recente,
expórtase ao marco estatal preferentemente a través de antoloxías unipersoais ou colectivas e traducións ou autotraducións de poemarios individuais. Neste contexto, a pequena editorial independente cántabra Libros
del Aire propón a autotradución de Corpo de Antiochia (Galaxia, 2017) de
Tamara Andrés, que devén en castelán Cuerpo de Antiochia (Libros del Aire,
2018). Desde a perspectiva de autora, tradutora e investigadora, no presente artigo reflexionaremos sobre as diferentes relacións de poder que
operan arredor da autotradución dun poemario específico do galego ao castelán realizada nun contexto de diglosia e asimetría entre as dúas linguas, e
atendendo ás especificidades do xénero poético. Alén dos elementos puramente lingüísticos e textuais, atenderemos á paratextualidade co obxectivo
de discernir que factores e axentes modelan, e de que forma, unha autotradución alén da propia autoría.
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Este artigo presenta unha análise e reflexión sobre a
autotradución poética da obra galega Corpo de Antiochia
(Galaxia, 2017) de Tamara Andrés, ata devir Cuerpo de
Antiochia (Libros del Aire, 2018) na súa versión en castelán. Malia que nesta combinación lingüística dispoñemos dunha bibliografía certamente nutrida arredor
da autotradución no eido da prosa (véxanse, entre
outros, Dasilva 2009, Vega 2016 e 2018), o eido poético
non recibiu apenas atención crítica ata o momento, con
contadas excepcións (por exemplo, Rábade Villar 2016).
Con este traballo pretendemos contribuír a encher ese
oco, incorporando perspectivas e dilemas que son propios deste xénero textual, como por exemplo os ocasionados polo difícil equilibrio entre priorizar a tradución da forma ou do contido. O obxectivo deste artigo consiste
en reflexionar sobre as diferentes relacións de poder que operan sobre a
autotradución dun poemario específico do galego ao castelán realizada nun
contexto de diglosia e asimetría entre as dúas linguas, así como discernir o
papel que desempeñan os distintos axentes que interveñen neste proceso de
autotradución a nivel lingüístico e paratextual, ata que o libro está dispoñible como produto literario para a audiencia meta.
Comezaremos por situar este caso de estudo no contexto de traballos
previos sobre a autotradución no espazo ibérico que a enmarcan na (in)visibilidade e relacións de poder entre linguas asimétricas (Gallén et al. 2010),
para despois reflexionar sobre a experiencia de autotradución de Corpo de
Antiochia desde dúas olladas complementarias. Primeiro, a que fornece o
estudo lingüístico e textual das escollas de tradución propiamente ditas
realizadas pola autotradutora cuns fins ideolóxicos e políticos, tratando de
situalas nunha escala entre a domesticación e a estranxeirización (Venuti
2004). Seguidamente, a perspectiva da paratradución (Garrido 2007) para
poñer énfase na creación de significados a partir da tradución dos paratextos (Genette 1987). Dado que non habería espazo abondo aquí para caracterizar a complexidade das relacións históricas e sociopolíticas xeradas
entre dous sistemas tan próximos en termos xeográficos, o artigo preséntase como unha primeira achega ás posibles tensións textuais e paratextuais
desde a experiencia da propia poeta que é, á vez, autora, autotradutora e
investigadora.
1. Algúns conceptos arredor da autotradución: invisibilidade e asimetría
Desde hai un tempo, a comunidade académica está a prestarlle máis atención á autotradución debido á crecente reivindicación das comunidades
multilingües das sociedades contemporáneas e á internacionalización do
inglés, ao tempo que cada vez son máis as autorías bilingües que se autotraducen, accedendo así a outros espazos literarios nos que poder acadar
capital económico, cultural e simbólico (Castro et al. 2017: 10). Con todo,
ao igual que aconteceu historicamente coa tradución, a autotradución continúa a ser un exercicio que adoita realizarse desde o silencio e desde a
invisibilidade. De acordo con Casanova (2015: 14), a tradución e, por tanto,
a autotradución, son consideradas unha devaluación respecto ao valor non
económico do orixinal. A investigadora francesa afirma que ao longo da historia este feito intentou repararse adoptando diversas estratexias, entre as
que se atopan o ‘esquecemento’ do orixinal ou a lei da fidelidade.
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Segundo López López-Gay, os factores que poden determinar que unha
(auto)tradución se presente como orixinal son o grao de asimetría entre culturas, o interese editorial ou a conveniencia persoal da autoría (2010: 288).
Non obstante, entendemos que o prestixio dunha autotradución sería maior
que o dunha tradución realizada por unha segunda persoa, xa que, máis
alá de que o texto exista en dúas linguas, leva en ambas a firma do autor ou
autora, con toda a ‘autoridade’ que supón a ‘autoría’ (Grutman 2009: 124).
Por outra banda, Casanova define a tradución como un ‘intercambio
desigual’ que se produce nun universo fortemente xerarquizado no que se
establecen relacións de dominación (2002: 7-8), mentres que Even-Zohar
manifesta claramente que non existe simetría na interferencia literaria
(1990: 62), xa que existen diferenzas salientables entre as linguas do mundo
en termos de mercado e de valor de intercambio (Grutman 2009: 126). Esta
asimetría tamén opera na autotradución. Nos contextos diglósicos, o labor
autotradutivo adoita ser unidireccional: da lingua dominada cara á lingua
dominante. Ademais, tal e como sinala López López-Gay (2010: 288), a idea
de presentar nestes casos o texto como un orixinal creado directamente na
lingua hexemónica é moi tentadora. Nesta liña, Bourdieu considera que
unha menor distancia entre linguas en contacto implica unha maior dominación dunha sobre a outra. Ao gozar dun espazo maior no mundo, a lingua
dominante defínese como ‘permiso de circulación’ (1992: 18).
A autotradución pode ser invisible e invisibilizadora por non lembrar
a súa fonte no plano cultural ou lingüístico, e alén diso pode agochar no
plano peritextual a súa condición de tradución. A visibilidade da autotradución no aparello paratextual aparece condicionada por cuestións editoriais
como a omisión ou a indicación dunha mención do tipo ‘autotradución’ ou,
simplemente, ‘tradución de’. Concordamos con López López-Gay cando
afirma que as persoas que se autotraducen deberían empregar os paratextos
como espazos onde visibilizar e teorizar o seu labor, tal e como era costume
antes da Segunda Guerra Mundial, xa que a práctica dunha tradución visible suporía o recoñecemento da diferenza (2010: 286-289).
2. A autotradución intraestatal en España
Na abordaxe do fenómeno da autotradución en España, en primeiro lugar,
resulta útil achegármonos á diferenza que propón Grutman (2015) entre
‘autotradutores migrantes’ (autotraducteurs migrateurs), que describe como as
persoas que practican unha nova lingua debido a un desprazamento territorial, e ‘autotradutores sedentarios’ (autotraducteurs sédentaires), definindo
estes últimos como persoas que recorren ao bilingüismo como un feito programado dentro dunha configuración sociolingüística colectiva; esta última
sería a práctica máis habitual no contexto ibérico. Outra categorización
útil é a presentada por Ramis (2015) cando acuña os termos ‘autotradución
intraestatal’ e ‘autotradución interestatal’ para dar conta, respectivamente,
de como a nivel intraestatal no caso español existirá unha autoría diglósica
—que escribe primeiro na lingua cooficial e que se traduce posteriormente
á lingua hexemónica, decote baixo a forma de autotradución— fronte á
bilingüe migrante interestatal. Así, as persoas que practican a autotradución sedentaria e intraestatal exercen o seu labor no marco dunha sociedade diglósica, como acontece no caso do marco peninsular e, por tanto,
tamén no caso específico de autotradución que nos ocupa no presente
artigo. Respecto á autotradución intraestatal que se practica desde o galego
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ao castelán, esta é ademais asimétrica (Giacomel 2015: 40), porque as linguas en contacto teñen un estatus diferente.
Pola súa banda, a partir do concepto de ‘comunidade interliteraria específica’ acuñado por Ďurišin (1993), Domínguez define a autotradución como un fenómeno de tradución frecuente entre literaturas dunha
mesma comunidade literaria específica (CIE), xa que os axentes produtores
adoitan caracterizarse por ser tamén lectores e incluso autorías biliterarias
(2010: 61-63), definidas por Vega como aquelas que escriben para dúas literaturas diferentes ou que escriben para unha lingua e traducen para outra
(2018: 137). Segundo Vega (2018: 270), son moitas as autorías dunha lingua
non central que deciden autotraducirse ao castelán a partir da Transición
Democrática de 1975 no Estado español, co fin de situarse en dous sistemas literarios nacionais e para proxectarse no seu exterior, mais por veces
cómpre aceptar o feito de que a súa escrita orixinal pode desaparecer coa
tradución. Polo xeral, a autotradución desde unha lingua periférica cara a
unha central xorde impulsada por uns fins determinados, como por exemplo chegar a máis público lector, servir como ponte para unha tradución
cara a outra lingua ou conceder prestixio á autoría fóra da súa comunidade.
No eido da narrativa, poderíase afirmar que este foi o caso da autotradución da premiada novela Herba moura, de Teresa Moure (2005) ao castelán,
usada como texto de partida nas traducións realizadas posteriormente a
linguas como o italiano, holandés, romanés ou mesmo portugués (véxase
Castro 2011), se ben a tradución ao catalán (anterior á autotradución) e ao
inglés (posterior) se fixeron tomando o galego como texto fonte. De todos
os xeitos, existen voces que disenten, como é o caso de María Reimóndez
(en Colomer 2019), quen reivindica que a (auto)tradución ao castelán non
implica necesariamente maiores vendas ou unha maior relevancia. Xunto a
isto, danse casos de obras que acceden ao mercado internacional directamente desde o galego sen pasar necesariamente con anterioridade polo castelán, como aconteceu con novelas premiadas da propia María Reimóndez
como O club da calceta (2006), traducida ao italiano en 2007 antes de que
saíse a tradución (non autotradución) ao castelán en 2008.
Dado que o que nos interesa neste artigo é reflexionar sobre a autotradución en Galicia, non afondaremos no desenvolvemento histórico
deste fenómeno noutros sistemas culturais peninsulares como o éuscaro ou
o catalán que xa foron estudados de maneira exhaustiva (Manterola 2014:
67-98, Ramis 2014). Mesmo se existen similitudes entre a autotradución
nas tres culturas sen Estado de España, cómpre ter en conta as diferenzas
derivadas de intereses, apoios e, en definitiva, dunha planificación cultural
distinta. En liñas xerais, a autotradución é habitual entre as autorías vascas
debido ao descoñecemento do éuscaro fóra de Euskal Herria, e adoita concibirse como iniciativa do autor (Domínguez 2010: 63). Respecto ao territorio catalán, son moitas as autorías que deciden autotraducirse, a meirande
parte delas escolarizadas, no marco do franquismo, exclusivamente en castelán. Estas autotraducións son unidireccionais e poden denominarse diglósicas (Arnau i Segarra 2016: 325).
López López-Gay apunta que as autotraducións realizadas ao castelán desde outras linguas oficiais en España son comercializadas en ocasións
como orixinais ou ‘segundos orixinais’ (2010: 290). Na opinión de Manterola
(2011: 116), a identificación das autotraducións nos contextos diglósicos non
se acomete co rigor que se debería. Pola súa banda, Parcerisas (2010: 194195) afirma que nas autotraducións realizadas desde o catalán ao castelán
omítese moitas veces o feito de que son autotraducións. A este respecto,
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Ramis indica que, dado que o lectorado potencial en lingua castelá prima
os orixinais sobre as traducións (2017: 106), unha autotradución terá mellor
recepción se se presenta en calidade de orixinal, mesmo se este feito pode
ocultar as orixes da obra no mercado literario global (Ramis 2017: 106).
Deste xeito, a autotradución (disfrazada de orixinal, en lugar de presentarse
como segunda versión dun texto anterior) podería contribuír a perpetuar
un sistema hexemónico e monolingüe, e as editoras, á súa vez, poderían
participar da invisibilidade, da minorización e da subordinación das literaturas minorizadas. Se gañar visibilidade é un dos motivos polos que se autotraduce unha obra, este obxectivo debería aplicarse tamén á literatura de
orixe; é dicir, os paratextos da obra terían que indicar de xeito claro de que
sistema literario procede. Unha boa estratexia para conseguir esta visibilización no eido do xénero poético podería ser, por exemplo, a publicación da
autotradución poética en edición bilingüe, un feito en si moi común na tradución de poesía. Co que ten a ver coas autorías poéticas galegas no sistema
poético castelán, isto acontece, por exemplo, coa obra de Yolanda Castaño,
a poeta galega contemporánea con máis difusión fóra de Galicia a nivel
estatal, cuxa obra se atopa editada case de xeito íntegro, como veremos
máis adiante, no marco da prestixiosa editorial española Visor.
3. Autotraducirse ao castelán desde Galicia
O labor autotradutivo, tal e como afirma Dasilva (2009: 143), está presente
na literatura galega desde a época do Rexurdimento. Así, atopámonos coa
idea de que, aos seus comezos, este exercicio era realizado polas propias
autorías co gallo da ausencia de tradutores e tradutoras profesionais, persoas encargadas, en sistemas máis normalizados, de levar adiante dita tarefa
(Rábade Villar 2009: 62). Sobre esta mesma cuestión, Vega (2018: 118) sinala
que o cuestionamento da competencia da autoría bilingüe ante o tradutor
ou tradutora profesional é un dos problemas que carrexa o labor de autotradución no territorio ibérico.
A partir do século XIX atopamos na historia da literatura galega
moitas persoas que escriben e autotraducen os seus textos desde a lingua galega cara ao castelán. No propio século XIX, Rosalía de Castro traduce varios poemas de Follas Novas ao castelán (véxase Rábade Villar 2011).
Mentres que Curros Enríquez tamén autotraduce varias das súas producións líricas a esa lingua, Eduardo Pondal traballa na dirección contraria:
traduce ao galego moitas das composicións da súa obra Rumores de los pinos.
No XX, Álvaro Cunqueiro traduce a meirande parte da súa obra narrativa
desde o galego ao castelán; Eduardo Blanco Amor exerce como autotradutor en ambas as direccións e tamén traducen textos propios Celso Emilio
Ferreiro, Carlos Casares ou Alfredo Conde. Giacomel (2015: 40) sinala que
o labor autotradutivo eclosiona en Galicia despois da posguerra, momento
no que algúns autores se traducen ao castelán por dúas razóns principais:
a posibilidade dun maior número de lectores e lectoras e a necesidade de
profesionalizarse.
No século XXI, a nómina de autorías galegas que se autotraducen no
eido da prosa aumenta significativamente e desde a reflexión académica xa
foron consideradas obxecto de investigación en diversas ocasións (en Vega
2016 faise referencia á multiplicación de autotradutoras e autotradutores
durante este período; do mesmo xeito, a panorámica da autotradución que
se ofrece en Dasilva 2019 incorpora autorías que exercen a autotradución
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2
Nos últimos tempos tamén
se editaron antoloxías de poesía
galega alén das fronteiras estatais,
como é o caso de La flama en el espejo
(1997), coordinada por Yolanda
Castaño, para México, ou Veinte
puntos de fuga, edición de Teresa
Seara, en Venezuela (2011). Para
un achegamento á historia da tradución das antoloxías véxase Luna
Alonso 2016.

a comezos deste século). Tamén no eido poético se produce cada vez unha
maior autotradución (por exemplo, Yolanda Castaño, María do Cebreiro,
Verónica Martínez Delgado, Rosalía Fernández Rial, Emma Pedreira ou
Ismael Ramos), sen dúbida debido a que este xénero goza dunha importante
exportación a nivel estatal, mais a actividade autotradutora non acadou
grande interese investigador.
3.1. A proxección da poesía galega do século XXI en España a través da (auto)tradución
A comezos deste século XXI, no marco do Estado español, os textos obxecto
de tradución e autotradución poética na direccionalidade galego-castelán
adoitan publicarse, por unha banda, baixo a forma de antoloxías unipersoais
ou libros individuais con traxectorias dilatadas e recoñecidas e, pola outra,
de antoloxías colectivas, fórmula que permite dar a coñecer unha representación da obra de autorías novas. Os límites deste artigo non nos permiten
realizar unha análise exhaustiva deste fenómeno, polo que non entraremos
a analizar os procesos de tradución e autotradución en publicacións periódicas. Neste século temos noticia da publicación de catro antoloxías colectivas publicadas en edición bilingüe para o ámbito estatal: Novas de poesía: 17
poetas, editada por Gorría (2013); Punto de ebullición. Antología de la poesía contemporánea en gallego, coordinada e traducida por Reyes (2016); 13. Antoloxía da
poesía galega próxima, editada por Nogueira (2017) ou La lluvia en el mar. Una
antología de la poesía gallega contemporánea, de Araguas (2018).2
En canto ás poéticas individuais, diversos son os títulos que están
a ser proxectados no Estado español a través da autotradución: desde primeiros dos 2000 edítanse unha variedade de obras de poesía tanto de autorías consolidadas coma doutras máis novas, amais de autorías clásicas ou xa
falecidas. Entre as autorías máis consolidadas aparecen, por exemplo, Los
líquidos íntimos (2013), de Olga Novo, e mais Vivimos en el ciclo de las Erofanías
(2000), Libro de la egoísta (2006), Profundidad de campo (2009) e La segunda lengua (2014), de Yolanda Castaño, publicados en edición bilingüe, ou Objetos
perdidos, autoantoloxía persoal de María do Cebreiro (2007, tamén en edición bilingüe). Resulta igualmente importante destacar o proxecto do libro
A desaparición da neve (2009) de Manuel Rivas, que sae editado nas catro linguas cooficiais do Estado e no que o autor se autotraduce do galego ao castelán (mentres que as traducións das versións ao catalán e ao éuscaro están
realizadas por Biel Mesquida e Jon Cortázar respectivamente). Tamén o
novo século amplía a oferta de poesía galega en castelán coa aparición de
obras de autorías máis novas, como Obra reunida (1994-2008), de Verónica
Martínez Delgado (2013, edición bilingüe); Sacar a bailar. Poesía reunida
(2009-2016), antoloxía de Rosalía Fernández Rial (2016, edición bilingüe);
Antídoto, de Emma Pedreira (2018, edición bilingüe), autora que está a preparar a autotradución do poemario O libro das mentiras (2012), ou Fuegos, de
Ismael Ramos (2019, edición monolingüe). Malia que as traducións ao éuscaro e ao catalán adoitan ser realizadas por persoas externas, tamén poetas
e/ou tradutoras, cómpre destacar o novidoso proxecto de autotradución
ao catalán do libro A vida salvaxe de Gonzalo Hermo (La vida salvatge, 2019,
obra publicada por Godall Edicions).
Constatamos un panorama no que abunda a poesía autotraducida.
Se ben non vemos gran cantidade de obra publicada, si existe unha variedade de poetas que a realizan, desde as máis consolidadas ata as emerxentes. Porén, cómpre destacar tamén que a autotradución non é a única vía
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de chegada da poesía galega ao lectorado en castelán, senón que tamén hai
autorías que optan por confiarlles a tradución da súa obra a outras e outros
poetas e tradutores. Entre outros, podemos salientar as traducións da poesía de Chus Pato, que desde 1998 vén publicando regularmente en edición
bilingüe galego-castelán, con poemas traducidos por Xosé Manuel Trigo
(Heloísa, 1998), Iris Cochón (Un Ganges de palabras, 2003), Teresa Aguijón
e Bárbara Belloc (m-Talá, 2009), Ana Gorría (Hordas de escritura/Secesión,
2012; Carne de Leviatán, 2016 ou Poesía reunida. Volumen 1 (1991-1995), 2017).
Tamén son traducidas ao castelán, entre outras, autorías contemporáneas
como Xosé María Álvarez Cáccamo (Habitación del mar. Antología, 19832003, 2004), Miguel Anxo Fernán Vello (Territorio de la desaparición, 2011;
Habitación del asombro, 2014), Xosé Luís Méndez Ferrín (Poesía fundamental
1975-2005, 2011), María do Cebreiro (Los inocentes, 2019) ou poetas xa falecidos como Antón Avilés de Taramancos (Cantos caucanos, 2000), Eusebio
Lorenzo Baleirón (Gramática del silencio, 2007), Ramiro Fonte (Capitán
Invierno, 2002) ou Lois Pereiro (Obra completa, 2011), así como autorías clásicas como Rosalía de Castro (Poesía completa, 2009). Entre as autorías máis
emerxentes cómpre destacar a publicación de Celebración, en castelán
(2017), e Celebració, en catalán (2017), de Gonzalo Hermo, poemarios traducidos por Miriam Reyes e Adriá Targa respectivamente, e cuxo orixinal
recibira en 2015 o Premio da Crítica Galega e o Premio Nacional de Poesía
Joven Miguel Hernández, así como a aparición de Noms de fum, de Míriam
Ferradáns, que se publica en catalán en 2019. Vemos, xa que logo, unha
certa variedade de autorías achegadas ao lectorado en castelán a través da
tradución propia, malia que neste caso predomina claramente a publicación de poetas con traxectoria consolidada entre o público galego ou, no
caso de Hermo, que recibiron premios de gran prestixio nos territorios
galego e español.
Podemos comprobar, por tanto, que a (auto)tradución poética na
direccionalidade asimétrica galego-español existe e se produce de xeito
regular en publicacións non periódicas, tanto en compilacións colectivas
(que favorecen autorías máis novas ou con menos traxectoria) como en
antoloxías ou volumes individuais. Dentro destes, mentres que as autorías que elixen contar con outras persoas para a elaboración da tradución
da súa obra adoitan ser poetas con traxectoria consolidada ou con claros
recoñecementos a nivel estatal, as autorías que se autotraducen son moi
variadas: entre elas é destacable a presenza de autoras cun amplo recoñecemento tanto no contexto galego como internacionalmente, como
son Yolanda Castaño ou María do Cebreiro, entre outras. Porén, tamén é
salientable que outras autorías máis emerxentes, como Emma Pedreira ou
Rosalía Fernández Rial, atopen un espazo no contexto español a través da
autotradución. Esta proliferación de obra poética autotraducida do galego
ao castelán precisa, pois, dunha maior atención académica, tanto no que
respecta á consideración dos seus procesos e as reflexións que suscitan
como no relacionado coa análise dos produtos finais.
3.2. A experiencia autotradutiva poética no contexto galego: os casos de Yolanda
Castaño e María do Cebreiro
Tal e como sinalamos na introdución, constatamos que a reflexión académica sobre a autotradución poética na combinación galego-castelán
segue a definirse aínda como un campo por explorar, polo que acudimos ás
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3
Entrevista de Tamara Andrés
a Yolanda Castaño o 29 de xaneiro
de 2019. Todos os comentarios
feitos na súa correspondencia
privada polas participantes están
reproducidos neste ensaio coa súa
autorización.
4
Miranda denomina as traducións simultáneas ou case simultáneas ‘efecto sopistant’ (2007:
34), e considéraas un perigo para a
literatura galega, xa que a obra en
castelán convértese en competidora
do mesmo libro en galego.
5
Entrevista de Tamara Andrés a
María do Cebreiro o 4 de febreiro
de 2019. Todos os comentarios
feitos na súa correspondencia
privada polas participantes están
reproducidos neste ensaio coa súa
autorización.

poetas e pensadoras Yolanda Castaño e a María do Cebreiro para coñecer
as súas experiencias neste eido. Seleccionamos estas dúas figuras por seren
poetas que teñen cultivado o labor de autotradución no período de análise,
o século XXI; ademais, na súa condición de académica e profesora de literatura comparada, María do Cebreiro ten reflexionado sobre o seu labor
de autotradución no que supón un dos poucos exemplos cos que contamos
(véxase Rábade Villar 2016).
Castaño relátanos nunha conversa persoal que acaba traducindo ao
castelán practicamente todo o que escribe, polo menos desde finais dos 90.3
Malia que sempre adoita pasar certo tempo desde que se publica o orixinal
galego ata que aparece a súa tradución ao castelán, este período foi acurtándose ao longo da súa traxectoria: mentres que Vivimos no ciclo das Erofanías se
publicou en galego en 1998 e apareceu en castelán en 2000 após ter gañado
o Premio da Crítica Española en 1999, o seu último poemario, A segunda lingua, publicouse en galego en 2013 e en castelán poucos meses despois.4
No que respecta ás estratexias tradutoras, Castaño revela nesa mesma
conversa que a recreación (o que nós conceptualizaremos máis abaixo como
domesticación para o estudo do caso que nos ocupa) se volveu unha vía
cada vez máis frecuente para traducir versos que doutro xeito perderían eficacia poética, e que se considera menos libre cando se traduce a si mesma
que cando o fai con outras ou outros poetas.
A experiencia de María do Cebreiro é distinta. Só realizou a autotradución da autoantoloxía Objetos perdidos, finalista do premio Ausias March
en 2007. Ao castelán traduciuse tamén o seu poemario Los inocentes, mais
desta volta confioulle o labor de tradución ao poeta Ismael Ramos (Vaso
Roto, 2019). A poeta revela: ‘Non repetín porque coido que escribimos
desde un ton, desde unha cadencia ou un sentido da respiración (cando
menos a poesía) e é difícil atopalo entre dúas linguas, non sendo en casos de
bilingüismo perfecto (que case nunca se dan)’.5 Malia non ter reflexionado
sobre a súa experiencia como autotradutora poética en publicacións académicas, a poeta, autotradutora e académica si o fixo na súa intervención nun
congreso, onde afirmou que autotraducirse ‘foi un erro’ e que, a nivel persoal, a experiencia da autotradución lle resultou ‘insatisfactoria’ (Rábade
Villar 2016).
No relativo á paratextualidade, Castaño considera que os paratextos das súas autotraducións sempre deron conta das súas orixes: ‘Nos meus
libros sempre apareceron claramente termos como tradución ou edición
bilingüe’. Na capa de Objetos perdidos, autoantoloxía de María do Cebreiro,
podemos ler ‘Edición bilingüe gallego-castellano’. Deste xeito, o lectorado castelán non só pode facilmente deducir que se atopa diante de obras
creadas orixinalmente noutro contexto lingüístico e cultural, senón que
o contexto específico faise visible mediante fórmulas distintas: a través
dos poemas orixinais da edición bilingüe, no caso de Yolanda Castaño, ou
da explicitación ‘gallego-castellano’ na mesma capa no caso de María do
Cebreiro.
Así, estes dous casos permítennos deducir dúas experiencias diferentes ante o feito de exportar dúas autorías consolidadas no sistema poético
galego: no caso de Yolanda Castaño, a autotradución opera sobre os seus
poemarios desde que gaña un premio literario estatal e a partir de aí vólvese
cada vez máis constante. María do Cebreiro, pola contra, preséntase por
vez primeira ante o lectorado castelán a través dunha autoantoloxía autotraducida, mais a partir de aí despréndese, ata o momento, da autotradución.
Mentres que a primeira experimenta unha liberdade restrinxida á hora de
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6
Á falta dun catálogo en liña, a
compilación dos títulos realizouse a
partir de informacións dispoñibles
en páxinas de poesía onde se
anuncian novas publicacións, e foi
ratificada polo editor en correspondencia privada. O editor anunciou
que nestes momentos están a
traballar na páxina web da editorial
Libros del Aire, que recollerá todos
os títulos publicados.

autotraducirse, a segunda remite á dificultade, mesmo á imposibilidade, de
codificar a mensaxe poética propia noutra lingua.
No caso de Corpo/Cuerpo de Antiochia, a autora e autotradutora recibiu
total liberdade para o traballo de autotradución dos seus propios poemas,
nos que utilizou unha combinación de estratexias, mais atopou dificultades á hora de intervir na presentación dos peritextos. Na seguinte sección
presentaremos unha análise lingüística e paratextual das estratexias empregadas para converter o poemario galego Corpo de Antiochia nun texto autotraducido ao castelán.
4. A experiencia de autotradución de Corpo de Antiochia
Corpo de Antiochia é un poemario que se editou orixinalmente en galego na
editorial Galaxia a finais do ano 2017. Está integrado por 28 poemas que,
estruturados en tres partes (‘A extinción’, ‘Desterro’, ‘O retorno’), establecen o percorrido a través do mar e as sensacións dunha Antiochia-muller
que é desterrada e que ao regreso do desterro descobre que esa viaxe obrigada conformou unha nova identidade e que a súa corporeidade só se pode
coñecer e recoñecer como consecuencia desa travesía (véxase Guimarey
2018). A cuberta en galego, realizada a partir dun retrato anónimo francés
do século XIX, é deseño de Hayat Husein, deseñadora gráfica en Galaxia,
e nela aparece o rostro dunha muller en dous planos invertidos e en dúas
cores distintas, rosa e azul.
A encomenda de autotradución do poemario iníciase cando o poeta
Carlos Alcorta, desde Cantabria, toma a decisión de emprender unha
nova etapa de Libros del Aire, un proxecto editorial independente que
se define pola súa vertebración arredor de textos periféricos e alternativos (véxase Alcorta 2012). Alcorta, vinculado á edición desde 1985, coordina Septentrión desde o ano 2015, unha editorial na que conflúen distintos
xéneros cultivados na súa maioría por autorías cántabras, e Libros del Aire
desde 2017, editora que se fundou no ano 2008 e estivo dirixida nos seus inicios por Fernando Sáez desde Madrid.
Sobre a nova etapa deste segundo proxecto, Alcorta afirma: ‘Libros
del Aire tiene la ambición de ofrecer al público lector en castellano parte
de lo que se está escribiendo en las otras lenguas del Estado, tanto en catalán, gallego como en euskera’ (Alcorta 2018). Porén, no momento de rematar este artigo (novembro de 2019), Cuerpo de Antiochia, que se publicou no
mes de maio de 2018, é a única autotradución publicada desde outras linguas do Estado, tratándose ademais dunha versión monolingüe en castelán.
É dicir, todas as outras obras estatais que podemos atopar na actualidade
no catálogo desta nova etapa de Libros de Aire están orixinalmente escritas en castelán: Todas las lluvias son la misma tormenta, de Javier Bozalongo
(2018), La intimidad del armisticio, de Silvia Prellezo (2018), Tránsito de la
mirada, de María Ángeles Chavarría (2018), Intervalo, de Ricardo Virtanen
(2019), Presagio de un relámpago, de Alberto Muñoz (2019) e Coriolis, de Sergio
Balbontín (2019), autorías procedentes, respectivamente, de Tarragona,
Santander, Castelló, Madrid, Torrelavega e Reinosa.6 Sería desexable, xa
que logo, que no futuro inmediato o catálogo inclúa máis autorías periféricas, o que ademais lle permitiría cumprir coas liñas editoriais marcadas e
anunciadas pola casa editora como elemento distintivo.
No momento en que o editor propón o proxecto de autotradución,
febreiro de 2018, a autora non tiña unha traxectoria poética amplamente
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Convén destacar que a
existencia da autotradución en
castelán nese momento posibilitou
que o xurado tivese acceso á obra
orixinal en galego e tamén ao texto
autotraducido.

recoñecida no Estado español, non acadara ningún galardón poético salientable —o recoñecemento a Corpo de Antiochia como texto finalista do Premio
Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández produciuse en novembro de
2018; con posterioridade, por tanto, á proposta de autotradución— nin
fora antologada en ningunha antoloxía poética colectiva en edición bilingüe.7 Dedúcese así que ningún destes elementos de posible prestixio son os
iniciadores da proposta. Pola contra, si puido ser un elemento de prestixio
o que determinou que se lle pedise á poeta unha autotradución (en lugar
de encargarlle a tradución a unha segunda persoa), e non tanto o feito de
que sexa unha profesional da tradución, formada e capacitada para exercer
como tradutora de calquera obra, incluída a súa propia.
A propia autora acepta levar a cabo a autotradución pola súa formación como tradutora e pola súa condición de bilingüe nesa combinación
idiomática, xa que considera que ten experiencia profesional para arredarse do seu propio texto orixinal e reproducir o seu sentido noutra lingua.
O editor concédelle total liberdade para traducir os aspectos lingüísticos
que conforman os seus propios poemas, mais non acontece o mesmo, como
veremos, cos paratextos verbais que rodean estes poemas, isto é, o prólogo e os versos de tres poetas galegos. Tal e como se establece en Castro et
al. (2017: 13), á autotradutora non se lle adoita cuestionar a autoridade nin
sobre o primeiro texto nin sobre o segundo orixinal, ao ser ao mesmo tempo
autora e tradutora. Deste xeito, dispón de máis liberdade para alterar o
texto e a súa reprodución recibe, polo xeral, aprobación inmediata. Porén,
a autoridade sobre os aspectos paratradutivos non adoita recaer sobre a
autora/autotradutora, que neste caso non ten acceso a moitos dos procesos
de decisión sobre o produto final.
Nas seccións que seguen preséntase unha análise das dificultades
máis salientables que xurdiron no proceso de autotradución de Corpo de
Antiochia, prestándolle atención tanto aos aspectos lingüísticos como paratextuais. Na primeira parte reflexionarase sobre o uso de estratexias no
plano máis lingüístico nunha escala de domesticación e estranxeirización
(Venuti 2004), en relación ás motivacións ideolóxicas da autotradutora
consciente do contexto diglósico no que se move o seu traballo e ás especificidades do xénero textual no que se inscribe a súa obra. Na segunda parte
consideraremos a análise dos paratextos no texto meta, máis en concreto,
dos peritextos, definidos por Genette (1987) como todo aquilo que rodea
e prolonga o texto no interior dun libro (subtítulo, nome da autoría ou da
editora, data de edición, ilustracións, etc.). O estudo dos elementos paratextuais na tradución é o que algúns autores propoñen denominar ‘análise
paratradutiva’ (Garrido 2007).
4.1. Aspectos lingüísticos
Antes de comezar coa encomenda de autotradución de Corpo de Antiochia,
primeira obra de Tamara Andrés en ser trasladada ao sistema literario castelán, a autotradutora reflexiona sobre como o grao de liberdade que perciba
unha persoa á hora de realizar unha autotradución dependerá en grande
medida da súa experiencia, a súa autoridade e o seu posicionamento sobre
o texto. Ademais, repara en que á hora de optar por unhas ou outras estratexias, ha resultar crucial o feito de que a publicación se concrete nunha
versión monolingüe ou bilingüe: no primeiro caso, como é o poemario
monolingüe Cuerpo de Antiochia, quen lea non terá necesariamente presente
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que existía un texto previo nunha lingua minorizada, a que a autora quería
manter presente a través das súas estratexias lingüísticas. Isto faille achegarse á autotradución coa determinación ética e política de rexeitar invisibilizar a lingua e cultura das que parte o texto.
Porén, a medida que avanza o proceso de autotradución, a autotradutora experimenta dificultades xa que o ritmo dos poemas muda automaticamente co cambio de lingua e, como veremos a continuación, isto faille ter
que recorrer a estratexias específicas para trasladar certos versos nos que
considera prioritaria a forma sobre o contido, seguindo a idea de ‘recreación’ sobre a que xa reflexionara Castaño (véxase a sección 3.2.). Isto dificulta o labor de tradución seguindo os parámetros inicialmente marcados
polo seu posicionamento ético e político, particularmente nun contexto no
que a autora/autotradutora busca visibilizar a lingua e cultura das que parte
o texto co fin de facerllo ter moi presente ao lectorado español.
O influínte investigador Venuti constata que as persoas tradutoras
(e aquí argumentamos que isto tamén se aplica ás autotradutoras), como
mediadoras entre dúas culturas, teñen a responsabilidade de visibilizar
as diferenzas e as posibles asimetrías e relacións de poder presentes entre
elas. Para isto, avoga por unha tradución ‘marcada lingüisticamente’ (2004:
75), na que as propias escollas textuais poñan de relevo o feito tradutor e
a lingua e cultura de orixe do texto, nunha estratexia que el denomina de
‘estranxeirización’ —en contraposición á estratexia de ‘domesticación’,
invisibilizadora do proceso tradutor e das orixes do texto, que considera
predominante no contexto de traducións a linguas hexemónicas (no seu
caso, particularmente o contexto anglófono). No caso de Corpo/Cuerpo de
Antiochia, a autora e autotradutora rexeita domesticar o texto para o público
español, o cal produce que se manteña polo xeral abeirada ao orixinal, cun
propósito decididamente estranxeirizante que, porén, non se pode utilizar como única estratexia de tradución por ser a (auto)tradución poética
un eido onde as cuestións formais e rítmicas deben ser atendidas ao mesmo
nivel que o contido semántico. Así, como exporemos a continuación, a
autotradución que nos ocupa combinará estratexias estranxeirizantes e
estratexias domesticadoras, corroborando que na tradución intraestatal
no Estado español se produce unha tensión moi alta entre domesticación e
estrañamento, dúas forzas que poden convivir no seo do mesmo texto (Vega
en Giacomel 2015: 123).
Esta tensión faise evidente nas dificultades que atopa a autora-tradutora para manter a súa estratexia de preferencia, a estranxeirización da
autotradución, para unha máis clara visibilización do texto e do contexto
orixinais, mais, ao mesmo tempo, respectar a dimensión artística característica do xénero poético. A continuación amosaremos, na terminoloxía
de Venuti (2004), tres exemplos da actitude xeral sobre a autotradución, a
estranxeirización (manter as formas lingüísticas castelás próximas ao orixinal galego para que o texto sexa percibido como estranxeiro) e, pola outra,
tres casos nos que foi preciso recorrer á domesticación debido á especificidade do xénero textual poético (é dicir, lugares onde se adaptou o texto aos
valores da cultura de chegada).
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4.1.1. Tres exemplos de estranxeirización
(a) ‘cume’ > ‘cumbre’
Despois, estes debuxan
a ledicia en cumes que nunca coñeceron
o sorriso
Después, estos dibujan
la alegría en cumbres que nunca conocieron
la sonrisa
(b) ‘agardar’ > ‘aguardar’
Sempre nos quedará
o desexo de memoria, único lugar en que
a beleza agarda
a nosa chegada
Siempre nos quedará
el deseo de memoria, único lugar donde
la belleza aguarda
nuestra llegada
(c) ‘linde’ > ‘linde’
Regresar aos corpos abertos,
inxectarme nos corpos abertos
e habitalos para esquecer os lindes
Regresar a los cuerpos abiertos,
inyectarme en los cuerpos abiertos
y habitarlos para olvidar los lindes
Nos tres exemplos escollidos optamos por manter na autotradución tres formas léxicas galegas: o substantivo cumes, o verbo agardar e o
substantivo linde. Se ben en castelán existen as formas cumbre e aguardar, o
máis acaído sería telas traducido por cima ou pico e esperar respectivamente,
dado que son formas que se adoitan empregar con máis frecuencia. Pola
súa banda, linde tamén existe en castelán, mais a primeira acepción que se
indica no Diccionario de la Real Academia Española é ‘límite de un reino o de
una provincia’, mentres que o Dicionario da Real Academia Galega establece
que este vocablo significa en primeiro lugar ‘límite entre dúas propiedades’.
Así, optar por estas escollas lingüísticas, ou traducir o conector ‘mais’ por
‘mas’ en troques de ‘pero’ forman parte dunha estratexia de estranxeirización, meditada e escollida conscientemente para intentar influír na lectura
do texto meta por parte do lectorado castelán, invitándoo así a preguntarse
se estará diante dunha obra escrita orixinalmente noutra lingua.
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4.1.2. Tres exemplos de domesticación
(a) ‘Continuamos a debuxar’ > ‘Persistimos en dibujar’
Nós calamos
mentres continuamos
a debuxar
Nosotros callamos
mientras persistimos
en dibujar
A inexistencia da perífrase ‘continuar a’ en castelán obrigou a procurar unha reformulación acaída. No marco do poema xeral, debuxar defínese
como unha acción consciente que se opón a toda unha realidade negativa,
polo que a acción é moito máis activa e reivindicativa que a que o lectorado
atoparía en ‘Continuamos dibujando’.
(b) ‘Desbordo’, ‘pescozo’ > ‘riada’, ‘garganta’
(…) cinguimos a pel
que anhela conter o desbordo e
ensinámoslle á carne a coser os
beizos e a cravar fondamente
a agulla no pescozo
(…) ceñimos la piel
que anhela contener la riada y
enseñamos a la carne a coser
los labios y a clavar hondamente
la aguja
en la garganta
Nesta estrofa cumpría, por unha banda, manter a rima asonante
entre ‘desbordo’ e ‘pescozo’ e, pola outra, procurar palabras que non alterasen moito o ritmo do poema, como acontecería con ‘desbordamiento’. Así,
‘o desbordo’ convértese na tradución en ‘la riada’ —o que interesaba neste
caso era manter a idea dunha contención liberada—, e, para conservar a
rima, o ‘pescozo’ devén en ‘garganta’.
(c) ‘berro’, ‘beizos’ > ‘alarido’, ‘huesos’
Disque a ferida sempre cicatriza
e que a dor nace para o remedio,
mais o proxectil do berro
non deixa
aquí
estanque
entre os beizos
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Dicen que la herida siempre cicatriza
y que el dolor nace para el remedio,
pero el proyectil
del alarido
no deja
aquí
estanque
entre los huesos
‘Berro’ e ‘beizos’ convértense respectivamente en ‘alarido’ e ‘huesos’
polo feito de que as palabras ‘grito’ e ‘labios’ non convencían a autotradutora como posibilidades poéticas. Así, procuráronse opcións que proporcionasen unha aliteración en ‘l’ (‘el proyectil del alarido’) e unha repetición das
consonantes ‘e’ e ‘o’ (‘estanque entre los huesos’).
Desta análise lingüística concluímos que, por moito que a propia
autotradutora sexa moi consciente de que vai publicar nunha lingua hexemónica un texto concibido e escrito orixinalmente desde e nunha lingua
minorizada, e que por tanto teña a clara intención de ficar abeirada ao texto
primeiro nun comezo para intentar estranxeirizar á audiencia meta, durante
o proceso de autotradución as especificidades do xénero poético fanlle
recorrer a estratexias que se cadra domestican o texto en prol da dimensión
artística, a claridade e a potencia poética do texto autotraducido. Así pois,
as especificidades do xénero textual poético limitan a posición política da
autotradutora. Neste sentido, podemos argumentar que a tensión entre
contido e forma propia da poesía engade unha capa de matices e sofisticación á dicotomía domesticación/estranxeirización de Venuti e visibiliza a
complexidade do proceso tradutor, caracterizado pola continua toma de
decisións e priorización de certos elementos sobre outros.
4.2. Aspectos paratextuais
Existe hoxe un gran consenso en destacar a importancia dos paratextos na
tradución literaria (Batchelor 2018), tanto nas súas manifestacións verbais
como non verbais. Segundo Garrido (2007), nalgúns casos os paratextos
poden mesmo chegar a determinar a lectura ideolóxica dunha tradución,
chegando a propor a noción de ‘paratradución’ para darlle maior relevancia
a este estudo. Partindo da coñecida clasificación de Genette (1987) entre
peritextos e epitextos (os primeiros, presentes na propia obra; e os segundos, influíndo na súa lectura desde fóra), neste apartado achegarémonos a
aqueles peritextos que conforman Cuerpo de Antiochia, sobre os que a autora
non tivo poder de decisión: a cuberta do libro e os textos que rodean e presentan os poemas. O obxectivo é discernir de que maneira modelan o produto final en castelán as intervencións dos axentes que participan da súa
edición. Cómpre ter en conta que os peritextos son o primeiro punto de
contacto do lectorado co texto, e determinan a maneira en que unha persoa
se achega á obra.
En primeiro lugar, a cuberta do libro é o peritexto que vai atraer de
xeito máis directo a ollada do lector ou lectora en potencia. No tocante ás
imaxes da cuberta do poemario en galego e ás da autotradución en castelán
(véxanse imaxes 1 e 2 respectivamente), no caso galego o traballo asumiuno
no seu conxunto a editorial Galaxia e a autora puido emitir a súa opinión,
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mentres que non aconteceu o mesmo coa edición autotraducida para Libros
del Aire. Na portada de Corpo de Antiochia e na de Cuerpo de Antiochia atopamos case os mesmos peritextos verbais: título, autoría, editorial e, no caso
da edición galega, a colección literaria á que pertence. Porén, a ilustración
é ben distinta: mentres que no caso galego se amosa, a través de cores suaves, a mesma cabeza en dous planos e posicións distintas —o que podemos
considerar o rostro da Antiochia do título—, no castelán amósase un corpo
esculpido en pedra —o corpo, quizais, desa muller antioqueña—. Mentres
que o peritexto icónico galego emana beleza, o español presenta unha lectura menos amable, xa que evoca o pasado desde unha concepción de ruínas e destrución. Por tanto, ao tempo que se amosan dúas partes diferentes
dun corpo común, este é representado desde dúas lecturas ben distintas.
O que acontece cos peritextos icónicos de Cuerpo de Antiochia podería definirse, xa que logo, como unha intervención por parte dun axente externo
ao texto orixinal como é o editor, que prescinde da opinión da autora e non
consulta coa autora-tradutora ningún aspecto relativo á presentación do
texto traducido na cultura termo.

Imaxe 1. Capa da edición galega de
Corpo de Antiochia (Galaxia, 2017)
Imaxe 2. Capa da edición en español
de Cuerpo de Antiochia (Libros del
Aire, 2018)

Cómpre achegarse tamén aos peritextos verbais que aparecen nas
contraportadas e nas lapelas das distintas edicións. Na contraportada de
Cuerpo de Antiochia (imaxe 3) podemos ler: ‘el primer poemario de Tamara
Andrés traducido al castellano’ —sen indicar a súa lingua de procedencia—, ou ‘sobresale convincente por encima del monótono y cansino balbuceo de gran parte de la lírica actual’ —sen concretar tampouco a que
sistema literario nos estamos a referir—. Ao final do peritexto verbal que
figura na primeira lapela interior (imaxe 4), espazo no que se comparte a
biografía da autora, indícase: ‘Corpo de Antiochia fue publicado en gallego
en 2017 en la colección Dombate de la editorial Galaxia’. A autotradución,
mentres tanto, non se volve explícita ata a segunda páxina do libro. Debaixo
do título e mais da autoría, lemos: ‘Traducción del gallego a cargo de la
autora’ (imaxe 5).
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Imaxe 3. Contracapa da edición en español de Cuerpo de Antiochia (Libros
del Aire, 2018)

Imaxe 4. Lapela da edición en español
de Cuerpo de Antiochia (Libros del
Aire, 2018)

Respecto aos peritextos verbais, o libro en galego comeza cun texto
do poeta e xornalista Héctor Acebo, no que se bosquexa a traxectoria no
sistema literario galego da autora ata ese momento e no que tamén se ofrecen as claves de lectura do poemario, centrándose sobre todo nun dos seus
eixos temáticos: o desterro contemporáneo. Escribe Acebo:
Ao mergullarse en Corpo de Antiochia, o lector sensible decatarase dun
dos paradoxos actuais: cualificamos de avanzada unha sociedade en
que a delicadeza está depreciada e onde a memoria e o maxín desenvolvidos constitúen estigmas, ata o punto de que o eu lírico de
Tamara Andrés foi empuxado a marchar, como lles acontece, na realidade, a outras mozas e mozos coas mesmas calidades. (Acebo en
Andrés 2017: 10)
A autotradutora consideraba que manter ese prólogo na versión en
castelán sería moi acaído para así ofrecerlle á audiencia meta máis contexto
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8
Comunicación entre Tamara
Andrés e Carlos Alcorta o 6 de
febreiro de 2018.

Imaxe 5. Interior da edición en español
de Cuerpo de Antiochia (Libros del
Aire, 2018)

sobre a súa produción poética, ata ese momento inexistente en castelán.
Porén, cando lle preguntou ao editor sobre como proceder na autotradución co prólogo nunha consulta por correo electrónico, este manifestou que
non era ‘partidario de incluir prólogos en libros exentos’.8 Ademais, a obra
orixinal inclúe tres citas de poetas galegos (Lois Pereiro, Jaro da Silva e
Noelia Gómez) que a autotradutora mantivo durante un primeiro momento
na lingua orixinal na versión autotraducida. Porén, no mesmo correo electrónico mencionado, o editor indicoulle que era mellor traducilas ‘para dar
homogeneidad al libro’.
A autotradutora, no seu primeiro exercicio deste labor mediador
entre a súa obra en galego e castelán, decidiu nese momento seguir as indicacións do editor respecto ao limiar e ás citas, asumindo se cadra un rol
pasivo na relación de poder entre ambos. Como xa se apuntou anteriormente, o grao de liberdade que perciba unha persoa á hora de intervir
nunha autotradución depende de factores como a súa experiencia ou autoridade sobre o texto. Ora ben, desde a distancia e desde unha perspectiva
máis académica, tendo en conta tanto a relación asimétrica existente entre
o sistema literario galego e o sistema literario castelán, a autotradutora, en
tanto que mediadora no proceso, reconsideraría o seu papel no proceso e
expoñería as súas motivacións políticas respecto das decisións paratextuais,
sobre todo tendo en conta que a autrotradución se presenta como poemario monolingüe. Nesta reconsideración, avogaría por ter iniciado unha fase
de negociación co editor co fin de manter o limiar, traducido ao castelán, e
as citas dos tres poetas galegos, na súa redacción orixinal en galego. Manter
este prólogo na versión en castelán resultaría importante para que o lectorado español puidese mergullarse na lectura desde esa mesma perspectiva, sobre todo se temos en conta que tanto o percorrido literario da autora
como a intencionalidade do poemario resultarán completamente descoñecidos neste segundo espazo. Sen o prólogo inicial e cos versos que aparecen
a modo de paratextos traducidos, o texto en castelán aparece descontextualizado, desenmarcado. Aínda máis, ao tratarse dunha versión monolingüe
(ao contrario do que acontece coas autotraducións ao castelán de Yolanda
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Castaño) e sen mención explícita a que é unha autotradución na cuberta (ao
contrario que a autotradución de María do Cebreiro), practicamente ocúltaselle ao lectorado español que o poemario que está a ler é unha segunda
versión a partir dun primeiro poemario publicado nunha lingua minorizada.
Só quen preste atención á páxina de dereitos verá que, en efecto, se trata
dunha ‘Traducción del gallego a cargo de la autora’.
5. Conclusións
Neste artigo analizamos a autotradución ao castelán do poemario galego
Corpo de Antiochia, de Tamara Andrés, publicado en 2017 na colección
Dombate da editorial Galaxia, co obxectivo de reflexionar sobre as relacións de poder que se establecen na autotradución na combinación lingüística galego-castelán, para o que estudamos as estratexias que se adoptaron
na autotradución tanto a nivel textual como a nivel paratextual.
Así, concluímos que o papel que xoga unicamente a autotradutora é
o de tradutora do seu texto no sentido máis estrito; iso si, para autotraducir
os seus poemas goza de total liberdade, como vimos no apartado da análise
textual. Malia que a súa vontade residía en manterse abeirada ao orixinal
galego para non domesticalo e intentar influír na lectura da audiencia meta,
invitándoa a decatarse de que non está ante un texto orixinalmente escrito
en castelán, as especificidades do xénero poético impoñen certos cambios
para manter aspectos formais ou estilísticos, polo que limitan a posición
política da autotradutora.
Por outra banda, no que atinxe á paratextualidade, a autotradutora
non ten ningún poder de decisión sobre os peritextos icónicos, e o lectorado castelán só pode deducir que se trata dunha autotradución ao galego
se combina información de diferentes peritextos verbais que se atopan no
interior do libro. Alén diso, a autotradutora, ao aceptar a indicación do editor de eliminar o prólogo e mais de traducir ao castelán as citas de tres poetas galegos, acaba participando, mediante un rol pasivo, da invisibilidade do
orixinal galego.
Cuerpo de Antiochia non se publica en edición bilingüe (como acontecía nos casos analizados de Yolanda Castaño ou María do Cebreiro) e os
paratextos que o conforman non amosan en primeiro plano que se trata
dunha autotradución desde o galego, o que non asegura unha visibilidade
efectiva da lingua e da cultura de orixe. Así, deducimos que non hai un
interese real por dar a coñecer a identidade orixinal do texto e que este
caso específico de autotradución continúa a reforzar a realidade asimétrica
existente entre as linguas e as culturas do Estado español.
Constatamos, por último, que no eido da autotradución entre linguas con prestixios diferentes as relacións de poder operan sobre moitos
niveis, polo que desde a perspectiva crítica cómpre reflexionar e fornecer
información e exemplos que poidan contribuír a non seguir perpetuando
e consolidando relacións lingüísticas e culturais asimétricas, senón construír relacións que, a partir da visibilidade efectiva da lingua e da cultura de
orixe, recoñezan a diferenza. Retomando algunhas estratexias propostas ao
longo do artigo, isto podería realizarse a través da publicación de edicións
bilingües, da explicitación da autotradución e da lingua da orixe na portada
ou na contraportada do libro, dunha posición activa da autotradutora na
relación cos axentes editoriais ou dunha maior intervención das persoas que
autotraducen en diferentes espazos a nivel paratextual. Estes espazos poden
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consistir en limiares, notas a rodapé, posfacios ou textos na contracapa da
autotradución, todos eles peritextos; mais tamén poden ser epitextos, outro
tipo de intervencións realizadas a posteriori para compartir reflexións sobre
o propio proceso autotradutivo e as tensións textuais e paratextuais froito
dunha realidade asimétrica, como ensaios, entradas de blog, entrevistas
concedidas ou conferencias. É xustamente neste último tipo de estratexias
de intervención proactiva nas que se inscribe este artigo académico, que
busca reparar a invisibilidade do contexto galego transmitida, finalmente,
na súa autotradución poética publicada en castelán.
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