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Teatro. ¡Qué palabra combustible! Amado, incinerado, temido, visado y vuelto 
a visar por la censura, subvencionado, protegido o exaltado, el teatro trata de 
responder, con fino oído, a los duelos y quebrantos del hombre y de la 
sociedad. 

 
Enrique Llovet 

 
 

 
BOÊMIA 

 
Acho que hoje já é  
Amanhã 

                       
Cacaso 

 
 

 
El pueblo se siente halagado como castizo, consiste en su casticismo, y la prueba 
de que está en lo cierto es que los nobles también son “castizales”. Castizo viene 
de casta y la casta es el enunciado menor, casi zoológico, de la raza. El pueblo, 
así, es racista, y los poderosos viven del racismo del pueblo, que acude 
fácilmente a rendir pleitesía, a una guerra suicida o a pagar alcabalas.  El 
casticismo es la forma festiva y engañosa del patriotismo. Para el pueblo, ser 
castizo es ser cabal, tener personalidad, una personalidad que a su vez se 
integra en la totalidad. El casticismo es una falsa conciencia de clase. Antes de 
saber que es proletario, explotado y virtualmente revolucionario, el pueblo sólo 
sabe que es castizo. 

 
Francisco Umbral 

 
 
 
Salve a colorida raça nascente 
Em noite de lua cheia e batucada 
Sem o orgulho de ser branco 
Nesta terra morena e conquistada 
Que é o canto do povo brasileiro 
Neto de Pindorama e do Quilombo dos Palmares  

 
Trecho da canção “Raça nascente” 

Ruy Maurity e José Jorge 
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RESUMO 
A presente monografia procura levantar algumas questões sobre os critérios 
adotados por Joyce Rodrigues Ferraz na sua tradução de Luces de bohemia, do 
escritor galego Ramón del Valle-Inclán. Percebendo que tais critérios de 
tradução se mostram pouco compatíveis com certas características e elementos 
da linguagem esperpêntica criada por Valle-Inclán, será esboçado aqui um novo 
corpus de critérios – com base em definições de alguns teóricos sobre o que é o 
esperpentismo, bem como de alguns estudiosos da problemática da tradução de 
teatro – que melhor atente para as especificidades existentes em Luces de 
bohemia. Por fim, serão traduzidos alguns trechos da obra segundo os novos 
critérios propostos, e serão também acrescentadas notas de rodapé 
comparativas discutindo em detalhe algumas das opções de Joyce Rodrigues 
Ferraz.  
 
Palavras-chave: tradução; esperpento; Ramón del Valle-Inclán  
 

RESUMEN 
Esta monografía intenta discurrir algunas cuestiones acerca de los criterios 
adoptados por Joyce Rodrigues Ferraz en su traducción de Luces de bohemia, del 
escritor gallego Ramón del Valle-Inclán. Notando que tales criterios de 
traducción son poco compatibles con ciertos rasgos y elementos del lenguaje 
esperpéntico creado por Valle-Inclán, será esbozado aquí un nuevo corpus de 
criterios – con el eje en definiciones de algunos teóricos sobre que es el 
esperpentismo, así como de algunos estudiosos de la dificultad  de la 
traducción de teatro – que mejor dé cuenta de las especificidades existentes en 
Luces de bohemia. Finalmente, serán traducidos algunos fragmentos de la obra 
según estos nuevos criterios propuestos, y también serán añadidas notas de fin 
de página comparativas discutiendo detalladamente a algunas de las opciones 
de Joyce Rodrigues Ferraz.         
 
Palabras-llave: traducción; esperpento; Ramón del Valle-Inclán 

 
ABSTRACT 

This monograph seeks to raise some questions about the criteria adopted by 
Joyce Rodrigues Ferraz in her translation of Luces de bohemia, from the Galician 
writer Ramón del Valle-Inclán. Noticing that such translation criteria are often 
unsuitable with certain features and elements of esperpentic language created 
by Valle-Inclán, will here sketched a new corpus of criteria – based on some 
theoretical definitions about what is esperpentismo as well as some scholar of the 
problem of translation of theater – what better watch out for the existing 
specificities in Luces de bohemia. Finally, excerpts of the play will be translated 
according to these new proposed criteria, and will be also added comparative 
footnotes of discussing in detail some of Joyce Rodrigues Ferraz options. 
 
Keywords: translation; esperpento; Ramón del Valle-Inclán  



7 

 

SUMÁRIO 

Introdução: Palavras iniciais e breve biografia de Valle-Inclán............................08 

CAPÍTULO I: Esperpentando 

1.1. Afinal, o que é esperpento?..................................................................................12 

1.2. Luces de bohemia......................................................................................................16 

1.3. O idioma esperpêntico de Valle-Inclán..............................................................19 

 

CAPÍTULO II Breve levantamento das discussões sobre tradução de teatro e 

um pouco de teoria. 

2.1. Uma síntese dos textos de Bassnett (1980), O’ Shea (2009) e Zuber-Skerritt 

(1984) com confrontação das linhas de pensamento desta e daqueles sobre como 

traduzir teatro (ou “Alguma teoria”).........................................................................26 

2.1.1 Bassnett..................................................................................................................26 

2.1.2 O’ Shea...................................................................................................................28 

2.1.3 Zuber-Skerritt.......................................................................................................30 

2.1.4 Choques e alguma similaridade (um pouco mais detidamente)..................31 

2.2.  A apropriação semiótica da realidade social como elemento de transposição 

teatral: Bassnett (1991) e Pavis (2008)........................................................................33 

 

CAPÍTULO III: Critérios de tradução 

3.1. Critérios de Tradução de Joyce R. Ferraz: alguns questionamentos..............40 

3.2. Outros critérios para Luces de bohemia.................................................................52 

 

CAPÍTULO IV: Um esperpento brasileiro  

 4.1. Retraduzindo alguns trechos de Luces de bohemia (com comentários)..........54 

Conclusão.......................................................................................................................67 

Referências.....................................................................................................................69 

Dicionários e gramáticas..............................................................................................70 



8 

 

Introdução: Palavras iniciais e breve biografia de Valle-
Inclán 

 
Este trabalho irá analisar os critérios de tradução adotados e defendidos 

por Joyce Rodrigues Ferraz para Luces de bohemia, do escritor galego Ramón 

María del Valle-Inclán. Não concordando com tais critérios – pela análise 

teórica da linguagem literária criada pelo autor, o esperpentismo – será 

proposto aqui um novo corpus de critérios tradutórios mais afins ao esforço 

artístico de Valle-Inclán e que melhor recrie um esperpentismo brasileiro. Para 

tal, levaremos em conta um arcabouço teórico sobre Valle-Inclán, Luces de 

bohemia e sobre o esperpentismo. A escolha dos teóricos não se dará por acaso: 

suas explanações refletem o estado atual das pesquisas sobre o projeto literário 

fundador e influente de Valle-Inclán. Ressaltaremos, desse corpus teórico, os 

nomes de Francisco Umbral, Miñambres Sánchez e Zamora Vicente, o maior 

especialista em Valle-Inclán. Também consideraremos um segundo arcabouço 

teórico: o das discussões sobre a tradução de teatro, haja vista o fato da obra em 

questão pertencer a este gênero. Optaremos por privilegiar os pressupostos 

teóricos desenvolvidos por Bassnett, O’Shea e Pavis. Por fim, partiremos para a 

amostragem de retradução da primeira cena da peça (e uma parte da segunda) 

segundo os novos critérios de tradução propostos. 

Mas, ainda, para um maior e melhor entendimento das críticas aqui 

levantadas sobre os critérios de tradução de Joyce, se faz necessário primeiro 

indicar o percurso que levou Valle-Inclán a criar um novo tipo de escrita 

dramática. Para além disso, também é muito necessário considerar a fundo o 

seu esperpentismo linguístico1, empregado a partir da primeira obra que 

                                                 
1 Mas adiante focaremos a nossa atenção no que é o esperpentismo linguístico. Mas já 
adiantamos que foi o próprio Valle-Inclán que criou este tipo de escrita (que influenciou muita 
gente, como Gabriel García Márquez e Lorca, por exemplo) e que passou a chamar as suas 
novas criações de “esperpentos”. Por ora baste a informação de que essa segunda fase dos 
escritos de Valle-Inclán tenta misturar o trágico com o satírico, revivendo arcaísmos misturados 
com regionalismos e também neologismos criados pelo autor, ressaltando a fala popular e 
marginal, tentando fazer uma globalização dialetal do espanhol, denunciando as hipocrisias e a 
pobreza de espírito e material dos seus contemporâneos; e tudo isso sob a ótica de uma 
distorção grotesca dos heróis da literatura espanhola. A partir do capítulo 1, tudo isso – junto e 
misturado – ficará um pouco menos complicado de se entender. 
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classificou de “esperpento”2, obra esta que é justamente Luces de bohemia e que 

inicia a sua segunda fase literária. Dando noção mais exata do projeto criativo 

de Ramón del Valle-Inclán, de seus experimentos linguísticos e estilísticos, será 

mais fácil proceder ao exame e discussão das escolhas tradutórias de Joyce R. 

Ferraz. A seguir uma breve apresentação da biografia e da importância literária 

desse escritor galego. 

Ramón María del Valle-Inclán nasceu José Simón Valle y Peña em 

Villanueva de Arosa (na Galiza) em 1866 e faleceu em Santiago de Compostela 

(também na Galiza) em 1936. Cursa Direito na Universidad de Santiago de 

Compostela entre os anos 1886 e 1889, mas não conclui e muda-se para o 

México em 1892 (já tendo adotado o nome artístico que o consagraria em breve). 

No ano seguinte retorna à Espanha e se estabelece em Madrid, onde começa a 

frequentar a boêmia e os círculos artísticos e culturais. Valle-Inclán é um 

autodidata e molda a sua visão de mundo e a sua sensibilidade literária a partir 

de então. Em 1917 casa-se com a atriz Josefina Blanco, mas se separam alguns 

anos depois. Em 1933 é nomeado diretor da Academia Espanhola de Roma, mas 

em 1935 retorna à Espanha, por estar muito doente, e falece no ano seguinte. A 

sua produção literária pode ser classificada em dois períodos: o primeiro, 

considerado modernista3, em que o estilo do autor vai se desenvolvendo pouco 

a pouco até ele adotar posturas mais críticas e radicais com relação à realidade 

de seu tempo, e o segundo, a partir de 1920, considerado esperpêntico. A sua 

obra literária é extremamente extensa e, por isso mesmo, a partir do próximo 

parágrafo situaremos apenas as suas obras essenciais. 

Em 1895 publicou o seu primeiro livro: um volume de contos intitulado 

Femeninas. Seguiram-se as publicações de Epitalamio (romance curto), Jardín 

umbrío (dezesseis relatos), Corte de amor (quatro relatos) e Flor de santidad 

(romance); todos escritos entre 1897 e 1904. Mas só alcançaria sucesso de 

                                                 
2   “Esperpento” pode significar na língua espanhola, entre outras acepções, 
“extravagante, “assombroso”, desatinado”. 
3  O modernismo espanhol foi bem diferente do brasileiro. Enquanto este se filiava às 
vanguardas do início do século XX, aquele tentava revisitar estilos precedentes, como o 
simbolismo, sem reinventar drasticamente a linguagem da escrita literária, e ainda se situa 
cronologicamente antes do modernismo brasileiro. 
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público e crítica com a publicação das suas sonatas (todas romances): Sonata de 

otoño, Sonata de estío, Sonata de primavera e Sonata de invierno; publicadas entre 

1902 e 1905. Entretanto, essas sonatas ainda estavam longe do que viriam a ser 

as obras esperpênticas, que foram as que realmente colocaram o nome de Valle-

Inclán no rol dos artistas únicos. Em 1906 publica uma importantíssima obra do 

seu repertório de literatura dramática: El marqués de Bradomín. Coloquios 

románticos, cujo personagem principal, o marquês de Bradomín, reaparecerá em 

outras obras, inclusive em Luces de bohemia. Depois disso escreveu três dramas 

que compilou sob a série que chamou de Comedias bárbaras: Águila de blasón 

(1907), Romance de lobos (1908) e Cara de plata (publicada só em 1922). Entre os 

anos de 1908 e 1909 publicou os romances Los cruzados de la causa, El resplandor 

de la hoguera e Gerifaltes de antaño, que compõem a trilogia La guerra carlista. 

Em 1920 Valle-Inclán publica quatro dramas: Farsa italiana de la enamorada 

del rey, Farsa e licencia de la Reina Castiza, Divinas palabras e Luces de bohemia. É 

esta última que recebe pela primeira vez o nome de “esperpento” e, 

consequentemente, a que inicia o segundo período da produção literária do 

autor. Escreveu outros três esperpentos que compilou sob o título de Martes de 

carnaval: Los cuernos de don Friolera (1921), Las galas del difunto (1926) e La hija del 

capitán (1927). Em 1924 apresenta outra versão de Luces de bohemia com várias 

alterações e adições, e esta passa a ser a versão definitiva. Nos seus últimos dez 

anos de vida escreveu o romance Tirano Banderas (1926) – considerado por 

muitos estudiosos como um dos melhores romances do século passado –, e 

vários outros romances que compõem a série de violenta sátira política El ruedo 

ibérico. Dentro dessa extensa série cabe destacar La corte de los milagros (1927), 

Viva mi dueño (1928) e Baza de espadas (1932). 

O Valle-Inclán poeta reuniu toda a sua poesia no livro intitulado Claves 

líricas, de 1930. Neste livro se encontram Aromas de Leyenda. Versos em loor a un 

Santo Ermitaño (de 1907), La pipa de Kif (de 1919) e El pasajero (de 1920). Valle-

Inclán não deixou de publicar um ensaio sobre as suas reflexões estéticas até 

1916: La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales, publicada naquele ano. E, 

finalmente, em 1958 descobriu-se um romance seu intitulado Vísperas 
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Septembrinas, que muito depois da sua morte foi considerado como obra da 

primeira fase (de três) de El ruedo ibérico e que teria sido elaborado por volta de 

1932. O autor galego também não deixou de fazer contribuições para o nosso 

campo de estudo: realizou as traduções La reliquia, El crimen del Padre Amaro e El 

primo Basílio de Eça de Queiroz; La condesa de Romaní de Alexandre Dumas; Las 

chicas del amigo Lefèvre de Paul Alexis e Flor de  pasión de Matilde Serao. 

Valle-Inclán é comumente classificado como escritor da geração de 1898, 

mas apenas por motivos cronológicos, pois sua obra possui valores distintos e 

em quase nada se relaciona com os outros autores desta geração. Ángel 

Valbuena Prat resume brilhantemente esta diferenciação de Valle-Inclán com 

relação aos seus “colegas” de geração: 

 
Los noventayochistas, propiamente tales, apenas cultivaron la escena. (...) El 
teatro de Valle-Inclán es, como toda su obra, un valor aparte. (...)La obra de 
Valle-Inclán es esencialmente suya y, fundamentalmente, “literatura”. Su 
teatro es a la vez “modernista” y enlaza con la renovación ulterior. No se 
puede hablar en rigor de “teatro noventayochista”, pero a esa cronología 
corresponde el autor, y con él debemos cerrar este capítulo. Su invención 
dramática, del Valle-Inclán maduro, recibe el nombre de “esperpentos”. Con 
ello ha pasado del jardín umbrío y las evocaciones medievales trágicas, a sus 
muñecos de cartón pintarroteado, cómicos unas veces, casi siempre 
macabros o sangrantes, de un humorismo entre sombrío y caricatural, de 
gran guiñol de bajos fondos o de parodia terrible. (…) el Espíritu celta del 
gallego se complace en temas obsesivos del misterio, de juego alucinante de 
peleles, que se encabritan en extraña danza de la muerte, como una “santa 
compaña” de burdel o de taberna.  (Valbuena Prat, 1956, p. 589) 

 
Ou nas palavras de Francisco Umbral: “Valle no es 98 ni es calderoniano. 

Valle es Valle” (Umbral, 1998, p. 231). A partir dos anos 1970 “a crítica 

espanhola começa a reconhecer Valle-Inclán como o escritor mais original, mais 

revolucionário na forma, mais atual, mais moderno de sua geração.” (Freitas, 

1981, p. 7). Newton Freitas, na introdução à sua tradução de Tirano Banderas, 

que intitulou “Palavras necessárias”, ressalta também o caráter influente da 

literatura de Valle-Inclán:  

 
Começa-se também a reconhecer que a novelística costumbrista 
americana desde Rómulo Gallegos, Ciro Alegría, José de la Cuadra, 
Eustasio Rivera, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, García 
Márquez, para não citar os mais conhecidos, procede em linha direta 
de Valle-Inclán. (Freitas, 1981, p. 7)   
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 O incansável galego até agora não parou de trabalhar, pois toda a sua 

obra ainda age sobre a o processo criativo de muitos autores. 

 
CAPÍTULO I: Esperpentando 

 
1.1. Afinal, o que é esperpento? 
 
 Em 1920 a obra de Valle-Inclán sofre uma profunda transformação. 

Quatro peças de teatro de sua autoria são dadas a público. Os quatro dramas 

representam um testamento literário que encerra uma etapa e inicia outra. São 

eles: Farsa italiana de la enamorada del rey, Farsa e licencia de la Reina Castiza, 

Divinas palabras e Luces de bohemia, publicados nesta ordem. Neste ano o autor 

abandona alguns recursos literários – tidos como mais tradicionais – que foram 

se revelando insuficientes para plasmar a sua visão de mundo, de literatura e de 

teatro. O grotesco é agora o único método apto para expressar a sua visão da 

realidade espanhola e da condição humana. Se o modernismo espanhol serviu 

até então de fonte estilística e de inspiração, o ambiente criado pelos pintores 

Goya e Gutiérrez Solana começa a ser a fonte na qual Valle-Inclán se inspira 

para criar uma contraestética. Assim como aqueles pintores, Valle-Inclán 

começa a retratar o seu país como que através de espelhos côncavos 

deformantes: 

 
Dicha deformación, comparable a la que producen los espejos 
cóncavos, es la que produce el “esperpento”. La finalidad de esta 
distorsión es la de captar la realidad a partir de una deformación 
previa. Según el autor, la realidad ya está deformada, pues tanto las 
cosas como las personas nunca las vemos como realmente son. La 
mirada modifica, encubre y transforma lo que ve, por lo que la 
intención de Valle es cerrar esas vías de escape por donde se desplaza 
la mirada y obligarnos a ver el sentido verdadero de la complejidad 
humana. Se trata de un método paradójico, pues es la exageración la 
que nos conduce a la interpretación de las cosas más real y verdadera. 
A través de la caricatura, la farsa y la parodia muestra el autor la 
realidad española. (Navarro Durán, 2000, p. 634)  

 
 Muita coisa que outrora vingou em seus escritos não tem mais efeito 

segundo a mentalidade do escritor galego, aqueles recursos artísticos do 

modernismo espanhol como o uso da escrita convencional e o costumbrismo 
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linguístico, por exemplo, se tornam ineficazes a partir de então. O 

expressionismo é agora o procedimento mais efetivo para refletir as suas novas 

inquietudes: “La pintura expresionista contemporánea es uno de los elementos 

que permiten explicar la estética del esperpento. Dentro de esta tendencia 

pictórica cabe destacar la influencia ejercida por Gutiérrez Solana sobre Valle-

Inclán.” (Miñambres Sánchez, 1991, p. 62). Com razão, disse Valle-Inclán, tudo 

vem de Goya. Aquele pôs em teatro e romances o que este desenhou em telas. 

Nesse sentido, a origem do esperpento está ligada à avaliação e à crítica do 

assim chamado “casticismo”, um espanholismo exagerado, falso e 

discriminatório. A genialidade de Valle está tanto na observação que faz desse 

fenômeno social, como no modo como o figura artisticamente, quando, por 

exemplo, denota o falar pseudo culto e cheio de hipercorreções de uma 

sociedade que tenta se sentir parte da nobreza (de modelo importado). Assim, 

Francisco Umbral, metaforizando o esperpento, diz que este é um “baile de 

máscaras”: 

 
El esperpento consiste en pasar toda España, reyes incluidos, por el 
casticismo, con lo que quedan inmediatamente deformados o 
desnudos. El esperpento es un baile de disfraces donde los nobles y 
los plebeyos o artesanos viven la farsa de ser lo que no son, y ya sólo 
con eso, delegada su humanidad, resultan muñecos a los que Valle 
sólo tuvo que poner nombre y dar cuerda. (…) La aristocracia, 
tomando al vuelo un capricho francés, decide hacerse castiza 
(tampoco tiene imaginación ni opciones para mucho más). Este 
casticismo o imitación del pueblo halaga mucho al pueblo mismo, con 
lo que la farsa se ha convertido en arma de gobierno. (Umbral, 1998, 
pp. 242-3)  

      
Em todas as quatro peças citadas acima já podemos perceber a 

deformação e a caricaturização dos tipos madrilenos, mas é Luces de bohemia a 

primeira a receber a denominação de “esperpento”. Ainda que toda a produção 

artística de Valle-Inclán se caracterize por ser uma visão crítica da Espanha de 

seu tempo, é nos esperpentos que tudo é levado às últimas consequências. 

Aliás, a palavra “esperpento” é “o feio, o desalinhado, por extensão o absurdo, 

o desatinado, é o espanto, o assombro diante dos contrastes violentos da 

civilização espanhola.” (Freitas, 1981, p. 7). Joaquín del Valle-Inclán, em 
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glossário que acompanha a edição de Luces de bohemia de 2007, também nos 

explica brevemente:  

 
Esperpento, esperpentismo: denominación del autor para su nuevo 
género dramático, tomando un término que era ya popular para 
designar “cosas o personas feas o extravagantes; malas obras de 
teatro”. (Valle-Inclán, 2007, p. 274)               

 
 Para alguns críticos, é a partir de Luces, ou seja, a partir do primeiro 

esperpento, que a Espanha começa a cortar o fio que sempre amarrava a sua 

literatura ao lirismo romântico. A partir de então, a literatura espanhola começa 

a enfrentar mais corajosamente as mazelas, as realidades cruciais, a vida brutal, 

atraente, sensual, caricatural e cínica de seu país.  

 A propósito de seus personagens esperpênticos, Valle-Inclán afirma: 

‘Hasta que el público español no sepa apreciar que el único modo adecuado de 

presentar al héroe tradicional español es como el protagonista grotesco de una 

obscena farsa de feria, nunca comprenderá el verdadero sentido trágico de la 

vida española.’  (Apud Navarro Durán, 2000, p. 634). Tais personagens se 

justificam ainda mais pois, segundo o autor (na voz de Max Estrella, 

protagonista de Luces de bohemia), a Espanha é “una deformación grotesca de la 

civilización europea” e, por isso mesmo, “el sentido trágico de la vida española 

sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada” (Idem, ibidem).  

 Mas é evidente que a nova atitude estética de Valle não é uma atitude 

isolada, que tenha surgido repentinamente. Tem-se comprovado que esta 

atitude é a sua manifestação pessoal perante um ambiente europeu com que se 

sintoniza de forma original, sem que esta sintonia fique reduzida simplesmente 

a uma cópia. O autor assimila e sublima a tradição espanhola tanto no que se 

refere à pintura (Velázquez, Goya, Solana, Alenza), já observado linhas atrás, 

como à literatura, desde o arcipreste de Hita, passando por Cervantes e Mateo 

Alemán, para chegar até a obra de Diego de Torres Villarroel. Para a criação dos 

esperpentos, Valle-Inclán recorre a alguns experimentos em voga na Europa de 

então, mas também à tradição literária espanhola (para mudar a direção do seu 

leme). Mas tudo isso não daria resultados artísticos significativos sem uma 
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visão particular ante tais movimentos artísticos, sua particular visão de mundo 

e de arte. Miñambres Sánchez ilustra a concepção estética valle-inclanesca:  

 
La clave de este nuevo planteamiento es el distanciamiento con que el 
autor contempla la realidad y a los personajes, a los que describe como 
fantoches y muñecos al servicio de una visión descarnada y grotesca. 
La concepción que Valle-Inclán tiene del arte explica las posibilidades 
de observación del mundo. Él va a intentarlo desde arriba, convencido 
de que los personajes son tipos inferiores y que él, demiurgo y creador, 
puede manejarlos a su antojo. (Miñambres Sánchez, 1991, p. 59)  

 
  Valle-Inclán escolhe, dentre todas as formas possíveis de tratar seus 

personagens, aquela que os converte em fantoches a serviço da visão do autor. 

É aí que se situa a já muito reproduzida metáfora dos grandes espelhos 

côncavos que ficavam, em sua época, no Callejón del Gato: “la sociedad está 

deformada y la única manera de que recupere su figura originaria es reflejarla 

en un espejo cóncavo. De esta forma, las líneas distorsionadas recuperan la 

imagen auténtica, convirtiendo el esperpento en un claro método de 

desenmascaramiento.” (Miñambres Sánchez, 1991, p. 59). Valle-Inclán oferecerá 

agora em suas obras cenários muito mais ambiciosos: toda uma Madrid 

povoada de indivíduos marginais e artistas fracassados, a quem dotará de 

grandeza trágica. O seu pessimismo e desencanto começam a se plasmar com 

mais veemência, pois são nos esperpentos que Valle-Inclán denuncia os 

aspectos mais ridículos e cruéis da sociedade burguesa. Mas essa visão elevada 

e de distanciamento do autor não significa um movimento de desumanização 

da arte, muito pelo contrário: 

 
Se equivoca Greenfield cuando adjudica el esperpento a la idea 
orteguiana de la deshumanización del arte, aparte de que Ortega no 
quiso decir eso en su famoso ensayo. Los orígenes de Valle están 
claros, y otros los hemos aclarado aquí: el Renacimiento, Goya, 
Zorrilla, romanticismo/simbolismo, Rubén Darío, Wagner, 
Maeterlinck, Nietzsche, el cine, Espronceda, el cubismo (que no 
deshumaniza nada). (Umbral, 1998. p. 232) 

   
 E ainda tomam parte, nesta diversificada concepção estética, metáforas 

magníficas, gírias, vulgarismos, americanismos, galego popular, dialetos de 

várias partes da Espanha e muitos neologismos criados pelo autor, o que 

proporciona a suas obras uma grande riqueza linguística. Encontraremos nos 
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esperpentos um desfile de falares: o do ministro, o do poeta frustrado, o do 

dono de bar, o do porteiro politicamente incorreto, o do exilado político, o do 

bêbado, o do guarda, o do mendigo etc. Tal riqueza de linguagem é, segundo 

Zamora Vicente, o maior legado do esperpento: 

 
Pero el gran brillo, el prodigio permanente del esperpento es la 
deformación idiomática. Los personajes hablan desde ángulos que no 
son los acostumbrados en la lengua pulcra del arte modernista, la 
lengua del Valle-Inclán joven. Vamos a encontrarnos ahora con la 
desaparición de aquel pausado y comedido hablar, sometido a 
numerosas disciplinas, en el que se venían manifestando las vidas 
artísticas, exquisitas, de sus primeros personajes. Ahora los héroes van 
a “hablar”, sencillamente. (Vicente, 2007, p. 24)     

   
Valle-Inclán também ansiava por investigar e/ou criar novas 

possibilidades de representação dramática. Se a pintura serviu de ponto de 

partida privilegiado para a criação da sua contraestética, uma novíssima arte 

também lhe serviu de inspiração e, em alguma medida, de solução para a sua 

busca por novas formas de representação dramática: o cinema. Não é difícil 

notar a influência da sétima arte em todas as suas obras esperpênticas, haja 

vista os gestos caricaturais, os movimentos exagerados e/ou ridicularizantes, os 

primeiros planos e o magistral jogo de luz e sombra, tão característicos dos 

filmes mudos.  

Por isso tudo os seus personagens não são meramente grotescos, para 

além disso – são esperpênticos. 

   
 

 1.2. Luces de bohemia 

 
 O primeiro esperpento de Valle-Inclán foi publicado pela primeira vez 

em 1920, em forma de folhetim, na revista España; como livro foi publicado em 

1924, com muitas mudanças e inclusões. Se conta em Luces uma dantesca 

viagem: a peregrinação noturna de Max Estrella, andaluz hiperbólico, poeta de 

odes e madrigais, guiado pelo seu alter ego, don Latino de Hispalis (a quem 

chamo de Seu Latino de Hispalis), por diversos lugares madrilenos. Já é lugar 

comum que por trás de Max Estrella se esconde a figura de um poeta amigo de 
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Valle: Alejandro Sawa, que morreu cego, louco e na miséria em Madrid, em 

1909. Outras figuras da Madrid de então estão presentes na obra: O livreiro 

Pueyo está disfarçado sob o nome do personagem Zaratustra; Ciro Bayo é don 

Gay Peregrino; Rúben Darío é ele mesmo; Ernesto Bark é Basilio Soulinake, 

entre tantos outros. Francisco Umbral, citando também Zamora Vicente, 

sintetiza muito bem a obra: 

 
Luces supone el gran espectáculo de un Madrid “absurdo, brillante y 
hambriento”, (…) Comedia itinerante, viaje al fin de la noche, pero 
lejos de Céline. Expresión del Valle más exasperado en su crónica de 
la bohemia, una hora trágica de España y una confesión de 
anarquismo revolucionario en el tono literario y canalla que 
corresponde a su personaje uno y trino: Max Estrella, Sawa, Valle-
Inclán. (…) Es en Luces donde Valle más ha recorrido el alma de 
Madrid, comedia con mucha calle. Zamora Vicente ha documentado 
esto muy bien: Valle se nutre de los géneros ínfimos, de los periódicos 
ilegibles, del sabor y un color de un tiempo, la leyenda triste de la 
bohemia y el “pingajo y colorín” de la literatura, como dice Estrella.   
Luego veremos la transfiguración Valle/Sawa/Estrella, que son por sí 
mismos un juego de espejos, aparte del famoso callejón. Aquel Madrid 
está íntegro en Luces, que quizá sea la obra más contemporánea de sí 
misma que compusiera el autor, con algo de novela (la andadura) y 
mucho de crónica inmediata. (Umbral, 1998, pp. 238-9) 

 
 A Espanha/Madrid que aparece em Luces é uma Espanha/Madrid 

surpreendida em transe de ruína, de desmoronamento irremediável. Dessa 

crítica ninguém se livra: desde o monarca até o mais tímido plebeu. A desolação 

transmitida por Luces se dá por esse desfile incessante de pessoas sem meta, 

sem futuro e sem ter “onde cair morto”. A obra arremete contra toda uma 

sociedade. De fato, Valle-Inclán faz dessa realidade social um anti-herói 

coletivo: 

 
La trayectoria en la localización de los escenarios de sus obras 

es otra prueba de originalidad. Partiendo de espacios convencionales, 
llegará a su recinto galaico, para acabar convirtiendo a Madrid en 
escenario universal, pero grotesco, de una España a la que Valle-
Inclán contempla desolada y muerta. (Miñambres Sánchez, 1991, p. 
47) 

 
 Por força do desmoronamento inevitável da Espanha e de sua sociedade, 

o tema da morte percorre toda a obra como um fator decisivo. A cegueira e a 

pobreza material de Max serão os elementos que permitirão ao protagonista 
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discursar por todos os cenários pobres, de espírito e materialmente, inseridos na 

peça. São 15 cenas que se ajustam a um ritmo cronológico já clássico na 

literatura: 24 horas. Nessas horas Max vai se chocando contra todos os 

indivíduos e opiniões que cruzam o seu caminho, inclusive contra Seu Latino 

de Hispalis, o seu “companheiro” de jornada que, longe de servir como um 

Sancho, age em alguns momentos em favor das adversidades do protagonista. 

O início da noite é o marco inicial da viagem ao inferno deste Dante cego (que 

não tem Virgílio como companheiro). Segundo Miñambres Sánchez, Max 

Estrella acaba por ser a modernização do herói clássico: com aparência de 

grandeza, mas sem possibilidades e meios para lutar contra a mesquinhez de 

um mundo que mina as suas forças. Luces ilustra a luta do homem contra 

algumas instituições (a imprensa, o governo, a academia), e o discurso de Max 

vai se intensificando cada vez mais no decorrer do seu trajeto. 

 As didascálias da peça são uma obra à parte, pois são muito poéticas, 

literárias, cinematográficas, artísticas:  

 
(…) vamos a echar una ojeada a las acotaciones, o sea, las indicaciones 
que da el autor referidas a la acción, los personajes y a lo que conviene 
al desarrollo de la escena. Ya te habrás dado cuenta de que son muy 
literarias (…) Desde la primera escena, “penumbra rayada de sol 
poniente”, las indicaciones sobre la luz aparecen en casi todas las 
acotaciones: “Media cara en reflejo y media en sombra” (pág. 55), 
“Luz de acetileno” (pág. 61), “parpadeo azul del acetileno” (pág. 63), 
“En la llama de los faroles un igual temblor verde y macilento (pág. 
75) (…) Otras indicaciones son muy plásticas, como si nos 
describiesen un cuadro, por ejemplo, “Sobre las campanas negras, la 
luna clara” (pág. 165), “sombras negras de los sepultureros, al hombro 
las azadas lucientes” (pág. 196). Esta es una constante – acotaciones 
literarias, importancia de la luz, descripciones plásticas – del teatro de 
don Ramón: la concepción de la obra como un gran espectáculo 
visual. (Valle-Inclán, 2007, pp. 230-1) 

  
  

Essas didascálias singulares nos ajudam a entender de forma mais clara o 

distanciamento do autor com relação aos seus personagens (já mencionado 

anteriormente), e ao modo como os trata: tal qual marionetes curvadas a sua 

vontade. Pois, em Luces, cada tipo fala segundo o seu estrato social, sem que 

isso vire um movimento de estereotipagem, e é nas rubricas que o autor fala 

como ele mesmo, afastando-se dos personagens: 
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Pero el novelista no se limita al gran logro de que cada quien hable 
como tal, sino que él mismo, cuando narra o describe, lo hace con 
frecuencia trenzando una prosa de múltiples casticismos [no sentido 
da sua revisitação modificante da tradição literária española, da 
literatura “a la España”] y viva plasticidad. La calidad de cosa que 
tiene esta escritura no es fácil de igualar. Por otra parte, el juego es 
completamente funcional, pues que Valle consigue así la aleación del 
autor con sus personajes. (Umbral, 1998, p. 258) 

    
 Enfim, o ilustríssimo senhor Ramón María del Valle-Inclán, como 

pudemos notar, vai muito além de ser um escritor, é um idioma. 

 

 
1.3. O idioma esperpêntico de Valle-Inclán 
 
 A teoria dos espelhos côncavos é uma teoria estética, pois serve para 

termos uma noção das construções artísticas e da nova estilística desenvolvida 

pelo autor. Mas como ele forja essas construções por meio da linguagem? Como 

manipula a linguagem dentro dos esperpentos? Para começarmos a responder 

essas questões teremos que retornar ao distanciamento com que Valle-Inclán se 

dirige aos seus personagens. Como já foi dito, uma das chaves para se 

compreender essa nova atitude do autor – o esperpento – é o distanciamento 

que transforma personagens em fantoches. Para conseguir tal feito, Valle-Inclán 

se vale dos recursos típicos dos primórdios do cinema (gestos caricaturais, 

movimentos exagerados e/ou ridicularizantes, os primeiros planos e o jogo de 

luz e sombra) como inspiração para criar um novo tipo de representação 

dramática. Dentro desta linha plástica só o grotesco e as formas deformantes 

são capazes de denunciar a hipocrisia: 

 
 En esta misma línea plástica [a do cinema como inspiração para o 
seu novo estilo de dramaticidade] se sitúa lo grotesco como forma de 
expresión, tratando de denunciar el desajuste entre lo doloroso de la 
realidad y el mínimo eco que tiene en los individuos. La consecuencia 
de este planteamiento será clara: hay que llevar a cabo una 
deformación sistemática de la realidad, exagerando la contradicción 
que esconde la sociedad, que actúa de forma tan diferente de sus 
principios. Para conseguirlo, son necesarios procedimientos diversos, 
que abarcan tanto el aspecto plástico como el lingüístico. Lo plástico 
se logra mediante la presentación de contrastes violentos, 
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inesperados, difíciles de asimilar  por parte del espectador, cuya 
sorpresa produce en él un gran desconcierto.  
 Para lograr estos resultados no se escatiman medios. Lo 
extraordinario, lo sobrenatural, lo chocante aparecen como elementos 
normales dentro de este código. A su vez, los personajes son seres 
extraños, si bien las referencias precisas a hechos y tipos del momento 

los convierten en material histórico de fácil identificación. (Miñambres 
Sánchez, 1991, pp. 61-2)  

 
Desse modo, o jeito tradicional de escrever já não era suficiente para 

expressar a sua nova arte: 

 
 A este mundo alucinado de plasticidad brillante le corresponde el 
empleo de un lenguaje que sea también una desviación de la lengua 
convencional del momento. En este plano también Valle-Inclán 
alcanza objetivos muy originales. Ningún ambiente le resulta ajeno: 
los registro estilísticos cultos para utilizarlos como pretexto de mofa y 
burla; los lenguajes marginales, en exacto paralelismo con la 
muñequización, para dignificarlos, poniéndolos en boca de personajes 
cultos que sufren así una degradación inevitable. 
 La elaboración lingüística resulta tan sutil que los esperpentos 
fueron considerados como teatro para leer, dado el proceso de 
desgarro a que la lengua está sometida. Zamora Vicente añade como 
fuente lingüística todo el material que ofrece la literatura de arrabal, 
en la que se incluyen no sólo formas coloquiales, sino también 
expresiones procedentes de sainetes, zarzuelas y de un tipo de teatro 
que ridiculiza la producción dramática seria. Y junto a ello aparecen 
con frecuencia frases literarias, expresiones formularias fuera de 
contexto, vulgarismos, desgarradas expresiones coloquiales…, todo al 
servicio de una sobrecogedora visión de la realidad. (Idem, ibidem, p. 
63) 

 
 Assim, importa menos o que se diz e mais o como se diz. Valle agora põe a 

ênfase da sua escrita no como. Sendo agora a distorção que recupera a forma 

original e grotesca da sociedade o volante direcionador do seu novo teatro, o 

autor começa a recuperar, e a deflagrar, na fala dos seus personagens, o meio de 

comunicação primitivo do homem, a guturalização: 

 
(…) Valle pone todo el énfasis de su escrita en el cómo. Ya hemos 
hablado aquí de guturalidad. A nuestro novelista, tan plástico, le 
interesa la guturalidad humana, y esta guturalidad, anterior al 
lenguaje, se acentúa en las palabras raras, mal dichas, exóticas, 
salvajes, extranjeras, arcaicas, dialectales, etcétera. (Umbral, 1998, p. 
262)  

 
Como pudemos notar, a guturalização “pede”, nos esperpentos, os 

arcaísmos, palavras de pouco uso, palavras exóticas etc. A guturalização remete 
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diretamente à sonoridade, e Valle, privilegiando essa característica, não usa tais 

ingredientes de forma gratuita: nas obras esperpênticas eles são, segundo 

Umbral, como que o aproveitamento de “sobras de demolição”; Valle os 

relaciona interna e intimamente, orquestra as suas propriedades sonoras. O 

autor galego acreditava que a língua espanhola é uma língua teatral, feita para 

o grito, para as combinações enérgicas de sons; assim ele dizia: “(...) nuestra 

lengua es una lengua teatral; hecha para el grito y para el apóstrofe. Una lengua 

que cuando es bella y noble de veras es cuando suena” (op cit Valle-Inclán, 

2007, p. 256).  Daí as constantes aliterações e assonâncias que percorrem toda a 

peça Luces de bohemia, tanto nas falas como nas didáscalias: 

 
Fijémonos a continuación en algunos rasgos concretos dentro del 
plano de la lengua. Nos encontramos en Luces de bohemia todavía las 
rimas interiores (“periodista” y “florista”, “luminoso” y “verdoso”, 
etc.), al lado de las palabras de argot, empleadas con un brillo entre 
nosotros sin precedente ni parentesco desde Quevedo. Esas voces 
sirven para representar al desnudo el anverso de la vida sosegada y 
encauzada, es decir, delatan la vida auténtica, la que no está 
encadenada a normas, la desceñida y violentamente sincera. (Vicente, 
2007, p. 26)       

 
Então, se a distorção recupera a imagem real da sociedade (porque esta já 

está deformada em seu casticismo), a guturalização, os arcaísmos recuperam a 

ideologia verdadeira dos cidadãos: estes se escondem sob uma falsa casca de 

moralidade e de modernidade, mas, na verdade, cultivam interiormente uma 

mentalidade retrógrada e senhorial, ou seja, primitiva, gutural. Soma-se a isso 

tudo a ânsia de Valle-Inclán por dar “dignidade literária” aos gêneros tidos 

como menores, uma ânsia pela revitalização de formas teatrais não tão 

valorizadas pela alta sociedade e por certos círculos literários: 

 
Pero no podemos detenernos únicamente en la explicación de 

los espejos para comprender la concepción del esperpento como un 
todo armónico. De la lectura de Luces de bohemia brota 
indudablemente un impreciso regusto de sainete, de zarzuela con 
tonillo de plebe madrileña y ademán desgarrado. El hálito de mayor 
entidad es el que atañe el idioma: voz de la calle madrileña, cultismo y 
argot reunidos, creaciones metafóricas momentáneas, acunadas por 
una brisa de veces coloquial, a veces leguleya. El léxico de los sainetes 
y del género chico lo reencontramos, revestido ya de dignidad 
literaria, en Luces de bohemia. (Vicente, 2007, p. 17)    
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E mais uma vez deparamos com a informação de que a linguagem de 

Luces de bohemia, além de ser o fio condutor desta novidade estética de Valle-

Inclán, é o maior legado para os esperpentos futuros e, obviamente, para a nova 

literatura espanhola e hispano-americana que surgiria a partir de então. Luces 

sugere uma renovação da “língua literária”: 

 
Toda la crítica está de acuerdo en alabar la enorme creación 

lingüística, la profunda renovación de la lengua literaria que plantea 
Luces de bohemia. Tenemos muchos niveles de habla y de lenguaje, 
voces y citas literarias dándose la mano con madrileñismos y 
vulgarismos; términos gitanos y galleguismos; creaciones del autor y 
voces de la literatura clásica española... (Valle-Inclán, 2007, p. 244)  

 
Alguns desses recursos e criações linguísticas usados por Valle podem 

ser exemplificados nos itens que se seguem: 

 

Neologismos 

Há em Luces de bohemia muitos neologismos com o uso do prefixo “a” 

como “abichado”. Esta palavra que é neologismo em Luces é palavra existente 

no idioma português e que também tem a acepção de “com forma de bicho”. 

Também existem neologismos que Valle criou com base em palavras galegas 

como ”cañotas”, “cepones”; outros com base em termos coloquiais como 

“chispones”; outros com base em construções oriundas do francês como “hacen 

escombro”; outros com base em objetos bem conhecidos pelos espanhóis como 

“chancleando”, que é criação sobre “chanclo”: sapato elástico que calça o pé de 

forma bem justa; outros ainda, segundo Joaquín del Valle-Inclán, que dificultam 

uma classificação precisa da sua origem, como “fripón” e “albando”.   

 

Galeguismos 

Valle-Inclán usa tanto palavras galegas como construções oriundas do 

galego como, por exemplo, “tenía apostado”, ou seja, “tener” seguido de 

particípio com o sentido de ação repetida anteriormente. Valle também escolhe 

palavras usuais do galego moderno, mas que são ao mesmo tempo arcaísmos 
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do espanhol, como “resultas” com o sentido de “resultados”. E outras tantas 

palavras galegas: “pazo”, “extravaga”, “entrapados”, “cuadrase” – entre outras.  

 

Americanismos 

Em Luces também há vozes das variantes do espanhol das Américas. Um 

dos usos mais conhecidos, e que percorreu algumas de suas obras anteriores, é 

a palavra “briago” para designar “bêbado”. 

 

Referências literárias, artísticas e históricas 

Há vozes gregas como “eironeia”; latinas como “saluten pluriman” (sic); 

referências históricas como “Artemisa”, “Belisario”; referências artísticas como 

“Armida”, “Hermes”; mitológicas como “Minerva”; literárias como a extraída 

de La vida es sueño: “¡Mal Polonia recibe a un extrangero!”; Max Estrella poetiza 

a sua cegueira com um verso de Victor Hugo: “Como Homero y Belisario” entre 

outras referências. 

 

 

Linguajar popular e cultismos como zombaria 

 Joaquín del Valle-Inclán classifica os ciganismos, madrilenismos e 

vulgarismos dentro deste item. Como ciganismo temos “gachó”, “mulé” entre 

outros; como vulgarismos temos “dilustrado”, “sus”, “apegarse”, “cuála” entre 

outros. Como característica de madrilenismo, Joaquín del Valle-Inclán assinala 

a apócope, ou seja, a supressão de sílabas: “propi”, “pipi”, “delega” etc; há 

também em Luces o emprego descabido de cultismos como elemento de 

satirização: “Introducir” no lugar do super popular “meter”: “No introduzcas 

tú la pata”; há também deformação fonética da voz culta: “previlegiado” no 

lugar de “privilegiado”; há também redundâncias de valor enfático: “finado 

difunto”. No que diz respeito a gírias temos: “beatas” para “pesetas”, “bola” 

para “cabeza”, “papiros” para “billetes”, “chica” para “pequeña botella” entre 

outras.  
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Ecos da linguagem esperpêntica num possível vislumbre de 
tradução 

 
As gírias madrilenas estão expostas em Luces, mas fazer uma tradução 

em português tomando por base uma variedade específica (como se esta fizesse 

as vezes de uma variedade madrilena) não representaria o esperpentismo na 

língua da tradução, pois em Luces esse madrilenismo está retratado no nível 

léxico (misturado com outros léxicos, como o da Galícia). No nível sintático-

semântico esse madrilenismo é algo que não cabe em Madri, é toda uma 

Espanha cheia de raças que se chocam e se influenciam. O esperpento de Valle 

consegue se livrar do costumbrismo linguístico: 

 
Sin duda, el género chico, los sainetes o los escritores 

“casticistas” ya habían empleado este recurso [o uso de vozes 
madrilenas]; nada había de nuevo en ello, pero Valle-Inclán lo emplea 
rompiendo con cualquier asomo de costumbrismo o madrileñismo: el 
lenguaje de la calle, de la taberna, del chulo y del borracho están ahí, 
formando y conformando la obra, pero con la finalidad de proyectarse 
más allá, de sobrepasar el espacio de Madrid y de su tiempo. 

(…) 
Cuando deseó expresar ese dolor sobre la situación española, 

esa crítica que lanza sobre una sociedad, escogió salir de los usos y 
maneras del lenguaje teatral de su época, fabricando, por así decirlo, 
un nuevo lenguaje que contuviese todos los niveles del habla, desde lo 
más bajo a lo más alto, desde el argot de arrabal al galicismo 

modernista. (Valle-Inclán, 2007, pp. 248-9) 
 

A linguagem de Valle também não pode ser neutralizada na tradução 

por meio de escolhas mais afins ao padrão – linguístico e/ou ideológico – 

majoritariamente aceito, ou seja, não deve ser censurada e traduzida segundo o 

gosto majoritário do público da língua da tradução ou segundo as “normas” de 

uma variante linguística de maior prestígio (como a de cidade de São Paulo, por 

exemplo), muito menos ser enquadrada segundo um círculo literário imperante: 

uma tradução não deveria transformar a peça em algo simplesmente aceitável, 

tragável; um movimento tradutório desse tipo caracterizaria um 

antiesperpentismo, pois Valle-Inclán não marginalizava até as piores palavras, 

aquelas que falam com autoridade “contra o marquês”: 

 
Este descenso del escritor al corazón del pueblo, a lo peor y 

más expresivos del lenguaje, al argot y las malas palabras, tiene una 
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grandiosidad inversa en quien fue príncipe de la lengua y ahora 
quiere ser príncipe de las tinieblas. Valle no se limita a mimetizar al 
pueblo en esto, como han dicho sus estudiosos, sino que asume 
profundamente, irónicamente, su condición de pueblo, y nos habla 
desde el albañal, que es desde donde se puede hablar con autoridad 
contra el marqués de Salamanca. 

Hay un momento en que el poeta maldito y lo canalla se 
encuentran inevitablemente en esa nostalgia del lodo, baudeleriana, 
que el autor español experimenta también. (…) Valle no margina las 
peores palabras, las que son un lazo de vulgaridad trenzado en la 
cretona de la jerga: ringorrango. Palabra de sastra o chalequera. Valle 
está seguro de que en su hablar total esa palabra también va a valer. 
(Umbral, 1998, pp. 246-7) 

 

Veremos no capítulo III que os critérios de tradução de Joyce Rodrigues 

Ferraz se chocam contra a leitura dos críticos que citamos sobre o que é o 

esperpentismo na linguagem dramática valle-inclanesca. Notaremos também, 

nas notas e nos trechos que retraduzimos a título de amostragem com base na 

proposta de novo corpus de critérios tradutórios, que muitas das escolhas da 

tradutora não refletem satisfatoriamente o movimento esperpentizador, e a sua 

tradução, inclusive, com frequência recorre à “neutralização” – dita acima – da 

singular linguagem criada pelo autor galego.  

 
 

 
CAPÍTULO II: 

 
A consideração do esperpentismo na linguagem é muito importante para 

avaliarmos e/ou realizarmos uma tradução de Luces de bohemia ou de outra 

peça esperpêntica. Mas, ainda, soma-se a esse esforço considerarmos também a 

problemática da tradução de literatura dramática. As duas seções que se 

seguem pretendem dar ao leitor um sucinto panorama das discussões sobre a 

tradução deste gênero que vai além da leitura, e que culmina na realização 

cênica.    
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2.1. Uma síntese dos textos de Bassnett (1980), O’ Shea 
(2009) e Zuber-Skerritt (1984) com confrontação das linhas 
de pensamento desta e daqueles sobre como traduzir teatro 
(ou “Alguma teoria”). 
 
 Esta seção pretende comparar duas linhas teóricas que, em grande parte, 

diferem quanto ao proceder tradutório mais adequado ao drama. Acontece que 

essa diferenciação não apenas influi no tempo despendido pelo tradutor mas, e 

mais importante, no resultado final do texto traduzido e também, 

consequentemente, na própria peça já montada. De início faremos uma síntese 

de três textos que discorrem, e dão sugestões, sobre o proceder tradutório do 

drama dizendo também os exemplos que os seus autores analisaram (sem nos 

aprofundarmos muito nesses exemplos, pois não são o foco aqui), e depois 

partiremos para uma análise comparativa dessas linhas teóricas que puderam 

ser divididas em duas. Pela leitura desta seção, e pela análise do novo corpus de 

critérios de tradução propostos para Luces de Bohemia presente nesta 

monografia, se notará que levamos em conta a linha de pensamento 

desenvolvida por Bassnett e O'Shea, aquela que chamamos aqui de “linha de 

pensamento 1”.   

  

2.1.1 BASSNETT 

O capítulo intitulado “A tradução de textos dramáticos”, presente no 

livro Estudos de Tradução – Fundamentos de uma disciplina, de Susan Bassnett  

(texto dado a público em 1980, mas aqui usamos a tradução em português de 

2003), fala algumas vezes do tratamento do termo tradução como montagem do 

espetáculo teatral. Mas a autora não deixa de advertir que essa acepção do termo 

pode soar deveras enganosa, pois gera uma suposição geral de que o espetáculo 

teatral deva ser simplesmente uma equivalência semântica do texto dramático. 

Tal acepção supõe também que o texto dramático deva ser lido de forma 

fechada, não possibilitando outras leituras/representações.  
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        Mas antes de lidar com essa questão, Bassnett nos fala brevemente – logo 

no primeiro parágrafo do capítulo – da carência de discussões sobre os textos 

dramáticos e suas possíveis traduções. Segue tratando do dilema comum 

quando o assunto é traduzir drama: traduzi-lo “como um texto puramente 

literário” (p. 190) ou traduzi-lo como “um elemento de outro sistema mais 

complexo” (idem). Tal dilema surge, segundo Bassnett, porque “(...) a leitura de 

um texto dramático é diferente. Ele é lido como algo incompleto e não como uma 

entidade inteiramente acabada (...)” (idem). Depois disso trata – transcrevendo 

uma passagem de Ubersfeld – da distinção artificial entre texto e representação 

teatral, o que acabou dando ao texto um estatuto mais elevado. Mais adiante 

defende que uma tradução de texto dramático que inicialmente visa o palco não 

deve se agarrar a modelos já pré-concebidos de tradução. Em seguida, 

transcreve Veltrusky para tratar da questão do diálogo: este se desenrola no 

tempo-espaço e é sempre integrado na situação extralinguística (texto gestual, 

cenário, figurino etc). É isso, entre outras coisas, que faz o texto dramático ser 

funcional, segundo Bassnett. Depois trata do conceito de discurso teatral, de 

Peter Bogatyrev, e do critério de representabilidade, primeiro de forma 

introdutória e, mais adiante, imbricados com a questão da concepção de 

representação teatral (que muda ao passar do tempo e de cultura para cultura). 

Seguindo na problemática dessas questões, a ensaísta usa Shakespeare para 

situar melhor a problemática da evolução da concepção de representação teatral 

(um Shakespeare nos padrões formais de hoje). 

        Chegamos então num dos pontos mais altos deste capítulo de Bassnett: a 

discussão da problemática de traduções de algumas das peças de Racine. 

Começa dizendo que foram feitas traduções isoladas do dramaturgo francês, 

aquelas que se preocupavam mais com a encenação (visando o sujeito 

espectador); e outras, em obras completas, privilegiando possíveis culminações 

literárias (visando o sujeito leitor). Depois cita novamente Bogatyrev e trata 

muito brevemente do “pesado pedantismo de muitas versões inglesas de 

Racine” (p. 194). Ainda dentro das questões racineanas, Bassnett discorre sobre 

os padrões gestuais das duas línguas envolvidas na tradução do drama, como 
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exemplo cita a tradução – feita por Ben Belitt – de Fulgor y Muerte de Joaquin 

Murieta. Depois disso, compara – de forma algo estendida – três traduções 

inglesas do verso de abertura da Fedra, de Racine, pelo viés dos níveis 

semântico, sintático e estilístico acrescidos das dificuldades relativas às 

convenções do teatro clássico francês. Depois de lidar com tal comparação, Bassnett 

exemplifica uma má aceitação de uma peça traduzida por não corresponder, 

entre outras coisas, à convenção gestual da língua de chegada, e o exemplo é a 

primeira versão inglesa de Andrômaca do mesmo dramaturgo francês. Contudo, 

a versão de Ambrose Philips (lançada menos de quarenta anos depois da 

primeira tradução) fez muito sucesso por corresponder ao discurso teatral inglês 

de então. Philips reconheceu uma possível resultante pesada e artificial na 

tradução para o inglês da peça de Racine, então a reestruturou/recriou sob os 

termos teatrais ingleses. Isto posto, Bassnett parte para a comparação de duas 

versões da cena em que Enona descobre a paixão secreta de Fedra: uma versão 

criada por Tony Harrison e outra por Robert Lowell. Segundo Bassnett, 

Harrison foi “quem mais adequadamente verteu as mudanças de movimento 

da cena, apesar das óbvias diferenças de linguagem.” (p. 204).  

        Por fim, as duas últimas páginas do capítulo (205 e 206) são bem ricas no 

que diz respeito ao jargão usado pelos teóricos dos estudos teatrais. Tal riqueza 

incita o conhecimento mais aprofundado sobre os “signos auditivos e visuais” 

(designados por Kowzan), os “sistemas paralinguísticos”, o “subtexto” (ou 

“texto gestual”), o “código gestual” (que muda de idioma para idioma), a 

“vertente de representação teatral” a ser adotada pelo tradutor e “a função do 

texto como elemento da, e para, a representação”. 

                                                                                                                              

2.1.2 O’ SHEA 

O ensaio de José Roberto O’ Shea intitulado “Inter(ação), performance e 

tradução de/para teatro: alguma teoria e alguma prática”, e que se encontra em 

Tradução, vanguarda e modernismo São Paulo: Paz e Terra, 2009, poderia ser 
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resumido – no que diz respeito à importância dos elementos extralinguístico no 

texto teatral – pelo seguinte esquema: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
O círculo que engloba o conjunto que forma a “palavra situada” é o constructo 

de linguagem que remete a coordenadas mais amplas como as nacionais, 

epocais, individuais, genológicas etc. E estas coordenadas orientam de que 

maneira a “palavra situada” será formada. Esquema criado por mim a partir de 

outro feito em sala e discutido pelo Professor Doutor Marcelo Paiva de Souza 

na disciplina Tópicos de Pesquisa em Estudos da Tradução, da UFPR. 

 O ensaio de O’ Shea focaliza, de maneira geral, “a questão do diálogo e 

da tradução do diálogo, deslocando o tópico dos signos não-verbais e 

priorizando as noções de diálogo e enunciação em cena.” (p. 110). Desse modo, 

o ensaio gira em torno do fato de que o modo de expressão do teatro, 

Palavra/fala 

(“palavra situada” = “ação/interação”) 

 

Quem a quem? (“quantum de troca 

verbal, individualização de caracteres”) 

Como? Sob quais circunstâncias? 
(“modalidade de interação”) 

Por quê? (“o que motiva o personagem”) 
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“conforme aponta Ryngaert, invocando Ezra Pound, ‘não consiste em palavras, 

mas em pessoas que se movem em cena empregando palavras’ (Ryngaert, 

p.105).” (p. 111). Outro ponto interessante do ensaio é o compartilhamento da 

experiência de Clarice Lispector como tradutora e de suas dicas para traduzir 

teatro. 

 

2.1.3 ZUBER-SKERRITT 

 Ortrun Zuber-Skerritt, no seu texto intitulado “Translation Science and 

Drama Translation”, apresenta o esquema de seis etapas discutido por Rose 

(1981, pp. 1-7) que, segundo ela, pode ser realizado sequencialmente ou 

simultaneamente durante a tradução de uma peça de teatro. Os seis passos são: 

1° - análise preliminar do texto, 2° - análise exaustiva do conteúdo e estilo, 3° - 

aclimatação/naturalização do texto, 4° - reformulação e verbalização do texto 

na língua alvo, 5° - análise da tradução revisada e 6° - revisão e comparação por 

outra pessoa que esteja familiarizada com o texto original. 

A partir da apresentação desse esquema, Zuber-Skerritt diz que ele é 

muito útil no caso de uma peça a traduzir, porque os seis passos mencionado se 

referem ao traslado do original em direção a outra língua e cultura de chegada. 

Porém, o esquema não inclui certas etapas no processo de transposição do 

drama (estrangeiro ou nacional): as de elaboração de uma representação cênica. 

Em vista disso, a estudiosa afirma que esta segunda fase, a da transposição do 

texto para o palco, é – no mínimo – tão importante quanto a primeira fase, a da 

transposição do texto pro texto. O drama, segundo ela, não cumpre apenas a 

função de uma obra literária feita para ser apreciada na leitura, na reflexão e 

discussão; mas também para a encenação, para a experiência total expressada 

nas linguagens oral e não-verbal, e apreciada por todos os sentidos, bem como o 

intelectual e o emocional. 

Após diferenciar as duas fases da tradução do drama (1- do texto pro 

texto e 2 – do texto para o palco), Zuber-Skerritt discorre que os seis passos são 

pertencentes à fase 1, que um sétimo passo seria necessário para dar inicio à 
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fase 2, e que esse passo seria a análise para a adequação ao palco. Trata, logo em 

seguida, de um oitavo passo: decisões com base na tradução do texto para o 

palco, o que significa – resumindo este passo de forma bem grosseira – ir 

mudando nos ensaios, ou nas montagens preliminares, o que foi traduzido 

texto a texto (o que se conhece, popularmente, por “acerto e erro”). Depois 

disso, vislumbra uma representação cênica que vai da estritamente presa ao 

script à sem script.  

Termina o seu texto reconhecendo que, apesar de tudo, o teatro de hoje 

trabalha em cima de um limite mais elástico e que vem gerando continuamente 

novas discussões sobre o fazer cênico. 

 

2.1.4 Choques e alguma similaridade (um pouco mais 

detidamente) 

Pela concordância, em vários aspectos, sobre o como entendem o 

processo de traduzir literatura dramática, vamos aqui chamar os textos de 

Bassnett e O’ Shea de linha de pensamento 1 e o do Zuber-Skerritt, por divergir 

em grande parte dos outros dois, de linha de pensamento 2.  

        A linha 2, quando apresenta os seis passos discutidos por Rose, não atenta 

logo de início para uma articulação entre enunciado linguístico e os signos 

componentes do discurso teatral, o que, como pudemos inferir da leitura de Zuber-

Skerritt, prolonga demais o trabalho do tradutor e/ou do encenador, podendo 

culminar ainda num resultado final não satisfatório para os padrões teatrais da 

língua de chegada. A primeira fase da tradução de teatro, proposta pela linha 2, 

se estende mais em tentar dar conta do enunciado linguístico no texto 

traduzido; já a linha 1 preza um vislumbre inicial do rendimento cênico do 

texto traduzido “em voz alta” (como aconselha Clarice Lispector via O’ Shea), 

ou seja, um vislumbre já no sentido texto-palco, ao contrário da linha 2 que 

“pede” uma solução texto-texto antes de mais nada. Portanto, como dissemos 

no início da seção, o novo corpus de critérios tradutórios propostos na seção 3.2 

desta monografia para uma retradução de Luces de bohemia que melhor atente 
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para o esperpentismo leva em conta a linha de pensamento 1. Tal escolha se deu 

pela observação que levou em conta, como já exposto e citado páginas atrás, a 

guturalização e a sonoridade do espanhol tão prezada por Valle-Inclán, que via 

no espanhol “una lengua teatral; hecha para el grito y para el apóstrofe. Una 

lengua que cuando es bella y noble de veras es cuando suena”; encontramos, 

então, apoio no vislumbre inicial em voz alta proposto pela linha 1 para a 

observação e a recriação/recuperação dessa guturalização orquestrada por 

Valle-Inclán nos seus esperpentos; guturalização esta que opera diretamente os 

recursos rítmicos e sonoros de muitos diálogos (e até das didascálias).         

Retomando a análise das linhas de pensamento, a 2 se aproxima, em 

parte, da linha 1 quando reconhece – após a apresentação do esquema dos seis 

passos – que o esquema não inclui etapas no processo de transposição do 

drama (estrangeiro ou nacional) para uma representação cênica. Com esta 

constatação Zuber-Skerritt acaba levando em conta que, como diz Bassnett, 

“uma das funções do teatro é operar a outros níveis para além do estritamente 

linguístico (...)” (p. 205). Mais adiante, Zuber-Skerritt apresenta outra 

similaridade com a linha 1 quando discorre que o drama não cumpre apenas a 

função de uma obra literária feita para ser apreciada na leitura, na reflexão e 

discussão; mas também para a encenação, para a experiência total expressada 

nas linguagens oral e não-verbal, e apreciada por todos os sentidos, bem como o 

intelectual e o emocional. Semelhança que fica mais evidente ao lado desta 

citação de Bassnett: “(...) o texto é apenas um elemento na totalidade do 

discurso teatral. A linguagem em que o texto dramático está escrito serve de 

signo no interior da rede daquilo que Thadeus Kowzan designa por signos 

auditivos e visuais.” (p. 205).  

        Apesar desse ponto de contato entre as duas linhas, a proposta que se 

segue da linha 2 de mais outros dois passos – além dos seis primeiros – para 

tentar dar conta da segunda fase, a da transposição texto-palco, torna a 

distanciar as mentalidades, pois para a linha 1 as fases texto-texto e texto-palco 

estão logo imbricadas. Assim como aponta O’ Shea nesta passagem: “O preceito 

de movimento em cena ressalta a condição precípua do teatro, que constrói 
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significados por meio de marcação, jogo de cena, sinalizações de subtexto, 

cinestesia etc. Finalmente, o emprego da palavra, enunciada sob determinadas 

circunstâncias, complementa a complexa teia de modalidades de expressão 

teatral.” (p. 111). Essa última passagem de O’ Shea que contrasta com a linha 2 

e, talvez por isso mesmo, nos ajuda a entender melhor a sintonia do ensaio dele 

com o capítulo em questão de Bassnett, e que valida um pouco mais essa nossa 

separação em “linhas”, encontra um correlato em relação ao citado subtexto no 

texto da autora: “(...) o texto dramático contém em si o subtexto ou aquilo a que 

chamamos o texto gestual, que determina a ação física do ator. Assim, não é só o 

contexto, mas também o código gestual encastrado na própria língua que 

determina o trabalho do ator; e o tradutor que ignora todos os sistemas além do 

puramente literário corre sérios riscos.” (p. 205). Já se faz necessário dizer, antes 

de partirmos para a seção seguinte, que Bassnett, em seu texto “Translating for 

the theatre: the case against performability” de 1991, reconsidera essa questão, e 

o novo corpus de tradução proposto aqui também parte desta reconsideração.  

         Por fim, não devemos deixar de lembrar que as linhas 1 e 2 são teorias. Ou 

seja, aquele que vise um sujeito leitor, durante a tradução de literatura 

dramática, talvez encontre na linha 1 melhor aparato; e, obviamente, aquele que 

vise um público talvez se identifique mais com a linha 1, ainda que, em 

primeira instância, os textos em discussão têm como interlocutor preferencial o 

estudioso da tradução, não o tradutor  - exceção feita, em parte, a O’Shea. Mas, 

como pudemos notar, a linha 1 colabora para ambos os lados: a literatura e o 

espetáculo. 

 

2.2. A apropriação semiótica da realidade social como 
elemento de transposição teatral: Bassnett (1991) e Pavis 
(2008) 
 
  Na seção anterior demonstramos a teoria que consideramos para a 

recriação em português da sonoridade e da intensidade dos diálogos de Luces de 

Bohemia e do nosso proceder “retradutório”. Na presente seção demonstraremos 
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o que consideramos, da teoria da tradução de teatro, para uma tentativa de 

recriação em português do esperpentismo de Valle-Inclán presente nessa peça. 

Inicialmente, durante a leitura descompromissada da peça anos atrás (antes 

mesmo de se pensar numa proposta de monografia) imaginamos a seguinte 

pergunta: como criar o esperpentismo em português? E chegamos à conclusão 

de que seria necessário apropriar-nos de alguns matizes socioculturais típicos e 

únicos do Brasil. Para tal afirmação não soar vaga e generalizante, afirmamos 

que o texto da retradução que tínhamos em mira não deveria incorrer em uma 

pasteurização ou uniformização da peça, pois, sendo assim, o esperpento em 

português não se realizaria. Entenda-se por “pasteurização” aqui a não atenção 

para com as diferentes escolhas estilísticas de Valle, os filtros linguísticos e 

ideológicos. Perguntemo-nos, então, nessa perspectiva: se Valle usou o 

tratamento “don” nos diálogos se referindo ao modo como as pessoas que se 

conhecem se chamam, qual função teria, então, o uso de “Dom” na tradução em 

português para uma recriação do esperpentismo? Partindo da leitura desta 

seção se entenderá a nossa proposta por traduzir “don” por “Seu” e, entre 

outras coisas, a reconstrução – que em alguns casos chega a ser total – dos 

apelidos espanhóis para apelidos comuns no Brasil. Essa questão da 

pasteurização pode não estar ainda clara, mas, a seguir, Pavis e Bassnett nos 

darão uma noção mais exata dessa questão e, até, exemplos do fracasso da 

pasteurização na tradução de teatro. 

  Na presente seção também tentaremos discorrer sobre o que se pode 

apreender da relação entre o texto dramático e a cena, como teorizada por 

Susan Bassnett e Patrice Pavis, quando se frisa um pouco mais a importância 

cultural (a “apropriação” no título da seção). É neste texto de 1991, e intitulado 

“Translating for the theatre: the case against performability”, em que Bassnett 

faz reconsiderações (mencionadas brevemente na seção anterior) sobre o que 

discorreu em “A tradução de textos dramáticos”. A reconsideração se dá 

justamente no que diz respeito à questão do “subtexto” (o que Pavis chamará 

“verbo-corpo”): este já não estaria necessariamente implícito no texto 

dramático. Ou seja, Bassnett já não mais considera que o texto dramático 
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carrega um controle virtual da encenação. Desse modo, essa nova forma de 

teorizar a problemática concernente à literatura dramática, revisitada pela 

tradutora e também encenadora, é tida como o paradigma vigente das 

discussões de tradução de teatro (haja vista o fato de que o teatro moderno 

trabalha em cima de um limite mais elástico e que a cena ultrapassa cada vez 

mais o texto puramente linguístico). Ou seja, as suas reconsiderações refletem o 

estado atual das discussões da tradução de literatura dramática. Nessas 

explanações reconsideradas de Bassnett já há certa concordância com o que 

mais quer ressaltar Pavis em seu texto (“Para uma especificidade da tradução 

teatral: a tradução intergestual e intercultural.” In: O teatro no cruzamento de 

culturas), e a citação a seguir dele é uma boa síntese da “especificidade da 

tradução teatral” a que se refere logo no título do seu capítulo em questão:  

 
A tradução é esse texto inencontrável que deseja dar conta do texto-fonte, 
justamente sabendo que não tem sentido, de valor e existência, a não ser em 
função de um público-alvo. A esta circularidade perturbadora acrescenta-se 
o fato de que a tradução teatral não está jamais ali onde se espera: não está 
nas palavras, mas nos gestos, nos corpos nas entonações: não na letra, porém 
no espírito de uma cultura, inapreensível porém omnipresente. (p. 154) 

 
Resumindo então, e mais ainda: para Pavis os elementos que definiriam 

a especificidade da tradução teatral seriam a cena e a encenação. Assim, mais 

uma vez podemos inferir que o texto dramático e a cena gozam de 

prerrogativas autônomas, não estando a cena completa e ditatorialmente 

subordinada ao texto dramático. E é justamente graças a esse jogo aberto 

existente no teatro que, logo no início de seu texto, Bassnett alerta para a 

carência de textos teóricos na tradutologia teatral (em comparação com a 

tradutologia geral):   

 
 

In the history of translation studies, less has been written on problems of 
translating theatre texts than on translating any other text type. The 
generally accepted view on this absence of theoretical study is that the 
difficulty lies in the nature of the theatre text, which exists in a dialectical 
relationship with the performance of that same text and is therefore 
frequently read as something 'incomplete' or 'partially realized'. (p. 99) 
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 O “incompleto” ou “parcialmente realizado” é o que veio conferindo ao 

encenador uma valorização cada vez maior. Pois atualmente o encenador não 

vem simplesmente “em socorro” da literatura dramática, sendo então a 

concepção de autoria da peça (do espetáculo teatral pronto), hoje em dia, algo 

bem plural (assim como atualmente é bem comum ouvirmos “Shakespeare de 

fulano”, “Lorca de sicrano”...).  

  Algum teórico, porém, poderia discorrer contra a afirmação de Pavis de 

que a tradução teatral não está “na letra” mas “no espírito de uma cultura”. Tal 

discurso de tal teórico poderá sim encontrar subsídios favoráveis em outros 

textos teóricos, em exemplos de traduções etc (e, obviamente, um mundo 

acadêmico “saudável” é esse mesmo que prega um livre trânsito de teorias e 

correntes). Acontece, entretanto, que Pavis tem fortes contra-argumentos 

embasados no fracasso da teoria marxista de ideologia em relação a uma 

reflexão sobre a cultura (p.149. Nota 65); o teórico contra-argumenta, também, 

com possibilidades que traz à luz (não no sentido de ter inventado tais 

possibilidades, mas categorizado), e que veremos logo mais. 

  Mas é necessário dizer que apesar de demonstrar as suas preferências 

em se tratando de transpor uma peça fonte para uma peça alvo, Pavis esforça-se 

também fortemente em explicar as diferentes correntes de produção de 

espetáculos; as seções intituladas “A tradução e sua relação com a encenação” 

(p. 132) e “Atitudes frente à Cultura” são bons exemplos desse esforço.    

 A definição de cultura que Pavis usa em seu texto, e a adotada na 

presente seção, é a de Lotman e Uspênski: a cultura é “a memória não-

hereditária da comunidade” (“On the semiotic Mechanism of culture”. In TTR: 

New Literary History, IX, 2, p. 213). Ou seja, a cultura é a “apropriação semiótica 

da realidade social” (p. 145). Quais seriam, então, as nossas possibilidades de 

“decidir sobre a atitude a ser adotada em face da cultura-fonte” (p. 146) nesta 

relação de interdependência que é a transposição teatral? Pavis nos faz 

vislumbrar três possibilidades: a) muito da cultura-fonte na cultura-alvo, 

podendo tornar a peça ilegível para aqueles que não são especialistas em tal 

dramaturgo; b) normalizar a cultura-fonte por uma familiarização da peça e c) 
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uma tradução “que seja como ‘corpo condutor’ entre as duas culturas e que 

respeite a proximidade e o afastamento, a familiaridade e a estranheza.” (p. 

147). A terceira opção, porém, pode levar determinado dramaturgo a ser 

passado por um “filtro”, ocasionando rarefação e/ou extinção do seu discurso 

ideológico (como ocorreu várias vezes com Brecht nos EUA), podendo também 

diminuir a transcendência poética, como exemplificada na transcrição a seguir 

do teórico:   

 
O fato de não querer perturbar o espectador ocidental ao lhe apresentar uma 
civilização indiana muito específica e particularizante [referindo-se ao 
exemplo da encenação de Mahabharata montada por Peter Brook e Jean-
Claude Carrière] conduz a uma universalização desse mito indiano: ela se 
dirige a todos os homens. Que seja! Porém, nesse caso, tudo é universal e os 
discursos universalizantes perdem de sua prenhez política, sociocultural, em 
proveito de uma grande-missa celebrada ecumenicamente para toda a 
humanidade. A estandardização e a indústria cultural amam muito fazer-se 
fluir para uma universalização um humanismo transcendental, quando elas 
nada mais são do que uma chamada ideológica e tecnocrática, um 
empobrecimento que de humanismo não tem mais do que o nome e que gera 
a estandardização informacional. O recurso à humanidade torna-se uma 
tática para resolver os problemas insolúveis de uma tradução muito 
particularizante e para reduzir as arestas entre as culturas. Esta solução é 
pouco satisfatória, quaisquer que sejam os grandes discursos sobre o 
interculturalismo e a compreensão entre os povos. (p. 148-149) 

 
 
 Bassnett, indo em direção semelhante, e retomando Susan Melrose 

(MELROSE, Susan. “Im-Possible Enactments: From One Body to Another”. 

Texto apresentado na conferência Beyond Translation: Culture, History, Philosophy 

[University of Warwick, julho de 1988]), reconhece que uma universalidade 

geral não existe e que, se existisse, diminuiria princípios ideológicos (como já 

vimos) de peças de autores que as criaram justamente para fundar questões 

filosóficas:   

 
Susan Melrose, theatre analyst and translator, has recently argued very 
persuasively that gestus is culture bound and cannot be perceived as a 
universal. Working with a multicultural group in workshop conditions, she 
discovered that the gestic response to written texts depends entirely on the 
cultural formation of the individual performer, affected by a variety of 
factors, including theatre convention, narrative convention, gender, age, 
behavioural patterns etc.  (...) She then goes on to attack [depois de 
transcrever uma passagem de Melrose em que ela ataca o que seria a 
“tyranny of theories of the written text”] what she calls "the neo-Platonic 
cringe" of certain theatre practitioners who yearn after a "'oneness' and its 
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hypothesized access into 'truth' and 'sincerity' or 'deep meaning' or 'inscribed 
subtext'." The importance of her argument is that she effectively demolishes 
the assumption that has prevailed for at least the last hundred years, that the 
playtext contains a series of signs which may transcend cultural boundaries. 
In short, performability is seen as nothing more than a liberal humanist 
illusion. (p. 110) 

 
 

 O “gestus”, em Bassnett, está intimamente ligado à noção – ainda que não 

estabelecida pontualmente – de “Performability”. A toda essa discussão de 

emulações em maior ou menor grau da cultura-fonte na alvo vem somar-se a 

problemática da “performability” que ora designou a permissividade de 

improviso concedida aos atores, ora – e mais frequentemente um movimento 

gestual inerente ao texto dramático, ora como termo que sanciona convenções 

“extra-texto”, ora como elemento fundamental do que seria um “teatro 

comercial”, ou seja, aquele teatro pasteurizado que visa o sucesso e que é 

direcionado ou traduzido segundo “o que vai agradar”. Mas, num momento em 

que Bassnett faz as amarras da cena com a questão da cultura, temos: 

 
My own work in this field has followed a tortuous path in the past twenty 
years. The work began with a belief in the commonality of the physical 
dimension of theatre texts, but now I have been compelled to recognize that 
this is physically encoded differently, is read differently and is reproduced 
differently across cultural boundaries. I have come to reject the notion of the  
encoded gestural subtext, perceiving it as a concept that belongs to a 
particular moment in time in western theatre history and which cannot be 
applied universally. (p. 111) 

 
 
 E é justamente nesse trecho, diga-se de passagem, em que Bassnett 

explica, mais pontualmente, o motivo da sua revisitação teórica a que nos 

referimos. 

 São todas essas noções que o indivíduo que queira entender o fracasso de 

algumas tentativas de pasteurizações culturais deve ter em mente, e que seriam 

mais relevantes a propósito da observação do fator cultural (na acepção 

retomada por Pavis) na relação texto-cena e também imbricado com o verbo-

corpo que possibilita a troca de um sintagma maior como, por exemplo, “Eu 

quero que você ponha o chapéu na mesa” (Pavis, p. 132) por um menor como, 

por exemplo, “Coloque isso aí” (idem) (já que o teatro possibilita os 
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espectadores verem que o personagem segura um chapéu). A forma e o gestual 

de como o ator que interpreta o personagem “mandão” vai enunciar a ordem 

de por o chapéu sobre a mesa vai depender caso a caso, de padrões formais de 

cultura a cultura. Mas, no nosso caso específico, o da retradução de Luces de 

bohemia a título de amostragem, devemos analisar essa questão com muito 

cuidado (daí o itálico no “possibilita” da troca de sintagmas, além de que 

também Pavis não diz que essa troca deve sempre ser obrigatória), pois estamos 

querendo recriar o esperpentismo linguístico criado por Valle-Inclán na língua 

de tradução, no português brasileiro. Então, fazer uma tradução de tal forma, 

contando que podemos reduzir o enunciado unicamente pelo fato do público 

estar vendo o chapéu na mão do ator, acarretaria na extinção da linguagem 

esperpêntica do autor galego; linguagem essa que, como já mencionamos, é um 

dos grandes feitos da peça Luces de bohemia. 

 O leitor já deve ter se dado conta que a atitude de transposição teatral em 

face da cultura fonte adotada por nós para retradução – dentre as três 

vislumbradas por Pavis citadas aqui – é a segunda: normalizar a cultura-fonte 

por uma familiarização da peça. Mas, no sentido pavisiano, devemos entender 

“normalizar” como “normatizar”, ou seja, “criar normas para”; esse 

movimento, portanto, não deve ser confundido com aquela outra acepção da 

entrada “normalizar”, que é a de “uniformizar/pasteurizar”. As normas que 

criamos para a retradução foram justamente as normas – agora no sentido da 

acepção da rubrica da linguística –, ou seja, uma normatização da peça por meio 

do uso do “conjunto de preceitos estabelecidos na seleção do que deve ou não 

ser usado numa certa língua, levando em conta fatores linguístico e não 

linguísticos, como tradição e valores socioculturais.” (Dicionário eletrônico 

Houaiss 3.0 para “norma”). Tendo em mente que essa normalização, ou 

normatização, que operamos na nossa amostragem de retradução de Luces de 

bohemia não tem relação com a outra acepção de “normalizar”, que – como já 

dissemos – é “uniformizar”, se compreenderá como tentamos recriar a 

esperpentização em português brasileiro, ou seja, como funciona a 

normatização da retradução: é o uso de tudo o que é de uso corrente numa 
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língua relativamente estabilizada pelas instituições sociais; é uma normatização 

por meio da apropriação dos fenômenos culturais considerados como sistemas 

de significação da realidade social brasileira. Podemos entender que se trata da 

apropriação dos fenômenos considerados como sistemas de significação únicos 

da realidade social brasileira. Pois, sem essa apropriação semiótica da nossa 

realidade social, ou seja, sem uma a recriação do texto valle-inclanesco com 

apoio nas particularidades dos matizes únicos culturais brasileiros, a tradução 

se afastaria do jogo linguístico presente em Luces de bohemia, se afastaria do 

maior legado dos esperpentos. 

 
 

CAPÍTULO III: Critérios de tradução 

 
3.1. Critérios de tradução de Joyce R. Ferraz: alguns 
questionamentos 

 
  Na presente seção levantaremos algumas questões que suscitam o 

corpus de critérios de tradução proposto por Joyce R. Ferraz para Luces de 

bohemia. O leitor se deparará aqui com uma série perguntas levantadas por nós 

sobre a defesa da tradutora para tais critérios. Essa sucessão de 

questionamentos quer demonstrar que uns de seus critérios contradizem e/ou 

desconstroem outros. Ou seja, querem levar em conta que se ela defende e 

supostamente realiza um movimento tradutório X como poderia, então, 

também defender e supostamente realizar um movimento tradutório Y sendo 

que, como exporemos, o movimento Y vai num sentido oposto ao X. Joyce parte 

de um corpus de critérios contraditórios, então o que pretendemos é 

demonstrar que ela mesma reduz a possibilidade de sustentar algumas de suas 

escolhas tradutórias. Ficam esses questionamentos como sugestão para o leitor 

refletir sobre os choques presentes entre os critérios da tradutora. Por exemplo: 

a sua escolha por traduzir a peça segundo a variedade de São Paulo não 

vislumbra o “caldeirão linguístico” que supostamente seria esta variedade (pelo 

fato da cidade abrigar gente das várias partes do Brasil), não contribuindo e/ou 
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corroborando, pela sua escolha feita, para a recriação em sua tradução da 

mistura/globalização dialetal do espanhol operada por Valle-Inclán. Esse não 

vislumbre se reflete, por exemplo, na tradução de "golfa": insistentemente é 

traduzido por "vagabunda", “vadia” ou “piranha”. Podemos, com isso, inferir 

que se Joyce quisesse refletir o “caldeirão linguístico” traduziria “pelma” por 

"quenga", voz mais nordestina, já que em São Paulo há mais nordestinos que 

em muitas cidades do próprio nordeste, isso sem levar em conta que estes 

termos em português de cunho sexista escolhidos pela tradutora, que refletem 

as acepções de “promíscua” e “leviana”, em quase nada tem a ver com a 

acepção de “golfo(a)” na realidade linguística espanhola: o espanhol usa essa 

palavra para designar “gatuno”, “velhaco”, “biltre”, “macanjo”, “trapaceiro” 

etc. Lendo a sua tradução não vemos quase nada – no que diz respeito a léxico – 

que esteja fora do falar das classe mais letradas paulistanas e, no dia a dia em 

São Paulo, não vemos paulistanos mais letrados usando termos mais comuns de 

outras regiões do Brasil na sua “fala normal”. 

 Como pudemos verificar no capítulo I, a linguagem empregada em Luces 

de bohemia é bem complexa e original. Há várias peculiaridades em que 

devemos prestar atenção nessa obra dramática de Valle-Inclán: galeguismos, 

andaluzismos, ciganismos, americanismos, linguagem culta e popular, 

arcaísmos, exotismos, jargões, palavrões, vulgarismos, gírias, expressões 

oriundas dos sainetes e das zarzuelas, criações metafóricas, neologismos criados 

pelo próprio Valle-Inclán e referências históricas e literárias. Joyce R. Ferraz 

pasteuriza e/ou filtra tudo isso pela sua escolha em traduzir a peça atualizando 

a linguagem e tomando por centro a variante usada na cidade de São Paulo, ou 

seja, a variante de maior prestigio. Isso, por si só, já denotaria certa discrepância 

em relação ao esforço literário e estilístico de Valle-Inclán, pois a realização 

linguística espanhola, apesar do espanhol ser uma língua irmã do português, é 

marcada por grandes diferenças e, somando-se a isso também a questão da 

linguagem complexa do autor galego, não se presta – ou pelo menos não 

deveria se prestar – a movimentos paralelos fechados e/ou óbvios e/ou fáceis 

com a realidade linguística brasileira.  Mas, ainda, Joyce R. Ferraz comete uma 
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série de outras contradições na defesa dos seus critérios de tradução, tanto 

relativamente à poética valle-inclanesca e, consequentemente, aos postulados 

estéticos e literários empregados por ele, quanto com relação ao próprio elenco 

de critérios exposto e defendido pela tradutora e às explanações contidas em 

seu estudo introdutório e, também, nas soluções adotadas no texto traduzido – 

em vista dos critérios que, declaradamente, teriam norteado o trabalho. Em 

inúmeras passagens de cunho fortemente imagético, por exemplo, as suas 

opções tradutórias deixam bastante a desejar e não fazem recriações estilísticas 

que minimamente se aproximem dos esforços do autor galego, não explorando 

a fundo as possibilidades existentes na língua portuguesa (vide as notas de 

rodapé 9, 35, 36, 38, 46, 55 e 56 desta monografia). Para melhor aprofundar a 

exposição, vamos reproduzir na íntegra “Os critérios de tradução“ de Joyce 

Rodrigues Ferraz para Luces de bohemia: 

 
  Na tradução de Luzes da boêmia, optou-se por uma atualização da 
linguagem, tomando por base uma variante de língua portuguesa utilizada na 
cidade de São Paulo. Preferiu-se a forma “você”, por exemplo, ao pronome de 
tratamento da segunda pessoa “tu”; evitaram-se, porém, construções com 
pronomes átonos de segunda pessoa, típicas do falar paulistano, em prol de uma 
construção mais neutra, como: “um café faria bem a você” (cena IV). 
  Quanto às diferenças diacrônicas de natureza referencial, de visão de 
mundo, contextos históricos, social e literário, inserimos nota críticas e explicativas 
no corpo da tradução. 
  Sempre que possível, utilizamos em língua portuguesa recursos 
linguísticos e estilísticos semelhantes aos empregados pelo autor em língua 
espanhola, Se, por um lado, tivemos algumas perdas expressivas, já que esse 
procedimento nem sempre é viável na passagem de um código para outro, por 
outro lado, ao explorar as características rítmicas e morfossintáticas da língua 
portuguesa, obtivemos ganhos e, assim, compensamos as eventuais perdas. 
  Alguns efeitos rítmicos como as aliterações (“com os pés entrapados e 
troncudos no estrado do braseiro”) e assonâncias (“de verde serpente”), entre outros, 
foram mantidos; no entanto, o momento da ocorrência e o recurso fônico 
empregado dificilmente coincidem no texto original e no traduzido. Ainda com 
relação ao ritmo, vale lembrar que a tradução obedece às características da 
pontuação da língua portuguesa. Mantivemos, porém, o uso nem sempre 
apropriado de algumas maiúsculas, seguindo o original e o estilo do autor. 
  Na tradução dos diálogos foram consideradas as variáveis sociais e 
psicológicas dos personagens. Tentou-se, com isso, reconstruir um comportamento 
linguístico bastante próximo ao da língua falada. 
  Para conservar na tradução o ambiente madrileno dos anos 20, foram 
adaptados para o português os nomes próprios espanhóis de logradouros, cidades, 
e pessoas. Nomes estrangeiros não sofreram alteração, bem como nomes de 
personalidades históricas ou literárias. 
  Versos ou poemas citados pelos personagens foram mantidos em 
espanhol, com uma tradução livre dos mesmos em nota. Nossa opção se justifica 
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pela intenção de conservar na tradução elementos que remetam diretamente ao 
ambiente boêmio da Madri daqueles anos. 
  Tampouco se pretendeu, com os comentários anteriores, esgotar as 
questões relacionadas ao processo de elaboração desta tradução de Luzes da boêmia: 
apenas se indicaram algumas diretrizes que serviram de orientação ao trabalho. O 
caminho não foi fácil. Valle-Inclán – isso é admirável – possuía domínio tal da 
língua espanhola e de suas variantes que conseguiu chegar a uma síntese pessoal 
da linguagem. Essa síntese constitui, sem dúvida, o maior desafio para o tradutor 
de qualquer obra de don Ramón. Todavia, desde o início, tinha-se consciência 
dessas dificuldades. Optou-se por seguir os postulados estéticos de Valle-Inclán, 
adaptando-os, quando possível, à língua portuguesa – mesmo que esse 
procedimento acabasse sacrificando, em alguns momentos, a compreensão e a 
fluidez da leitura em prol da esperpentização. (Ferraz, 2001, pp. 29-30) 

 
 Joyce começa dizendo que em sua tradução “optou-se por uma 

atualização da linguagem”, mas Umbral nos alerta de que não há esperpento 

sem revisitação do passado (inclusive na linguagem): 

 
Valle es un experto en redimir materiales de desecho, en sobredorar 
viejas ferrallas, los géneros ínfimos en el teatro y la prensa de época, 
por ejemplo, hasta refundirlas en algo precioso y legítimo. (Umbral, 
1998, p. 15) 
Y para terminar con Greenfield, espero, dice que el esperpento es o 
actúa siempre sobre la actualidad, y esto examinando una pieza que 
no se refiere a la actualidad, como Luces, sino al pasado, al siglo 
anterior. Casi todo el esperpentismo de Valle es retrospectivo. 
Precisamente el esperpento es la manera que tiene Valle de actualizar 
la historia. Ya hemos dicho que nadie es extranjero impunemente. La 
exigencia de actualidad dejaría el esperpento en caricatura de 
periódico. (Idem, ibidem, p. 244)  

 
 Com “actualizar la historia” Umbral quer dizer que Valle fazia os seus 

leitores lembrarem de fatos ocorridos que estavam caindo no esquecimento 

como, por exemplo, escândalos políticos; daí o itálico em “actualizar”: não 

significa um movimento de “redublagem” (como recentemente vem 

acontecendo com alguns filmes dos anos 80 e 90 transmitidos por redes de 

televisão). O movimento valle-inclanesco para essa recuperação da história, 

como já mencionada aqui no capítulo I, é o resgate da escrita de publicações 

antigas e de gêneros literários de menor prestígio, sendo a atualização da 

história por meio de uma linguajar atual nada esperpêntico. O dramaturgo 

galego quer mesmo é transmitir um filme do passado, mas sem redublagem e 

sem colorir digitalmente um filme da era em preto e branco. Quer que vejamos 

a notícia de corrupção política como ela foi transmitida cinquenta anos atrás, 
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com aquele linguajar. O que podemos entender, só com as primeiras linhas dos 

critérios tradutórios de Joyce, é que o texto traduzido para o português vai 

transmitir um filme mudo, mas colorido digitalmente e depois dublado. Logo 

após dizer que optou por uma atualização da linguagem, a tradutora afirma 

que tal atualização se deu “tomando por base uma variante de língua 

portuguesa utilizada na cidade de São Paulo”, mas, a rigor, essa escolha por 

uma única variedade não deveria dar conta da tentativa de globalização dialetal 

das variedades do espanhol que Valle tentava realizar em sua peça, aliás, a sua 

menção por tal escolha já denota um movimento contrário justamente a essa 

particular característica do esperpento. Joyce prossegue: “(...) evitaram-se, 

porém, construções com pronomes átonos de segunda pessoa”, extinguindo 

característica muito usual da fala popular. Diz que essa escolha se deu “em prol 

de uma construção mais neutra (...)”, mas Valle misturava tudo: o esperpento é 

um “idioma” que surgiu da sua tentativa de globalizar os dialetos espanhóis e 

de misturar os diferentes falares dos vários estratos sociais; a tradução do 

esperpento, no que diz respeito à contraparte linguística, não deveria ser uma 

construção neutra, ou seja, no texto em português brasileiro deveria haver de 

tudo (até lusitanismos, por exemplo, haja vista que Valle utilizou muitos termos 

das variedades do espanhol das Américas). Nesse ponto, inclusive, a tradutora 

se contradiz em relação à sua própria defesa. Por exemplo, traduz “No 

introduzcas tú la pata” (p. 70 da edição bilíngue) por “Não introduza os pés 

pelas mãos”, e ressalta, em nota de rodapé, que conservou “a mistura de 

registros que, no original altera a expressão meter la pata, isto é, cometer 

indiscrição ou gafe para introducir la pata.” (p. 71). A sua nota contradiz 

completamente a sua defesa de opção por uma construção neutra exposta em 

seus critérios quando defende que, nessa passagem em questão, conservou a 

mistura de registros. Se a tradutora conservou uma característica do original, não 

há sustentação da sua defesa por atualização da linguagem e por neutralidade 

(defendida nos seus critérios de tradução), pois, a rigor, quem conserva não 

atualiza ou neutraliza.   
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  A tradutora está, então, tomando “neutralidade” por “prestígio” na 

exposição do corpus de seus critérios tradutórios. Pois, como uma variedade 

dialetal pode ser neutra? A sua defesa pela escolha da variedade de São Paulo 

infere, então, que o falante da variante da cidade de Salvador, por exemplo, 

também fala a variante de São Paulo usada na tradução. Nesse sentido, a 

variante de Salvador conteria então a variante de São Paulo, haja vista que esta, 

segundo a tradutora, é mais neutra que aquela. E como a supressão dos 

pronomes átonos pode pretender neutralidade, algo que atinge um maior 

número de pessoas, haja vista que tais pronomes são, como ela mesma ressalta, 

“típicos do falar paulistano”? Isso tudo é, na verdade, um movimento mais 

próximo à concepção de um idioleto, ou seja, da linguagem de um único 

indivíduo em especial, do que da neutralização. Se a construção com os 

pronomes átonos é típica, ou seja, mais usual na fala popular (como ela mesma 

lembrou), e se a tal variedade de São Paulo tem mais prestígio, a supressão dos 

pronomes átonos não poderia ser algo que abrangesse um número maior de 

pessoas. 

 A tradutora também defende que várias aliterações e assonâncias foram 

mantidas em sua tradução, mas só na primeira cena da peça, como se verificará 

nas notas da nossa retradução, por várias vezes esses recursos sonoros e 

rítmicos foram deixados de lado pela tradutora. 

 No primeiro parágrafo da página 30 Joyce diz: “Na tradução dos 

diálogos foram consideradas as variáveis sociais e psicológicas dos 

personagens. Tentou-se, com isso, reconstruir um comportamento linguístico 

bastante próximo da língua falada.” Mas também nesse ponto a tradutora se 

contradiz. Por exemplo, para a personagem Pisa Bien Valle-Inclán constrói um 

falar cheio de ciganismos, tendo a personagem, consequentemente, acento e 

trejeitos ciganos. Mas Joyce R. Ferraz em nada recria um falar único para tal 

personagem, não atendendo à sua própria defesa de que considerou variáveis 

sociais e psicológicas. O seu movimento tradutório que talvez mais se aproxime 

de um falar único para essa personagem é, em alguns momentos, a simples 

reprodução dos termos ciganos do texto original, tornando a fala traduzida 
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ilegível, pois, o leitor tem que recorrer obrigatoriamente à nota de rodapé. A 

tradutora alerta que “em prol da esperpentização” a leitura foi em alguns 

momentos sacrificada. Mas até nisso há incoerência, pois, só reescreve como 

está no original alguns termos ciganos, não todos, e também só dedica nota de 

rodapé a alguns. Exemplificando tudo isso: Joyce traduz a fala de Pisa Bien 

“Don Max, por adelantado decláreme usted en secreto si cameló las tres beatas 

y si las lleva en porta monedas.” (p. 78 da edição bilíngue) por “Dom Max, cá 

entre nós, o senhor a arrumou os três mangos?” (p. 79). O ciganismo “cameló” 

(que segundo Joaquín del Valle-Inclán é 'enamorar, querer', e “camelista” é 

'engatusador, burlista' [p. 266]) é traduzido por “arrumou” e não foi digno de 

nota de rodapé segundo a tradutora; a parte de que, talvez, “ciganou” seria 

uma escolha mais satisfatória, pois, segundo o dicionário Houaiss 3.0, 

“ciganice” é  

 
1 m.q. ciganada ('ato de cigano') 
2    bajulação para conquistar a confiança de alguém  
3    lamúria para obter algo; pedinchice 

 
estando, inclusive, “ciganou” mais de acordo com as explicações de Joaquín del 

Valle-Inclán. O verbo “ciganar”, em português, não existe, mas inferiria o 

sentido do termo original na tradução e colaboraria para uma criação de uma 

fala única para a personagem Pisa Bien pelo motivo de que no Brasil, 

diferentemente da Espanha, não é de conhecimento dos brasileiros um corpus 

linguístico característico e/ou estereotípico daquilo que seja um falar cigano 

brasileiro; sendo também a concepção de “cigano” aqui no Brasil bem diferente 

da tida pelos espanhóis. E no que diz respeito à reprodução de termos ciganos 

na tradução de Joyce temos, por exemplo, “LA PISA BIEN – ¡quién tuviera los 

miles de esse pirante!” (p. 78 da edição bilíngue), traduzido por “A PISA-BEM – 

Quem me dera ter os milhões daquele pirante” (p. 79). Aqui o termo cigano foi 

digno de nota: “4. Pirante: safado, velhaco. Termo proveniente do vocabulário 

cigano espanhol (cf. Zamora Vicente, 1979: 29)” (p. 78). Ocorre, no entanto, que 

pela dificuldade tradutória que envolve as duas palavras aqui exemplificadas, 

cameló e pirante, esta mereceria menos atenção que a primeira. 
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  Ela completa, depois de dizer que considerou as variáveis sociais e 

psicológicas dos personagens, informando que “foram adaptados para o 

português os nomes próprios espanhóis de logradouros, cidades e pessoas.” 

Então por que não recriou a função, por exemplo, dos apelidos dos 

personagens? “A Pisa-Bem”, em português, não faz as vezes da mulher 

briguenta e que faz valer a sua opinião, não efetuando, portanto, movimento 

esperpentizador em nenhuma variante do português brasileiro, já que para um 

falante da língua o termo “pisa-bem” não sugeriria tais acepções (vide nota 12 

desta monografia).   

 E por que manter a forma de tratamento “Dom” na tradução, sabendo 

que “don” em espanhol, e no contexto da fala popular espanhola, não 

representa título nobiliário, nem grande possessor de terras, muito menos cargo 

político, mas forma familiar – e algo respeitoso – de tratamento a pessoas 

conhecidas, amigas etc? Onde está o movimento esperpentizador na utilização 

de “Dom” em língua portuguesa? “Seu Latino”, por exemplo, faria mais 

fortemente as vezes de “don” (nesse contexto), pois o uso de “Dom”, na 

tradução, só aponta para a informação de que na Espanha os indivíduos que se 

conhecem se tratam dessa forma. Além disso, a forma se volta 

preferencialmente àqueles que já possuem alguma familiaridade com a cultura 

espanhola. “Dom”, em português, não parece colaborar para a criação de um 

registro popular do português brasileiro falado: o termo faz referência à 

nobreza de Portugal e da Espanha e o seu uso, na língua falada brasileira, não 

indicaria amizade e familiaridade (como ocorre com o uso de “don” na 

Espanha), mas – mais possivelmente – ironia e, dependendo da situação, 

insolência para com o interlocutor. Poderia alguém inferir que existe uma 

possível ironia no tratamento dado a Latino de Hispalis e que, 

consequentemente, o uso de “Dom” na tradução se corroboraria, mas ocorre 

que “don”, na Espanha da época, não era usado como fator irônico: todos que 

se conheciam se tratavam assim. “Don”, aliás, tanto não é fator irônico ou 

irreverente ou insolente dentro da peça que vários outros personagens (não 

trapaceiros) são tratados assim, inclusive Max Estrella.  



48 

 

 O último parágrafo dos referidos “Critérios tradutórios“ é cheio de 

discrepâncias com relação ao seus parágrafos anteriores, retomando: 

 

(…) Optou-se por seguir os postulados estéticos de Valle-Inclán, adaptando-os, 
quando possível, à língua portuguesa – mesmo que esse procedimento acabasse 
sacrificando, em alguns momentos, a compreensão e a fluidez da leitura em prol 
da esperpentização. (Ferraz, 2001, p. 30) 
 

 Tais discrepâncias ocorrem porque Joyce não trabalha com um número 

grande de variedades do português (ao contrário da globalização dialetal do 

espanhol ibérico e americano pretendido por Valle). Joyce diz também que em 

sua tradução houve sacrifícios “em prol da esperpentização”; mas uma 

importantíssima característica linguística do esperpento é justamente o desvio 

da língua tradicional: “A este mundo alucinado de plasticidad brillante le 

corresponde el empleo de un lenguaje que sea también una desviación de la 

lengua convencional del momento” (Miñambres Sánchez, 1991, p. 63). Joyce, 

aliás, nessa sua defesa de que houve sacrifícios para um maior esperpentismo – 

que, como já percebemos, acaba por prejudicar na verdade o próprio 

esperpentismo – se contradiz, pois em alguns casos considera o desvio da 

norma e em outros não. Por exemplo, para “¡Cráneo previlegiado!” chega até a 

escrever uma nota de rodapé para a defesa de sua escolha tradutória: “Crânio 

pervilegiado: enfatizamos o desvio da norma. No original, cráneo previlegiado: 

Não mantivemos em português o desvio ‘previlegiado’ porque para muitos 

falantes essa forma não é percebida como contrária à forma culta ‘privilegiado’. 

Para recuperar o efeito do original, optamos pela forma ‘pervilegiado’. A frase, 

a princípio elogiosa, ganha um sentido cômico ao ser proferida numa taberna 

por um bêbado.” (p. 66). Mas, algumas páginas antes, dois desvios da norma 

inseridos numa mesma fala são simplesmente ignorados: a fala “Desque heredó 

del finado difunto de su papá, que entodavía vive.” (p. 62 da edição bilíngue) é 

traduzida por “Desde que ela herdou do finado defunto do pai dela, que ainda 

está vivo.” (p. 63). Nesse último caso, Joyce não quis recuperar o efeito original 

da escolha estilística de Valle-Inclán, assim como  defendeu para 
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“pervilegiado”, contradizendo o sacrifício que prega para aquilo que, segundo 

os autores aqui suscitados, na verdade não é o esperpentismo.  

E ainda nesse parágrafo dos critérios diz que “optou-se por seguir os 

postulados estéticos de Valle-Inclán.”, mas como consegue tal feito se omite 

qualidades e detalhes como, por exemplo, “un café de recuelo” que é traduzido 

por “um café” (p. 77), faz generalizações quando, por exemplo, traduz 

“arenques” para “peixe” (p. 59) e filtra escolhas estilísticas como, por exemplo, 

a não diferenciação de “pelón”, “coime” e “niño”, que foram todos traduzidos 

no dramatis personae para “menino”, além das já citadas incoerências e 

contradições tradutórias? Aliás, “coime” que foi traduzido para “menino” no 

dramatis personae é traduzido por “cafetão” (p. 73) quando Valle usa esse termo 

para se referir ao personagem El Rey de Portugal. O personagem em questão é 

mesmo um malandro, mas qual é o sentido de suas escolhas tradutórias para 

esse mesmo termo? E no que é coerente haja vista que tanto “menino” quanto 

“cafetão” não fazem parte do elenco de acepções de “coime”? (vide nota 11 

desta monografia). Ainda no que diz respeito à falta de critérios para a tradução 

de um mesmo termo, vemos, por exemplo, diferentes entradas sendo usadas 

indiscriminadamente para a tradução de “golfo(a)”:  “safado” (p. 49), 

“vagabunda” (p. 63), “vadio” (p. 67), “piranha” (p. 69), “vadia” (p. 69). A grosso 

modo, o termo espanhol, que é usado para se referir ao indivíduo que aplica 

golpes e que quer levar a melhor em tudo, ganha acepções, na tradução de 

Joyce, de “preguiçoso” e “atrevido” para os homens, e quando o termo é 

dirigido a mulheres ganha acepções de cunho sexista: “promíscua”, “fácil” 

“leviana” etc. “So pelma” também passa por situação semelhante: ora é 

traduzido por “seu idiota” (p. 69), ora por “seu tonto” (p. 73). Podemos ainda 

visualizar outro exemplo: “marica” é traduzido por “viado” (p. 73), mas 

“maricas” é traduzido por “maricas” (p. 75). Em outros momentos a sua 

tradução apresenta soluções que introduzem consideráveis modificações em 

termos de vocabulário, sintaxe, ritmo e cadência da frase, mas a tradutora não 

aclara as razões por trás de tais escolhas. Por exemplo, a fala “Se la pongo a 

usted y le obsequio con ella” é traduzida por “Eu não só vou colocar, como vou 
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dar uma de presente para o senhor” (p. 71); a primeira fala de Pisa Bien 

reproduzida anteriormente nesta seção também pode figurar como exemplo 

dessa questão. Ainda em outros momentos, a sua opção tradutória extingue o 

pressuposto intelectual que Valle-Inclán “pede” do leitor, sendo o texto 

traduzido também consideravelmente modificado e excessivamente 

autoexplicativo. Por exemplo, a fala “Recala en la Modernista” é traduzido por 

“No mínimo, já se enfiou no Café Modernista” (p. 75), e “Tiene mucha 

educación servidorcito” é traduzido por “A gente é muito educado” (p. 71).  A 

tradutora afirma, igualmente, que a síntese linguística de Valle constitui o 

maior desafio para o tradutor, mas o que se faz na versão brasileira em exame é 

a opção por uma variedade de maior prestígio e a eliminação de seus cacos 

populares. Essa única variedade – e ainda diminuída – conteria todas as outras 

variedades do português, constituindo assim uma síntese linguística do idioma 

português como um todo? Como Joyce consegue recriar, então, a linguagem 

esperpentizada em sua tradução?  

Diz, por fim, que os seus critérios acabaram “sacrificando, em alguns 

momentos, a compreensão e a fluidez da leitura em prol da esperpentização”. 

Como a eliminação, por exemplo, da forma de tratamento de segunda pessoa 

do singular pode sacrificar a compreensão e a fluidez do texto traduzido? Não 

estamos criticando a opção de não usar o “tu”, mas a incoerência da defesa dos 

critérios de tradução adotados. O próprio Valle, vale a pena insistir, usou 

termos e construções que para os seus contemporâneos (década de vinte) já 

eram anacrônicos, retrógrados, arcaicos, exóticos, chulos etc.  

 No prefácio de José Antonio Pérez à publicação bilíngue 

espanhol/português de Luces de Bohemia de Joyce R. Ferraz lê-se a seguinte 

declaração: “Valle-Inclán utiliza pela primeira vez o termo esperpento nesta 

obra-prima e com essa concepção estética atinge a sua plena maturidade 

artística” (p. 08). Ocorre, no entanto, que a tradução de Joyce Ferraz, em muitos 

momentos, não parece fazer justiça a esse amadurecimento artístico, quando, 

por exemplo, uniformiza linguisticamente a uma mesma escolha tradutória 
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(“menino”) três termos diferentes como “pelón”, “coime” e “niño”, já expostos 

nas dramatis personae.  

Joyce, na seção intitulada “O Contexto Histórico Espanhol em Luzes Da 

Boêmia” do seu estudo introdutório à tradução, tratando da versão definitiva de 

Luces publicada em 1924, aponta que esta possui “diferenças importantes [em 

relação à versão original de 1920]: além de alterações léxicas e sintáticas, 

pequenos acréscimos e subtrações, Valle-Inclán adicionou à primeira versão três 

cenas inteiras” (p. 17). Se as alterações léxicas e sintáticas foram tão importantes 

para Valle-Inclán, os filtros aplicados às diferentes escolhas estilísticas do autor 

e a supressão dos pronomes átonos que Joyce faz em sua tradução acabam por 

representar um movimento antiesperpêntico na linguagem da tradução. Joyce, 

aliás, no estudo introdutório à sua tradução, não faz explanações mais 

demoradas e minuciosas sobre a importância linguística de Luces de bohemia 

nem sobre o tipo de trabalho literário realizado na obra (muito menos dedica 

uma seção apenas a essas questões), mas discorre incessantemente sobre a 

relação da obra com o contexto sociocultural e histórico de sua época, não 

dedicando páginas específicas para aquilo que é considerado o maior legado do 

esperpento (vide seção 1.1. desta monografia). 

No seu capítulo intitulado “Características Básicas do Esperpento”, Joyce 

diz: “Com base nos comentários do próprio Valle-Inclán e nos diálogos contidos 

em Luzes da boêmia podem-se destacar quatro características essenciais dos 

esperpentos: as circunstâncias históricas; o grotesco; a dramaticidade e a 

teatralidade; e o existencialismo.” (p. 24) E o maior legado do esperpento, a 

linguagem, não é uma das características essenciais do esperpento? Já que não 

considerou a linguagem como característica essencial do esperpento, como 

pode a tradutora, algumas páginas à frente em seus critérios de tradução, 

considerar que “Valle-Inclán – isso é admirável – possuía domínio tal da língua 

espanhola e de suas variantes que conseguiu chegar a uma síntese pessoal da 

linguagem. Essa síntese constitui, sem dúvida, o maior desafio para o tradutor de 

qualquer obra de don Ramón.”?  
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 Por fim, podemos concluir que os critérios de tradução de Joyce 

Rodrigues Ferraz não correspondem completamente à leitura de Zamora 

Vicente (que, inclusive, é citado por ela algumas vezes no seu estudo 

introdutório), Francisco Umbral e Joaquín del Valle-Inclán de que nos 

esperpentos o como se diz é mais importante do que o que se diz: “Pero nuestro 

Valle sabe que el momento extático de la gestualidad es la palabra pronunciada, 

y por eso hace hablar mucho a sus personajes, para que los veamos bien. No 

importa lo que dicen, sino cómo dicen” (Umbral, 1998, p. 262); e também 

contradiz em grande parte o esforço estilístico, literário e linguístico de Valle-

Inclán: “(…) Valle se quiere artificial, artístico, y por eso es artística su prosa. No 

le interesa la realidad, sino lo que él hace con la realidad.” (Idem, ibidem, p. 14)  

 
3.2. Outros critérios para Luces de bohemia  

 
 

Diante dos problemas suscitados, vamos agora propor um novo corpus 

de critérios tradutórios que se aproximem um pouco mais, conforme se tentará 

mostrar, dos esforços artísticos valle-inclanescos. Tais critérios serão postos em 

prática – a título de amostragem – no próximo capítulo. 

 Aqui não se optará por uma atualização da linguagem, pelo contrário, 

sempre tentaremos utilizar termos exóticos e/ou arcaizantes em conformidade 

com a leitura de Francisco Umbral e outros especialistas no teatro de Valle-

Inclán. A tradução também não se norteará por uma variedade específica do 

português brasileiro, haja vista a mistura linguística que Valle-Inclán opera. As 

notas de rodapé serão de cunho linguístico e tradutório: não explanaremos 

sobre particularidades históricas e socioculturais da época em que a obra foi 

escrita. 

 Serão priorizadas as construções plástico-visuais/imagéticas, mas 

sempre atentando para as escolhas linguísticas de Valle-Inclán.  

Usaremos os diminutivos da própria língua portuguesa por entender que 

Claudinita, por exemplo, não representaria efeito esperpentizador na tradução, 

pois, “Claudina” é o seu nome de registro, mas a tratam de “Claudinita” que é o 
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seu diminutivo – costume também muito comum no Brasil –, sendo 

“Claudinita”, em português, nada esperpêntico. Todos os diminutivos desta 

tradução serão recriados em português, pois a manutenção dos nomes com os 

seus devidos recursos linguísticos do espanhol não gera o efeito estilístico de 

Valle na língua portuguesa e na fala popular dos falantes desta língua.  

Para diferenciar os registros de fala (Valle faz falar, nesta peça, vários 

indivíduos de várias classes sociais com seus diferentes níveis de letramento), 

todos os pronomes átonos estarão em posição final na fala de Max, o “poeta de 

odes e madrigais”. Essas ênclises também remetem a um intuito algo arcaizante 

(uma das características do movimento esperpentizador).  

Madame Collet faz usos “incorretos” do castellano (segundo Vicente), 

por isso decidimos usar o indicativo em terceira pessoa como imperativo, 

recurso comum da fala popular brasileira. Aqui, seus imperativos afirmativos 

sempre serão grafados dessa forma.  

Sempre tentaremos recriar os jogos sonoros e rítmicos (como as 

assonâncias e as aliterações) mas, sendo as construções plástico-

visuais/imagéticas da passagem mais sobressalentes, será dado preferência a 

uma reconstrução/recriação imagética com base nas possibilidades do idioma 

português e dos matizes socioculturais deste idioma – em detrimento de um 

possível jogo sonoro. Na maioria dos casos conseguimos atentar para as duas 

qualidades do texto ao mesmo tempo.  

Serão usadas inversões sintáticas para dar mais ênfase nas falas aos 

termos que no original ocupam posições de destaque (vide nota 39 desta 

monografia), acentuando o novo tipo de dramaticidade que Valle começou a 

explorar a partir da fase esperpêntica.  

Para remontar à linguagem popular existente em Luces, sempre que 

possível serão usados os pronome átonos de primeira, segunda e terceira 

pessoa em posição de próclise (exceto na fala de personagens cultos ou pseudo 

cultos e, logicamente, nos casos em que a norma culta é motivo de mofa).  

Diferenciaremos os níveis de tratamento usando os pronomes “te” para o 

registro “tú” e “lhe” para o registro “usted”. Quando necessário será usado 
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também a forma de tratamento “senhor(a)” para este registro, e a forma “você” 

para aquele. 

Somente serão mantidos em espanhol os refrãos de cunho universal 

como, por exemplo, ¡Viva España! (assim como também acontece, por exemplo, 

com o to be or not to be), e citações literárias espanholas.  

Os hipocorísticos e apelidos serão recriados com base nos vínculos 

linguísticos e socioculturais do idioma português (vide notas 10 e 12 desta 

monografia). 

“Don” será traduzido para “Seu”, recriando no vínculo sociocultural 

brasileiro a função que “don” exerce na Espanha.   

 Esperamos que esse novo corpus de critérios não atrapalhe o 

entendimento de algumas passagens e, esperamos mais ainda, que esteja a 

contento do Senhor Ramón del Valle-Inclán.  

 
 

CAPÍTULO IV: Um esperpento brasileiro 
  
4.1. Retraduzindo alguns trechos de Luces de bohemia (com 
comentários) 

 
A edição de Luces de bohemia que utilizamos é a edição crítica de Zamora 

Vicente e Joaquín del Valle-Inclán, de 2007. 

 
LUZES DA BOÊMIA4 

ESPERPENTO 
 
 

DRAMATIS PERSONAE  
 

MAX ESTRELA, SUA MULHER MADAME5 COLLET E SUA FILHA 
CLAUDININHA6 

                                                 
4  Optei por manter o título traduzido já empregado por Joyce R. Ferraz. 
5  Aqui Joyce não diferencia a voz francesa madame da vulgarização madama que percorre 
toda a peça na fala dos personagens. Mantive neste ponto madame.  
6  Usei o diminutivo da própria língua portuguesa por entender que Claudinita não 
representaria efeito esperpentizador dentro da língua da tradução. Todos os diminutivos desta 
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SEU7 LATINO DE HISPALIS 
 
ZARATUSTRA 
 
SEU GAI 8 
 
UM PINDUCA9 
 
A FILHA DA PORTEIRA 
 
FURA-LAGARTOS10 
 
UM CHEFIA DE TABERNA11 
 
ENRIQUETA, A FALA-GROSSO12 
 
O REI DE PORTUGAL 
 
UM BÊBADO 
 
DÓRIO DE GADEX, RAFAEL DOS VÉLEZ, LÚCIO VERO, MÍNGUEZ, 
GÁLVEZ, CLARININHO13 E PÉREZ, JOVENS MODERNISTAS 

                                                                                                                                               
tradução serão recriados em português, pois a manutenção dos nomes com os seus devidos 
recursos linguísticos do espanhol não geram o efeito estilístico de Valle dentro da língua 
portuguesa e na fala popular dos falantes desta língua. Pois, como já mencionamos, “Claudina” 
é o seu nome de registro, mas a tratam de “Claudinita” que é o seu diminutivo – costume 
também muito comum no Brasil –, sendo “Claudinita”, em português, nada esperpêntico. 
7  A escolha de “Seu” se deu por conta da tentativa de reproduzir em português a função 
de “don” na língua espanhola falada, reconstruindo um movimento esperpentizador em 
português (Vide seção 3.1. desta monografia). 
8  Optei por usar a boa ideia de Joyce mudando “Gay” para “Gai”. Tal opção extingue 
qualquer associação com a acepção de “homossexual” do termo inglês e ainda direciona os 
atores a pronunciarem o “a” aberto.  
9  Joyce pasteuriza “pelón”, “niño” e “coime” para “menino”. “Pelón”, no espanhol, pode 
se referir a qualquer rapaz careca; optei, então, por usar o nome brasileiro do personagem de 
HQ careca Henry, criado por Carl Anderson, como apelido para o portador de tal característica. 
Tal personagem também é a mascote de uma empresa brasileira fabricante de farinhas, sendo a 
sua imagem bem conhecida.   
10  No original “Pica lagartos” (p. 37). Na tradução de Joyce “Pica-Lagartos” (p. 37). 
Traduzi o apelido para Fura-Lagartos porque “picar”, em espanhol, não necessariamente indica 
“fatiar”. “Picadores”, por exemplo, se refere aos sujeitos que, ao longo das corridas de toro, vão 
espetando o boi com lanças com a finalidade de enfraquecê-lo antes da espadada final do 
toureiro. 
11  Questão da pasteurização (nota 9). “Coime”, segundo Joaquín del Valle-Inclán, aparece 
na obra de Valle com o valor de ‘señor’, ‘mozo de taberna’(p. 269), sendo, portanto, escolha 
estilística de Valle-Inclán. Optei então por Um chefia, fazendo referência a um dos vários modos 
de chamar o garçom de bar (como “campeão”, “amigo” etc).  
12  Pisa-Bem, em português, não representa a característica de valentona, mandona etc. 
Joyce optou por manter o apelido espanhol.   
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PITINHO14, CAPIÃO DOS ÉQUITES MUNICIPAIS. 
 
UM VIGIA NOTURNO 
 
A VOZ DE UM VIZINHO 
 
DOIS GUARDAS MUNICIPAIS 15 
 
SERAFIM, O BONITO 
 
UM VIGILANTE16 
 
UM PRESO 
 
O PORTEIRO DE UMA REDAÇÃO17 
 
SEU FILIBERTO, REDATOR-CHEFE 
 
O MINISTRO DO GOVERNO 
 
DIEGUINHO, SECRETÁRIO DE SUA EXCELÊNCIA 
 
UM CONTÍNUO 
 
UMA VELHA PINTADA E A SARDENTA18 
 
UM JOVEM DESCONHECIDO 

                                                                                                                                               
13  Pelo mesmo motivo da nota 6. Joyce usa Clarinito e Pérez, sendo, no original, Clarinito y 
Pérez. 
14  Pelo mesmo motivo da nota 6. “Pitito” poderia também ter alguma relação com “pito” 
que tanto no espanhol, quanto no português, é gíria para cigarro (e para o próprio ato de 
fumar). 
15  “Guardias del ordem” não lidavam com crimes maiores, sua função era preservar a 
tranquilidade repreendendo vândalos. Optei por guarda municipal por possibilitar fácil 
reconhecimento do tipo de abordagem e das situações em que este profissional age. Joyce 
pasteuriza “Guardias del ordem” e “guardia” para “Guarda(s)” simplesmente. Tal 
procedimento apaga o trabalho estilístico de Valle-Inclán.  
16  Joyce traduz “celador” como “zelador”. Mas ocorre que a palavra portuguesa 
“zelador” é mais relacionada ao profissional que é responsável pela arrumação e limpeza do 
seu local de trabalho do que ao indivíduo responsável em coibir ataques ao patrimônio privado 
(que é a função do “celador” na Espanha). 
17  Na edição bilíngue, entre o preso e o porteiro, há o personagem EL LLAVERO (traduzido 
por Joyce por O CARCEREIRO) que não há na edição de Zamora Vicente que estou usando para 
a retradução.   
18  No original “La Lunares”. “Lunar”, em espanhol, pode significar “pinta”. Opto por 
traduzir La lunares por a sardenta para evidenciar o tom depreciativo direcionado à personagem 
pelos outros personagens. A lunares, escolha de Joyce, apenas aponta para a personagem, 
apenas a nomeia. 
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A MÃE DO MENINO19 MORTO 
 
O PENHORISTA 
 
O GUARDA20 
 
A PORTEIRA 
 
O PEDREIRO 
 
UMA VELHA 
 
A CARRINHEIRA21 
 
O APOSENTADO, TODOS DO BAIRRO 
 
OUTRA PORTEIRA 
 
UMA VIZINHA 
 
BASÍLIO SOULINAKE 
 
O COCHEIRO DA FUNERÁRIA22 
 
DOIS COVEIROS 
 
RUBÉN DARIO 
 
O MARQUÊS DE BRADOMIM 
 
O GALO DA PAY-PAY23 
 
A JORNALEIRA24  
 

                                                 
19  Este é o niño pasteurizado junto com pelón e coime a que referi na nota 9. No meu 
entendimento, tal uniformidade extingue o trabalho estilístico de Valle-Inclán.  
20  Este é o “guardia” pasteurizado com “guardias del ordem” a que referi na nota 15. 
21  “La Trapera” no original. Joyce usa “a catadora de papel”. Optei por “a carrinheira” 
por se aproximar mais da fala popular e por denotar o indivíduo que cata outras coisas além de 
papel.  
22  “Un cochero de la funeraria” no original. Joyce omite a informação de que tal cocheiro 
é da funerária, opta simplesmente por “o cocheiro”. 
23  “El Pollo del Pay-Pay” no original. Usei o artigo “a” (“da Pay-pay”) concordando com 
o substantivo omitido do tipo de estabelecimento chamado “Pay-pay” (da taberna Pay-Pay), 
recurso comum na fala popular brasileira. Joyce usa “O galo da taberna”.  
24  Segundo Joaquín, “periodista” naquela época significava ‘vendedora de periódicos’ (p. 
287). Joyce opta por “a jornalista”.   
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TURBAS, GUARDAS, CACHORROS, GATOS, UM LOURO 
 
 A ação numa Madri absurda, brilhante e faminta 

 
 

 
PRIMEIRA CENA 

 
Hora crepuscular. Um sótão com vasculante angusto, cheio de sol. Retratos, desenhos, 
autógrafos espalhados25 pelas paredes, presos com tachinhas de desenhista. Conversa 
lânguida de um homem cego e uma mulher ruiva, triste e fatigada. O homem cego é um 
hiperbólico andaluz, poeta de odes e madrigais, MÁXIMO ESTRELA. A ruiva, por ser 
francesa, é chamada na vizinhança de MADAMA COLLET. 
 
MAX – Volte a ler-me 26a carta do Boi Àpis.   
 
MADAMA COLLET – Tem27 paciência, Max28.  
 
MAX – Pode esperar que me enterrassem.  
 
MADAMA COLLET – Ele tem que ir adiante.29 
 
MAX – Collet, vamos definhar30 sem essas quatro crônicas! E os vinte mangos31, 
onde vou ganhar, Collet?32, 33  

                                                 
25  No Original: “Retratos, grabados, autógrafos, repartidos por las paredes”(p. 39). Joyce 
quebra a assonância dos sons “os” traduzindo “grabados” por “gravuras” (p. 41). 
26  Para diferenciar os registros de fala (Valle faz falar vários indivíduos de várias classes 
sociais com seus diferentes níveis de letramento), todos os pronomes átonos estarão em posição 
final na fala de Max, o “poeta de odes e madrigais”.  
27  Madame Collet faz usos “incorretos” do castellano, por isso decidi usar o indicativo em 
terceira pessoa como imperativo, recurso comum da fala popular brasileira. Aqui, seus 
imperativos afirmativos sempre serão anotados dessa forma.  
28  Na tradução de Joyce, a primeira fala de Max é: “Leia outra vez a carta do Boi Àpis 
para mim”; e a de Collet: “Paciência, Max” (p. 41). Dessa forma, não há o jogo rítmico entre as 
duas frases, que no original são: “Vuelve a leerme la carta del Buey Apis” e “Ten paciencia, 
Max” (p. 39); nem a semelhança sonora existente entre “s” e “x” dos finais das falas. 
29  No original: “Le toca ir delante” (p.39). Na tradução de Joyce: “É o trabalho dele” (p. 
41). 
30  No original: “¡Collet, mal vamos a vernos sin esas cuatro crónicas!” (p. 40). Na 
tradução de Joyce “(…) vamos ficar numa pior sem essas quatro crônicas” (p. 41). A opção que 
fiz se deu por me parecer que “definhar” expressa melhor a construção imagética de emagrecer 
até não poder ser visto, além de também denotar a falta de recursos econômicos. 
31  No original: “¿Dónde gano yo veinte duros, Collet?” (p. 40). Na tradução de Joyce: 
“Onde é que vou ganhar esse dinheiro, Collet?” (p. 41). “Duro” era uma antiga moeda da 
Espanha que valia cinco pesetas; “Mango” não se refere a uma moeda específica, mas denota 
dinheiro pequeno. 
32  Pode-se detectar, na leitura do original, um jogo sonoro entre os “os” pós-tônicos de 
“duros” e “vernos” pela posição em que se encontram; recriei o jogo, mas colocando as palavras 
terminadas em “ar” na mesma posição de “vernos” e “duros”. 
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MADAMA COLLET – Outra porta se abrirá. 
 
MAX – A da morte. Podemos suicidar-nos coletivamente. 
 
MADAMA COLLET – Pra mim, a morte não assusta. Mas temos uma filha, 
Max! 
 
MAX – E se Claudininha estiver de acordo com o meu projeto de suicídio 
coletivo? 
 
MADAMA COLLET – É muito jovem! 
 
MAX – Se matam também os jovens,34 Collet. 
 
MADAMA COLLET – Não por cansaço da vida. Os jovens se matam por 
romantismo. 
 
MAX – Então se matam por amar em demasia a vida. É uma pena a obsessão de 
Claudininha. Com quatro brasas de carvão35 poderíamos fazer a viagem eterna. 
 
MADAMA COLLET – Não te desesperes. Outra porta se abrirá. 
 
MAX – Em que redação me admitiriam cego? 
 
MADAMA COLLET – Escreve um romance.  
 
MAX – Aí não acho editor. 
 
MADAMA COLLET – Oh! Não deixe que te montem36, Max. Todos reconhecem 
o teu talento. 

                                                                                                                                               
33  No original esta fala também começa e termina com o nome Collet. Podemos perceber 
que o tom de Max é suplicante à real situação econômica da família, de que não está sendo bem 
remunerado e de que não há como melhorar (tendo em vista a sua condição física). Joyce 
também inicia e termina esta fala com o nome da esposa de Max (p. 41). 
34  Fiz inversão sintática para deixar “jovem” e “jovens” nas posições de maior ênfase das 
falas, destacando também o jogo sonoro e rítmico das falas originais: “¡Es muy joven!” e 
“También se matan los jóvenes. Collet” (p. 40). Joyce opta por: “Ela é muito jovem” e “Os jovens 
também se matam, Collet!” (p. 41). 
35  No original: “Con cuatro perras de carbón, podríamos hacer el viaje eterno” (p. 41). Na 
tradução de Joyce: “com um punhado de carvão poderíamos (…)” (p. 43). A opção de Joyce 
pode induzir à ideia de que o carvão era ingerido frio, “cru”. Na verdade, na Madri da época, 
costumava-se engolir o carvão em brasa e agonizar até a morte. Joyce opta por uma construção 
que ameniza a escolha imagética de Valle.  
36  No original: “¡Oh! No te pongas a gatas, Max” (p. 41). Na tradução de Joyce: “Oh! Max, 
não se entregue”. (p. 43) “Ponerse a gatas” seria, bem no popular, “ficar de quatro”, se rebaixar; 
“gatear”, em espanhol é “engatinhar”. Há nesse uso estilístico de Valle uma relação grande 
entre a metáfora com um animal que anda de quatro (o gato) e o “ficar por baixo”. Tentei recriar 
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MAX – Estou esquecido! Leia-me a carta do Boi Ápis. 
 
MADAMA COLLET – Não tome esse caso de exemplo. 
 
MAX – Leia  
 
MADAMA COLLET – Tá um inferno a letra. 
 
MAX – Leia devagar. 
 
MADAMA COLLET, o gesto abatido e resignado, soletra em voz baixa a carta. 
Escuta-se de fora uma vassoura saltitante. Soa o sininho da escada. 
 
MADAMA COLLET – Claudininha, deixa quieta a vassoura e vê quem ta 
chamando. 
 
A VOZ DE CLAUDININHA – Sempre vai ser o Seu Latino. 
 
MADAMA COLLET – Valha-me Deus!37 
 
A VOZ DE CLAUDININHA – Meto a porta nas fuças dele? 38 
 
MADAMA COLLET – O teu pai ele distrai.39 
 
A VOZ DE CLAUDININHA – já se sente o cheiro de aguardente! 
 
MÁXIMO ESTRELA se incorpora com um gesto animado, esparramada sobre o peito a 
formosa barba com mechonas grisalhas. 40 Sua cabeça cacheada e cega, de um grande 
caráter clássico-arcaico, lembra Hermes. 
 

                                                                                                                                               
tal construção imagética com o a metáfora do montar a cavalo, já que “ser montado”, no 
linguajar popular brasileiro, é levar a pior.  
37  Aqui, diferentemente do procedimento que venho adotando para traduzir os 
imperativos afirmativos de Collet, optei por esta forma por se tratar de repetição de refrão 
popular, por ser uma espécie de “citação” anônima. 
38  No original: “¿Le doy con la puerta en las narices?” (p. 42); na tradução de Joyce: 
“Posso bater a porta na cara dele?” (p. 43). Optei por reconstruir, em português, a construção 
imagética utilizada por Valle com a palavra “fuça(s)”, muito usual na língua portuguesa falada, 
indicando desprezo e insolência para com Seu Latino. 
39  Reconstrução rítmica e sonora do original “A tu padre le distrae” (p. 42); para tal, 
coloquei “pai” e “distrai” na mesma posição da fala original e utilizei “teu” para “tu” e “ele” 
para “le”. Joyce usa “Ele distrai o seu pai” (p. 43). 
40  No original: “(…) esparcida sobre el pecho la hermosa barba con mechones de canas” 
(p. 43). Joyce omite a ambiguidade que pode haver em “con mechones de canas”: a barba pode 
ter só algumas grandes mechas grisalhas ou ser toda grisalha com mechas desgrenhadas. Em 
sua tradução: “(...) espalhada sobre o peito a formosa barba grisalha” (p. 43). 
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MAX – Espera Collet! Recobrei a vista! Vejo! Oh, como vejo! Magnificamente! 
Está formosa a Moncloa! O único rincão francês nesta paragem madrilena! 
Temos que voltar a Paris, Collet! Temos que voltar lá, Collet! Temos que 
renovar aqueles tempos!41 
 
MADAMA COLLET – Você está alucinado, 42Max. 
 
MAX – Vejo, e vejo magnificamente!  
 
MADAMA COLLET – Mas o que vê? 
 
MAX – O mundo.  
 
MADAMA COLLET – E a mim, me vê? 
 
MAX – As coisas que toco, para que preciso ver?  
 
MADAMA COLLET – Senta. Vou fechar a janela. Tenta dormir. 
 
MAX – Não posso! 
 
MADAMA COLLET – Cabeça fraca!43 
 
MAX – Estou morto! Outra vez é noite. 
 
Se encosta no encosto da poltrona.44 A mulher fecha a janela e o sótão fica numa 
penumbra rajada de sol poente. O cego se adormece e a mulher, sombra triste, se abanca 
em uma banqueta45, fazendo pregas na carta do Boi Àpis. Uma mão cautelosa empurra a 
porta, que se abre com demorado chiado. Entra um velhote asmático, quepe, óculos, um 
cachorrinho e uma maleta com revistas ilustradas. É SEU LATINO DE HISPALIS. 

                                                 
41  No original: “¡Hay que volver a París, Collet! ¡Hay que volver allá, Collet! ¡Hay que 
renovar aquellos tiempos!” (p. 43). A repetição de “hay” reforça o apelo de Max. Joyce opta por 
“precisamos” (p. 43). Como há também a repetição de “que”, construindo aliteração, optei por 
“temos que”. 
42  No original: “Estás alucinado, Max” (p. 43), na tradução de Joyce: “Você está delirando, 
Max.” (p. 45) .  
43  No original: “¡Pobre cabeza!” (p. 44). Na tradução de Joyce: “Pobre cabeça!” (p. 45). 
Usei a gíria que designa o indivíduo que se abate com facilidade; “pobre cabeça”, em 
português, não reflete essa característica de forma profunda (além de não parecer uma fala 
direta ao Max). 
44  No original: “Se reclina en el respaldo del sillón.” (p. 44). Na tradução de Joyce: 
“Reclina-se no encosto da poltrona.” (p. 45). Optei por recriar o jogo sonoro e rítmico que há na 
aliteração de “re”, entre “reclina” e “respaldo”, usando as palavras “encosta” e “encosto”, e 
substituí a aliteração criada em todo esse período pela letra “l” por outra, um pouco menor, 
criada pela letra “t”.   
45  No original : “(...) se sienta en una silleta, (...)” (p. 44). Na tradução de Joyce: “(...) senta-
se num banco, (...)” (p. 45). Optei por recriar a aliteração gerada pela letra “s” usando a letra “b” 
(a aliteração da tradução ficou um pouco menor, pois no original soma-se a aliteração do “s” de 
“se”). 
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Atrás, despenteada, de pantufas, saia pinguça46, aparece um moçoila: 
CLAUDININHA. 
 
SEU LATINO – Como estão os ânimos do gênio? 
 
CLAUDININHA – Esperando as quireras de uns livros que levou um vivaz 
para vender. 
 
SEU LATINO – Menina, não conhece outro vocabulário mais fino para se referir 
ao companheiro fraternal do teu pai, desse grande homem que me chama de 
irmão? Que linguajar, Claudininha! 
 
MADAMA COLLET – O senhor trouxe o dinheiro, Seu Latino? 
  
SEU LATINO – Madama Collet, não lhe reconheço47, porque sempre tem sido a 
senhora uma inteligência racional. O Max havia disposto nobremente desse 
dinheiro. 
 
MADAMA COLLET – É verdade Max? Isso é Possível?  
 
SEU LATINO – Senhora, não tire-o dos braços de Morfeu! 
 
CLAUDININHA – Papai, você o que diz? 
 
MAX – Vão todos para o diabo! 
 
MADAMA COLLET – Oh, querido, com as tuas generosidades nós ficamos 
assim sem janta! 48 
 
MAX – Latino, você é um cínico. 
 
CLAUDININHA – Seu Latino, se o senhor não paga, lhe arranho. 
 

                                                 
46  No original: “(...) la falda pingona” (p. 44). Na tradução de Joyce: “(…) saia 
maltrapilha” (p. 45). No glossário, inserido ao final da edição que traduzo, Joaquín del Valle-
Inclán escreve o que se segue na entrada de “pingona”: “ ‘harapiento, harapienta’. Creación 
sobre ‘pingo: harapo o jirón que cuelga’. Es frecuente en la obra de Don Ramón.” (pp. 287-8). 
“Harapiento” significa sim esfarrapado, mas não faz criação em cima de “pingo”. “Pinguça” faz 
relação com “pingo” e pode também conotar a situação de maltrapilho. “Pinguça” também 
recria a aliteração da repetição da letra “p” neste período. 
47  Na tradução diferenciarei os níveis de tratamento usando os pronomes “te” para o 
registro “tú” e “lhe” para o registro “usted”. Quando necessário será usado também a forma de 
tratamento “senhor(a)” para este registro, e a forma “você” para aquele.  
48  No original: “(...) con tus generosidades nos has dejado sin cena” (p. 45). Na tradução 
de Joyce: “(…) por causa da tua generosidade ficamos sem jantar” (p. 47). Esta passagem de 
Valle totaliza sete fricativas surdas, criando interessante aliteração e ritmo; consegui fazer uma 
recriação com exatas sete fricativas surdas já que o primeiro “s” de “generosidades” não é, pelo 
menos no português brasileiro, som de fricativa surda.   



63 

 

SEU LATINO – Corta as unhas, Claudininha. 
 
CLAUDININHA – Lhe arranco os olhos.  
 
SEU LATINO – Claudininha! 
 
CLAUDININHA – Macanjo!49  
 
SEU LATINO – Max, interpõe a tua autoridade. 
 
MAX – Quanto recebeu pelos livros, Latino? 
 
SEU LATINO – Três pesetas, Max! Três míseras pesetas! Uma indignidade! Um 
roubo.  
 
CLAUDININHA – Não tivesse vendido! 
 
SEU LATINO – Claudininha, nesse sentido te concedo toda a razão. Me 
tomaram por sonso.50 Mas ainda é possível desfazer o trato. 
 
MADAMA COLLET – Oh, seria bem! 
 
SEU LATINO – Max, se te apresentas agora comigo na loja desse gabiru e arma 
um escândalo, lhe tira até uns mangos. Você tem outro naipe. 
 
MAX – Eu teria que devolver o dinheiro recebido. 
 
SEU LATINO – Basta fazer o ademane. Se truca piscando, mestre.51 
 
MAX – Será?  
 
SEU LATINO – Naturalmente! 
 
MADAMA COLLET – Max, você não deve sair. 
 
MAX – Um ar me refrescará. Aqui está um calor de forno. 
 
SEU LATINO – Pois lá na rua tá fresco. 

                                                 
49  No original “¡Golfo!” (p. 46). Na tradução de Joyce “Safado!” (p. 47). Usei “macanjo”. 
Se trata de uma tentativa de recriar em português o movimento esperpentizador pelo uso de 
arcaísmo e da valorização da guturalização dramática (já exposta anteriormente aqui).  
50  No original: “Me han cogido de pipi” (p. 47). Na tradução de Joyce: “Me passaram a 
perna” (p. 47). Segundo o glossário de  Joaquín del Valle-Inclán, “pipi” significa 'inocente, bobo' 
(p. 288). Optei por “sonso” por esta palavra também ser formada por repetição de consoante e 
de vogal. 
51  No original: “Se juega de boquilla, Maestro” (p. 47). Na tradução de Joyce: “Um blefe” 
(p. 47). 
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MADAMA COLLET – Você vai ter um desgosto por não conseguir nada, Max! 
 
CLAUDININHA – Papai, não saia. 
 
MADAMA COLLET – Max, eu procuro alguma coisa pra empenhar. 
 
MAX – Não quero tolerar esse roubo. Para quem foram levados os livros, 
Latino? 
 
SEU LATINO – Para o Zaratustra. 
 
MAX – Claudininha, a minha bengala e o meu chapéu! 
 
CLAUDININHA – Pego o que ele quer mamãe? 
 
MADAMA COLLET – Pega o que ele quer. 52 
 
SEU LATINO – Madama Collet, verá a senhora que toureação. 
 
CLAUDININHA – Macanjo! 
 
SEU LATINO – Tudo na tua boca vira canção, Claudininha! 
 
MÁXIMO ESTRELA sai apoiado no ombro de Seu Latino. MADAMA COLLET 
suspira apoucada, e a filha, só nervos, começa a tirar as forquilhas53 do cabelo.  
 
CLAUDININHA – Sabe como acaba tudo isto? Na taberna do Fura-Lagartos! 
 
 

SEGUNDA CENA 
 

O mocó de ZARATUSTRA no parapeito dos Conselhos. Montanhas de livros fazem 
labirinto e cobrem as paredes. Encapam os quatro vidros de uma porta quatro cromos 
aterradores de um folhetinesco. No mocó travam tertúlia o gato, o louro, o cão e o 
livreiro. ZARATUSTRA abichado54 e giboso – a cara de toucinho ranço e o cachenê de 

                                                 
52  No original: “ - ¿Se los doy, mamá? - ¡Dáselos!” (p. 48-9). Na tradução de Joyce: “- Eu 
pego para ele, Mamãe? - Pega!” (p. 47-9). Optei por recriar a repetição de termos e de sons. 
53  No original: “(...) comienza a quitarse las horquillas del pelo” (p. 49). Na tradução de 
Joyce: “(...) começa a tirar os grampos do cabelo” (p. 49). Optei por “forquilha” pelo fato de que 
esta palavra pode ser usada para se referir a qualquer objeto que tenha o formato da letra Y, e 
por ter sonoridade semelhante à palavra usada por Valle. 
54  No original: “Zaratustra, abichado y giboso (...)” (p. 50). Na tradução de Joyce: 
“Zaratustra, bichesco e giboso (...)” (p. 51). Segundo o glossário de  Joaquín del Valle-Inclán, 
“abichado” significa 'con forma de bicho' (p. 259). Optei pela palavra portuguesa “abichado” 
por ter acepção coincidente ao neologismo de Valle e, obviamente, por ser grafada de forma 
idêntica.  
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verde serpente – promove, com sua caracterização de fantoche, uma aguda e dolorosa 
dissonância muito emotiva e muito moderna. Encolhido na rota pelúcia de um banco 
anão,55 com os pés enfarrapados e chucros56 por sobre a tarimba do braseiro, guarda a 
loja. Um rato alça o focinho intrigante por um buraco. 
 
ZARATUSTRA – Não pense que não te vejo, ladrão! 
 
O GATO – Fu! Fu! Fu! 
 
O CÃO – Au! 
 
O LOURO - ¡Viva España!57 
 
Estão na porta MAX ESTRELA e SEU LATINO DE HISPALIS. O poeta mostra o 
braço por entre as pregas da sua capa e o alça majestoso, em ritmo junto com sua 
clássica cabeça cega. 
 
MAX – ¡Mal Polonia recibe a un extranjero! 
 
ZARATUSTRA – O que mandam? 
 
MAX – Saudar-te e dizer que os teus tratos não me convêm. 
 
ZARATUSTRA – Não tinha tratado nada com o senhor. 
 
MAX – Certo. Mas tinha tratado com o meu intendente, o Seu Latino de 
Hispalis. 
 
ZARATUSTRA – E esse sujeito do que se queixa? Eram falsas as moedas? 
 

                                                 
55  No original: “Encogido en el roto pelote de una silla enana (...)” (p. 50). Na tradução de 
Joyce: “Encolhido no couro roto de uma cadeira anã (...)” (p. 51). Inverti os gêneros dos 
elementos da cena para poder recriar a construção imagética adotada por Valle, uma vez que 
“pelote” não se refere a couro, mas a algo revestido de tapeçaria, daí a opção por “pelúcia”.  
56  No original: “(...) con los pies entrapados y cepones en la tarima del brasero (...)” (p. 
50). Na tradução de Joyce: “(...) com os pés entrapados e troncudos no estrado do braseiro (…)” 
(p. 51). Segundo o glossário de Joaquín del Valle-Inclán, “entrapados” é galeguismo e significa 
'cubierto com trapos' (p. 273). Como se trata de regionalismo, optei pela construção 
“enfarrapados” por evocar um termo popular no Rio Grande do Sul (“farrapo”), tanto pela sua 
acepção de “trapo cortado”, quanto pela figura histórica dos insurretos republicanos 
(protagonistas da Guerra dos Farrapos). Já “cepones”, também segundo Joaquín, significa 
“'pesados, torpes'. Tal vez del gallego 'cepo: grueso, pesado'. Puede pensarse también en una 
apócope del castellano 'ceporro'.” (p. 268). Em face desta explicação optei pela adjetivação 
“chucro”: regionalismo também característico do sul do Brasil (segundo o dicionário eletrônico 
Houaiss 3.0) e que tem acepções semelhantes a 'pesados, torpes'. E, para recriar a aliteração total 
da letra “p” do original, incluí o “por sobre”.  
57  No original “¡Viva España!” (p. 51). Na tradução de Joyce: “Viva a Espanha!” (p. 51). 
Optei por manter o trecho como no original por se tratar de refrão popular espanhol de difusão 
mundial (como também ocorre, por exemplo, com o “to be or not to be”). 
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SEU LATINO intervém com aquele matiz do cachorro covarde, que dá o seu ladrido 
entre as pernas do dono. 
 
SEU LATINO – O mestre não está de acordo com a taxa, e desfaz o trato.  
 
…  
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CONCLUSÃO 
 

  
Este trabalho pretendeu demonstrar que o esperpentismo literário criado 

pelo autor galego Ramón María del Valle-Inclán, e apresentado originalmente 

na peça Luces de Bohemia, envolve uma série de especificidades que, 

consequentemente, se tornam grandes obstáculos tradutórios. As 

especificidades são: galeguismos, andaluzismos, ciganismos, americanismos, 

linguagem culta e popular, arcaísmos, exotismos, jargões, palavrões, 

vulgarismos, gírias, expressões oriundas dos sainetes e das zarzuelas, criações 

metafóricas, neologismos criados pelo próprio Valle-Inclán e referências 

históricas e literárias. 

A complexidade apresentada a partir da segunda fase literária do autor – 

a fase esperpêntica, tendo em vista suas especificidades linguísticas e estilísticas 

mencionadas acima, não poderia se prestar a estratégias tradutórias fechadas, 

óbvias e fáceis. Portanto, a opção de Joyce Rodrigues Ferraz de, por exemplo, 

traduzir a peça segundo certa variante do português da cidade de São Paulo, e 

empregando uma atualização da linguagem, se mostrou insuficiente para dar 

conta de toda a riqueza e potência artísticas de Luces de bohemia. A escolha da 

variedade de São Paulo até poderia recriar a mistura dialetal presente na peça, 

mas a tradução de Joyce não refletiu, tampouco, o “caldeirão linguístico” que é 

essa variedade pelo fato de a cidade abrigar gente de todo país: seu texto em 

português opta só pelo falar das classes paulistanas mais letradas. A tradutora, 

partindo logo de início de um corpus de critérios tradutórios que refletem em 

grande parte uma espécie de antiesperpentismo na linguagem, também se 

contradiz – em alguns momentos – na prática, como observamos mediante 

alguns exemplos. Na leitura da sua tradução também deparamos com uma 

série de opções tradutórias que ficam muito aquém dos esforços do autor 

galego, opções que poderiam explorar mais as possibilidades do português 

brasileiro e de seus matizes socioculturais. 
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 Após a verificação das insuficiências da tradução brasileira de Luces de 

bohemia, partimos para a amostragem de uma retradução em português 

brasileiro que fosse mais esperpêntica que a tradução já existente. Para tal, 

levamos em conta um arcabouço teórico sobre Valle-Inclán, Luces de bohemia e 

sobre o esperpentismo – aqui anteriormente apresentado. A escolha dos 

teóricos não se deu por acaso: suas explanações refletem o estado atual das 

pesquisas sobre o projeto literário fundador e influente de Valle-Inclán. 

Ressaltamos, desse corpus teórico, os nomes de Francisco Umbral, Miñambres 

Sánchez e Zamora Vicente, o maior especialista da atualidade em Valle-Inclán. 

 Não bastasse toda a dificuldade que implica a tradução de uma obra 

esperpêntica, também se fez necessário considerar um segundo arcabouço 

teórico: o das discussões sobre a tradução de teatro, haja vista o fato da obra em 

questão pertencer a este gênero. Optamos, então, por privilegiar os 

pressupostos teóricos desenvolvidos por Bassnett, O’Shea e Pavis. 

 O resultado da amostragem retradutória se mostrou satisfatório, tanto 

pelas soluções propostas, quanto pela consideração das explicações presentes 

no glossário elaborado por Joaquín del Valle-Inclán para a edição crítica de 

Zamora Vicente para Luces de bohemia, de 2007. 

 O esforço aqui empreendido pode, primeiramente, sugerir enfoques e 

problemas passíveis de desenvolvimento em termos do estudo e da crítica das 

traduções de Valle-Inclán e de outros dramaturgos modernos de índole 

semelhante; em segundo lugar, a proposta de critérios (bem como a amostra) de 

retradução de Luces de bohemia pode servir de ponto de partida para uma nova 

tradução brasileira completa da peça e, quem sabe, de outros títulos da 

dramaturgia de Valle-Inclán. Esperamos, por fim, que a presente monografia 

tenha servido de instrumento de reconsideração e de reavaliação do que 

realmente deveria suscitar e nortear o esforço de recriação do esperpentismo 

numa tradução de Luces de bohemia , especialmente para o português brasileiro 

(mas não só).  
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