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“Lucas e Oso”
José Campanari
Ilustrado por Kristina Andres 
Traducido por Laura Rubio 
OQO editora / 12,90 euros

Como afrontar dous aspectos 
importantes da infancia
n De entre os moitos momen-
tos importantes na vida dun 
neno, o primeiro día de colexio 
e a retirada do cueiro son se ca-
dra dos que máis quebradeiros 
de cabeza provocan nos pais. 
Pero tamén neles mesmos, que, 
sen unha educación ben dirixi-
da, poden sentir caer sobre eles 
todo o peso dunha culpabilidad 
que, efectivamente, non é tal. 
Para apreder a levar a bo porto 
todo iso, a editora pontevedre-
sa OQO propón un texto escrito 

por José Campanari e ilustrado 
Kristina Andres, que xa publi-
caron nesta mesma editorial 
varios títulos. “Lucas e Oso”, di-
rixido a cativos e cativas de tres 
a sete anos, conta como os do-
us protagonistas, o pequeno 
Lucas e mais o seu oso de pe-
luxe, tentan por todos os me-
dios que están na súa man atra-
par ao principal culpable de 
que todas as noites entre auga 
na súa habitación e acabe por 
mollarlle a cama. O obxectivo é 

ben claro: o monstro 
da xerra de auga. Con 
moita sensibilidade, 
moito tino e, por riba 
de todo, moita pacien-
cia, Campanari e An-
dres aportan o seu 
gran de area para re-
solver unha circuns-
tancia que é nada máis 
que iso, circunstan-
cial, pero que pode xe-
rar moito nerviosismo 

nos máis pequenos. Ao cabo, 
Lucas e Oso dan coa solución, 
que non é outra que desterrar 
os medos que xorden dun mun-
do, o nocturno, inzado de cou-
sas raras. 

“Desaprenda a falar galego en 
15 días cos erros dun tradutor 
automático” 
Henrique Harguindey Banet
Laiovento / 18 euros

AuTORA
Aínda rin un pedazo coa 
súa lectura, como cando 
descubrín que Curros pode 
resultar Fachendosos 
Enríquez
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Escribindo como escribo, 
aquí e acolá, en galego, e 
tendo (como teño) algúns 

lectores foráneos que non dan en-
tendido a nosa lingua, non deixan 
de serme familiares, pois algunha 
vez acodín a eles para saber de 
que van, as chafalladas, os dispa-
rates, as trapalladas dos traduto-
res automáticos. 

Eses inventos paveros que pois 
non están preparados para a tra-
dución de xiros idiomáticos, de 
palabras que se afasten un chis-
quiño das normas, nin sequera 
tecnicamente puras, que os regu-
lan, non semellan en absoluto 
prácticos. E se o poden parecer ao 
leitor pouco esixente, ao autor 
traducido hanlle resultar cousa 
mentireira, cando non directa-
mente patética. Vinganza do ser 
humano sobre a máquina, por 
máis que esta veña mantida por 
aquel. Como é natural. E natural-
mente pavero, senón fose polo de 
desfeita idiomática que implica, 
para una lingua como a nosa tan 
en precario, é o libro de Henrique 
Hardinguey Banet, “Desaprenda a 
falar galego en 15 días cos erros 
dun tradutor automático” (Edi-
cións Laiovento, Bertamiráns-
Ames, 2009). 

Volume de observación da rea-
lidade, tamén de autoaxuda, que 
leva como subtítulo macanudo o 
de “…e reaprenda noutros 15”. 
No que Harguindey Banet con 
exemplos tirados da prensa diaria, 
cando “cumpre” coa súa cuota de 
galego, botando man da máquina 
tradutora, en canto de quen faga 
esta tarefa con siso, criterio, pulso 
e sentidiño. O único, que isto sae 
máis caro, claro, que a maquiniña 
con alguén que lle dea ao botón 
xa se pon a andar. Ponse en mar-
cha cos resultados que se poden 
ver neste libro, exemplificadores 
dunha severísima antoloxía do 
disparate. Comezando polo que 
aparece na capa do libro, e que di 
“Corredevos non deixa cartas en 
portais mal iluminados”. Iso si, a 
“machina” esta demostra o seu 
impudor ao trabucar “Correos” 
polo imperativo do verbo “Correr-
se”. Manda carallo (e nunca me-
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n Por vez primeira publícase 
en galego un texto do portu-
gués Leonel Moura, artista es-
pecializado en intelixencia ar-
tificial e arte robótica. Ese mé-
rito haillo que atribuír á edito-
rial Alvarellos, que segue a 
alumear o panorama do libro 
en Galicia co seu exquisito cri-
terio. “30 gramos” é un libro 
excepcional, magnífico, no 
que Moura, alén da historia 
que contén propón unha re-
flexión sobre os vieiros polos 
que transta a arte do último sé-
culo e pico. 

O texto está narrado en pri-
meira persoa polo propio au-
tor, quen mestura nestas páxi-
nas elementos dos máis diver-
sos xéneros literarios, desde o 
ensaio até o relato de acción, 
pasando polo formato de dia-
rio, etcétera. O punto de partida 
e de chegada é a teima dun ho-
me, Gianfranco Vogué, fillo dun 
perstixioso coleccionista de ar-
te, por averiguar o contido dun-
ha das famosas latas numera-
das que nos anos 60 creou o ita-
liano Piero Manzoni: o seu no-
me era “Merda d´artista” e en 
teoría, contiña arredor de 30 
gramos de feces do propio au-
tor. A partir de aí, tanto Gian-
franco como o propio autor de-

Unha reflexión sobre o sentido 
da arte contemporánea

ciden tratar de resolver a dúbida 
e pensan en roubar unha das la-
tas para abrila e ver o que real-
mente ten dentro. 

A trama vai acompañada 
dunha serie de comentarios e 
explicacións, moi ben inseridas 
no texto para non desentonar, 
sobre o mundo da arte moderna 
e a necesidade do artista de “es-
candalizar”.

“30 gramos”
Leonel Moura
Traducido por Ramón Nicolás
Alvarellos editora / 11 euros 

En portais mal 
alumeados

O lugués Henrique Harguindey é autor dunha manchea de traducións 
do francés, idioma no que é catedrático. “Desaprenda a falar galego en 
15 días cos erros dun tradutor automático” é a súa obra máis recente.

llor dito). Isto como paradigma da 
confusión léxica, que cando é a sin-
taxe a que entra en xogo poden 
aparecer frases como esta: “Quen 
máis critícanos e quen non venos”. 
Por “nos critica” e “non nos ve”. 
Aínda que semellante desubicación 
dos pronomes átonos sexa común 
en neofalantes inexpertos ou 
afoutados que pensan, como certa 
dona que se cruzara no meu cami-
ño, que o galego é o español mal 
falado. 

Claro, quen tente progresar 
“adecuadamente” na lingua au-
tóctona, e atope nos xornais se-
mellantes perlas, ou outras (polo 
demais habituais nas bocas de al-
gúns políticos) como “A chamada 

“había” saído do meu móbil”, pen-
sará –con razón– que a salvación 
da nosa lingua vai nas mans de 
chafulleiros. E que así non hai ma-
neira. 

Así e todo, o bo de Henrique 
Hardinguey Banet ademais de di-
vertirnos, eu aínda rin un pedazo 
coa súa leitura, maiormente can-
do descubrín que Curros Enríquez 
pode resultar ¡Fachendosos Enrí-
quez!, con este manual, aínda ten 
paciencia para agasallarnos cun-
ha morea de exercicios prácticos 
que nos sirvan de axuda para que 
a cousa non fique en denuncia, se-
nón tamén en amaño. Que so-
amente así, purificando unha lin-
gua agredida desde fora pero ta-
mén, ¡ai!, desde dentro, podere-
mos salvala. Cumprindo así o le-
ma da RAG, ese que di “Colligit, 
expurgat, innovat”. Por exemplo.
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