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COMO SE TRADUZ FINNEGANS WAKE

[Esta traduçom é histórica. É um fragmento de Contos contados de Finnegan
e H.C.E. (Velório de Finnegans, I.i-ii), que se publicou em 1996 e se converteu
na primeira traduçom extensa de Finnegans Wake (1939), a derradeira novela
de James Joyce, a umha língua ibérica. A paginaçom do texto traduzido corresponde-se com a original, sinalada aqui em cursiva entre colchetes. As linhas
de referência (09.14 indicaria a linha 14 da página 9 da versom original)
podem variar um chisco em relaçom à traduçom.]

Finnegans Wake está escrita em inglês, um inglês inçado de jogos
de palavras, duplos sentidos e préstamos de dúzias de línguas, vivas e
mortas. Um vocábulo pode conter um jogo de palavras na língua base
e ao mesmo tempo sugerir a pronúncia dum termo noutra língua, multiplicando os significados e as possíveis interpretaçons. Nom resulta
doado manter a coerência na traduçom.
Dous som os mecanismos fundamentais da língua de Finnegans
Wake: o malapropismo, é dizer, a utilizaçom dum termo onde deveria
aparecer outro semelhante facilmente identificável (“entre a espalda e
a parede” é um popular exemplo); e a palavra portmanteau (termo que
procede de Lewis Carroll) ou composta: “laughtears” compom-se de
“laugh” (“rir”) e “tears” (“bágoas”), ao tempo que sugere “laughters”
(“risos”). A traduçom proposta, “chorir”, conjuga “chorar” com “rir”.
O maior perigo que corre umha traduçom de Finnegans Wake é o de
afastar-se tanto do original que a leitura se converta numha tarefa difícil
e inútil (já que significaria ter que estudar o texto do tradutor, nom o de
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Joyce). A minha traduçom intenta buscar o equilíbrio entre fidelidade e
claridade: sempre é mais singela que o texto inglês mas nom cai em
simplificaçons que desvirtuem o significado da novela. Ante dous sinônimos escolho normalmente o mais popular, evitando dialectalismos
escuros ou formas pouco conhecidas. A intençom é nom escurecer mais
o que já é escuro de por si e ser o mais fiel possível ao original; é dizer,
que alguém poda ler a traduçom e tope as mesmas referências, temas e
alusons que no texto de Joyce para que o estudo da literatura em inglês
nom quede constringido a quem domina o idioma. Tamém tratei de imitar o ritmo e a beleza do texto: respeitam-se, dentro do possível, aliteraçons, dáctilos e espondeus.
Logicamente, ante as dezenas de níveis semánticos que Finnegans
Wake possui, é impossível oferecer um equivalente idêntico. Mas igual
que há que saber discriminar entre o significativo e o aleatório na leitura
do original, há que saber escolher, de entre as múltiplas ofertas, os elementos essenciais à hora de trasladá-los a outra língua. Deste jeito cada
traduçom é umha leitura, cada leitura (nesta obra interativa) umha novela diferente. Por exemplo, em “masses of shoesets” (11.22-23; montóns de sapatos) importa menos o significado literal das palavras que a
alusom a Massachusetts (“massas de chousas”). Joyce utiliza as referências (culturais ou lingüísticas) em blocos: é dizer, que se encontramos umha referência a Buda é provável que as linhas seguintes estejam
carregadas delas. Assi já temos um ponto de referência ao que atermonos: podemos seguir a narraçom base e manter as alusons ao budismo,
se nom na palavra exata, si no parágrafo ou página polos que distribuem.
A traduçom (da que um nunca se pode dar por completamente satisfeito) começa a complicar-se já com o título: Finnegans Wake descansa
sobre “Finnegan’s Wake” (“O velório de Finnegan”, título da cançom
popular na que se basea Joyce), omitindo o apóstrofo. Esta simples manipulaçom amplia os significados básicos da frase, que é tanto “O velório dos Finnegan” (de tratar-se do nome dumha família) ou “O velório
dos Finnegans” (que alude à multitude de personages que interpretam
o papel de E [para entender os símbolos de Finnegans Wake veja-se o
seguinte apartado]), como “Finnegans, despertade” (chamamento [de
B?] à resurreiçom dos patriarcas mortos) ou “Velório de Finnegans” (a
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primeira palavra adjetivando a segunda, devido à ausência de apóstrofo). Em quanto à presença gráfica, só estas duas últimas traduçons
seriam ortodoxamente corretas. A traduçom “Finnegans, despertade”
(ou “Os Finnegans despertam”) seria tam legítima como a escolhida finalmente, contando com apoios diretos ao longo da obra: “Time Timeagen, Wake” (“Tim Finnegan/umha e outra vez, desperta” [415.15]); “the
Phoenican wakes” (“o fenígio desperta” [608.32]).
A nível gráfico respeitam-se sempre as referências às iniciais dos
protagonistas H.C. Earwicker e A.L. Plurabelle, às vezes cambiando a
ordem (“an elk charged him”: “um cervo houvo de embesti-lo”), outras
acudindo a dialectalismos (“Here Comes Everybody”: “Eiqui Chega o
Home”) para manter a alusom tácita. Acrósticos, palíndromos e inversons das letras (“Nilbud”) tamém se respeitam.
Em quanto aos jogos de palavras, nas meras justaposiçons ou composiçons léxicas nom há problema: “mammamuscles” é um claro “mamamúsculos”, tartamudez incluída. Nos demais casos, sendo o inglês
umha língua essencialmente monossilábica e polo tanto mais dada aos
jogos de palavras, perdem-se muitos significados secundários. Se o jogo
de palavras é impossível, e as referências essenciais, o que ofereço é a
apresentaçom prosaica dos dous morfemas traduzidos um após o outro:
“velho incontinente salmonete” (“oldparr” [03.17]); às vezes mesmo
respeito a palavra inglesa (no exemplo, por umha qüestom de rima),
acompanhada da sua traduçom: “o gelado frosty Hosty” (44.15; “frosty
Hosty”).
Sempre que seja factível mantenho o jogo: “world” (18.19; mundo),
em clara alusom a word (palavra, como já aparecia em Ulisses), dá “leterra” (letra + terra); “warm” (10.25; cálido), que no contexto da batalha de Waterloo fai referência a war (guerra), dá “belicioso” (delicioso
+ belicoso); e “Boald” (28.05; bold+bald [bravo+calvo]) tem um equivalente perfeito em “Bralvo”. Noutros casos produzo um jogo de palavras que nom se ajusta ao original mas que mantém referências ao
contexto (à oraçom, e se nom é possível ao parágrafo ou capítulo):
“Now be aisy” (24.16), sendo a última palavra tanto easy (tranquilo)
como lazy (preguiçoso), traduze-se por “Agora você branquilo”: mantenho a distorsom lingüística e aludo a umhas bránquias que nom existem na palavra inglesa, mas que nos lembram um dos atributos de HCE
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(que é “salmom” ou peixe em geral). “Tourch” (27.13; torch+touch
[lanterna+matiz]) resulta em “lamparom” (lámpada+mancha). “Our
Luna’s convent” (27.15) alude a Our Lady’s convent (Convento da
nossa Senhora): permite umha traduçom quase perfeita: “Convento da
nossa Selene” mantém as referências à lua e a senhora. “Mudapplication” (26.36; mud + multiplication + application), dá “moldeaplicaçom”
(molde + multiplicaçom + aplicaçom): mud (lama) nom é exatamente
um molde, mas há certa relaçom indireta.
Quando umha palavra numha segunda língua entra em lide o jogo é
mais confuso e difícil de manter. Às vezes reproduze-se a alusom original, mas desde outro idioma e com um significado engadido: “the
sores of his sedeq” (25.24) inclui as palavras hebreas sores (raíz) e
sedeq (justiça); perdo a primeira, mas mantenho a segunda desde a galega sede (“as chagas da sua sedeq”), em vez de desde sedge (junça). O
mesmo acontece com “Dor” (20.18; porta, em inglês, e geraçom ou
fogar em hebreu), que nom se modifica, ampliando o seu significado:
dor, em galego, segue a referir-se à palavra hebrea, e à inglesa desde o
galego.
Outras vezes nom é umha palavra noutro idioma senom toda umha
frase ou cláusula a que subjaz no texto: “Damm fairy ann, Voutre”
(09.14; despedida de Wallenton na carta às jinnies) é um calco de ça ne
fait rien, votre (nom importa, vosso), através da anglicanizaçom Sam
fairy Ann usada na Primeira Guerra Mundial. O que eu fago neste caso
é manter a referência ao francês, sacrificando a alusom direta a ALP
(mantenho “ann”, sem embargo), mas incorporando umha referência ao
caráter festivo do velório (“Sann feirám, Voutre”). Convirto “Fetch neahere, Pat Koy!” (27.26-27) em “Vim-che ir, Pat Koy”, prescindindo
dumha traduçom literal para manter a alusom ao russo: vechnyi pokoi.
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OS SÍMBOLOS DE VELÓRIO DE FINNEGANS

Joyce utilizou na sua correspondência e notas umha série de símbolos
para referir-se às personages/roles de Velório de Finnegans (VF). A maioria destes símbolos tivérom discreta cabida no texto da novela (06.32,
299.N4) ou aparecem descritos verbalmente (119.17-32, 340.27-30). Em
I.vi cada pergunta e resposta é umha descriçom de cada um dos doze
símbolos ou papeis. Os doze papeis principais som os seguintes:
E.- Este símbolo reproduze-se em 119.17 (“baffling chrismon trilithon sign E” [“assombroso signo E do trílito crismom”]), incidindo no
seu caráter mítico e religioso; e encabeça a “família Garavatos” de
299.N4. O N patas para arriba de 06.32 será E dormido ou morto, à
espera da resurreiçom. E o M de 36.17 é um signo obsceno (corte de
mangas). E é o gigante Finn MacCool (Finnegan). É o deus católico,
três persoas em umha, morto e resucitado, consumido como eucaristia.
Como trindade, sugere o delta, B, que delata o seu lado feminino. É o
herói (H. C. Earwicker), o patriarca e (além do sonho) simples pai de
família (Sr. Porter). Representa a Lei, o poder patriarcal, político e religioso: é Patrício e Pedro: dormido como pedra. Como patriarca
pretende-se eterno e uniforme, mas o tempo (ALP, Shem) joga na sua
contra. Apesar da sua resistência acaba vencido e dividido em espaço e
tempo, elemento masculino e feminino, Shaun e Shem. É o invasor
imperialista: HCE, de ascendência escandinava, conquista Irlanda. É o
governo británico oprimindo Irlanda, e a velha ordem que tem que ser
derrocada. Num princípio será, como Leopold Bloom, vítima da
xenofobia; logo instrumento opressor. Mas o poderoso construtor (como
o alvanel da balada “Finnegan’s Wake”), que edificou a cidade na que
se converte, decai e cai, para ser substituído polo seu filho. Él é “a
taberna da vila” (119.27); é a cidade (a torre de Babel) e a colina
(Howth), ambos símbolos fálicos. Será tamém “Here Comes Everybody” (“Eiqui Chega o Home”), ou seja, a humanidade em geral, todos
os homes. A sua caída (=impotência) terá tintes sexuais (e alcoólicos);
será seduzido pola mulher, reproduzindo assi o pecado original da mitologia bíblica: é Adám (conhecendo a Eva ao despertar) ao tempo que
Cristo, é o pecado e a Palavra (sem o pecado original nom teria lugar a
glória de Cristo). Personages históricas como Wellington (atraiçoado
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por Jenny), Parnell (desprestigiado polo seu adultério com Kitty
O’Shea) ou César (assassinado polos seus filhos) encaixarám neste
papel. Outras personages que interpretam este rol som o General Russo
ou o Capitám Norueguês (ambos estrangeiros, invasores, e com títulos
de poder). Estará presente em I.i-iv baixo o nome de Finnegan ou HCE,
para nom reaparecer até III.iii (reencarnado no seu filho Yawn). É o
salmom ou peixe que nada contracorrente (o seu crime atenta contra a
sociedade) e contra o tempo (o seu lado feminino que nom quer reconhecer). Como pescado é comido eucaristicamente. E é a cadela de
frade (earwig) que se mete nos ouvidos. Identificamo-lo polas siglas
HCE (em diversas ordens), polo agá (He, Howth, Hill), pola giba
(recebe o explícito nome de “HUMP” [“GIBA”] em II.i) e pola tartamudez, que padece em quanto é acusado do crime. O seu número é o
fálico 1 (alfa, origem, deus criador).
B.- “A mais pequena B” (119.19) é a companheira de E e, como o
seu tamanho indica, a sua subordinada (em 299.N4 aparece trás E). É
E “movido contrarrelógio” (119.18-19), o seu aspecto temporal, o seu
lado feminino. É “umha ponte aorrevés” (119.28) ou “ponte asnal”
(=umha primeira dificuldade, na expressom latina [84.03]). É a nai, a
afirmadora e dadora da vida, a ponte entre a morte e a resurreiçom.
Temo-la em forma de diagrama na página 293, no caderno dos filhos:
ao direito, e em linha descontínua ao revés. Os vértices do triángulo
som as letras A L P, num desenho sacado da página da crucifixom do
Livro de Kells. O delta do seu símbolo (reproduzido mediante a distribuiçom de linhas ao princípio de I.viii) representa o seu sexo (vida) e
os sedimentos do rio no que se converte (desembocadura, morte). Como
rio (metonimicamente: em princípio o rio seria a sua cabeleira) flui eternamente, e a sua linguage nom será rígida e facilmente derrubável
(como a torre de Babel) senom moldável, como a água que se adapta
ao leito; e por isso mesmo subversiva ante o imobilismo de E, ao que
erode. Chegada ao mar, reiniciará o seu ciclo como chuva (mas este
será o papel da sua filha). Ela será quem defenda e desculpe ao seu marido, dividida entre a luita pola sua liberaçom e o papel submisso que
se lhe atribuiu (será mais abnegada que a Molly de Ulisses; é C quem
dará voz ao seu inconformismo inconsciente). A sua ajuda ao herói
caído responde tamém ao seu caráter nom beligerante (em oposiçom ao
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de E). Anna Livia Plurabelle, ou ALP, é o nome da personage que representa o papel. Anna, como palíndromo, é um nome cíclico (como
Finnegan), que significa “de novo, outra vez” em grego. Nome circular
como a própria novela, que acabará sendo o seu discurso: ela remataráa com o seu monólogo (“I am leafy speafing” [619.20]). Livia é o rio
Liffey, é a vida (life), a exuberáncia (“leafy”). O latim amnis ou o irlandês an, sugeridos por Anna, precedem o nome do rio: Amnis Livia
ou An Lifé: Anna Livia=Rio Liffey. Como Plurabelle é um canto às
“Plurabilidades”, à diversidade, à natureza que todo o engloba. A sua
voz é rítmica e musical. O seu número é o 0 (omega; símbolo feminino).
O 40 parece representar a sua idade. É a protagonista indiscutível de
I.viii (ricorso) e de IV (ricorso). B toma rasgos de Eva; de Livia
Schmitz (companheira de Italo Svevo), de Lucia Anna Joyce e de Nora
Barnacle; sedutora (na sua juventude), é Ana Karenina.
A.- Como símbolo só aparece em 299.N4 e em 124.09 (“‘provoked’
ay A fork” [“‘provocado’ ohr A garfo”]). É o “gancho para a forca da
família” (119.29; a forca será C). A é um estilizado A de Abel. Filho
dos anteriores, aspira ao posto do pai. É conservador (aceita o estado
das cousas: imóvel, como pedra) e hipócrita; loiro, claro, branco; de direitas, trabalhador e com meios. Político, sacerdote, tenor e gentleman,
na sua uniom com C representa a parte superior do corpo (onde está o
cérebro, as cordas vocais, a boca, os sentidos), prescindindo da mais
escatológica, sexual e mundana parte inferior. Como boca, gosta de
comer. Como parte superior de Irlanda simboliza os seis condados do
Ulster e o poder colonial británico. O seu símbolo é o delta materno
sem a base. Nalguns casos este papel estará interpretado por um soldado
inglês (imperialista) ou irlandês colaboracionista (Seón/Shaun ou shoneen era o nome que recebiam os colaboradores com o império). É a
espada (em contraposiçom a C, que é a pena e a escritura). É sádico,
violento (sempre acaba golpeando a C), e o seu símbolo é a pedra (sobre
a que se edificou a igreja católica) e o espaço. Como pedra nom tem
vida, mas permanece (como E, a cidade). É Shaun o carteiro, transmissor de mensages que el nom escreve, e que nom entende na sua cerraçom e medo à diferença (a carta que leva foi ditada por B e escrita por
C). É Jaun (um Dom Juan conquistador) e Yawn (bocejo) (que boceja
antes de despertar como HCE); Jute (o juto invasor), Juva, JUSTIUS
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(representante da justiça), Burrus (que aceita a contragosto a proposta
de Caseous de matar a César para ocupar logo alegremente o seu posto),
TAFF ou Kevin, entre outros. Eternamente enfrentado ao seu irmao
gémeo C, a quem recrimina e de quem sente ciúmes. Omnipresente no
livro III. Negando-se a aceitar o seu lado temporal e feminino, a sua
voz é um constante sermoneo e reprimenda de C. Extradiegeticamente
encaixam neste papel Stanislaus Joyce, T.S. Eliot. Oliver Gogarty e
Wyndham Lewis, entre outros.
C. -Irmao gémeo de A, é o seu contrário. O seu símbolo é o último
da “família Garavatos” (299.N4). C é a estilizaçom do C de Caim. É a
vítima irlandesa do império británico. Escuro, moreno, negro; de esquerdas, pobre; lacaçám e feminino (“lazy”, lady [126.02]). Desde o
ponto de vista do seu irmao, é o demo (“Nick”, o dianho). Se A era sádico, C será masoquista. Esteta, artista e, como tal, fraudulento (toda
história é um engano; Shem é sham, fraude). Representa a parte inferior
do corpo (órgaos sexuais, escatologia, sujidade), e polo tanto a parte inferior da ilha de Irlanda: o Estado Livre Irlandês. O seu símbolo é o
tempo e a árvore (em contra do espaço/pedra do seu irmao). O seu
mundo som as letras (em gaélico, as letras recebem nomes de árvores).
Como planta, é a vida, efémera mas eternamente renovável, consumida
no tempo para renacer. O seu símbolo é o E do seu pai sem o falo central. Nesse senso terá mais que ver com B que com E: el será quem lhe
escreva a carta à sua nai, quem expresse o que a ela nom lhe está permitido expressar, quem faga falar aos mudos (195.05). Nalguns momentos identificará-se com E: ambos som criadores (um de filhos e
filhas, outro de literatura), exilados (do paraíso, a causa da sua “caída”)
e perseguidos polos seus “pecados”. A sua relaçom equivale à de Stephen Dedalus com Leopold Bloom em Ulisses: mesma personage em diferentes épocas. Como escritor, será Hosty, o autor da balada de Persse
O’Reilly (como filho, atacará ao pai). É Shem o escritor (a pena, em
oposiçom à espada/A), Mutt, Muta, MERCIUS, Jerry, Dolph. Estamos
a falar do próprio James Joyce (“Shame’s voice”, a voz da vergonha),
o renegado, o exilado, pobre, desprezado, artista, incompreendido, obsceno… E tamém de Sem (Shem em inglês), filho do patriarca Noé (que
como E exibiu o seu corpo na sua embriaguez). O seu livro é o I. O seu
pecado, Velório de Finnegans.
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D.- Seguindo a dialética de Giordano Bruno, tam citado na novela,
todo contém algo do seu contrário, qualquer elemento pode-se identificar com o seu oposto. Assi, os opostos irmaos gémeos acabam sempre
unindo-se, trás o enfrentamento, numha soa presença. D é o espaçotempo einsteiniano. Será assi, unidos, como se converterám num terceiro elemento (como os três soldados ou os três lipóleos de I.i: A C
D) que simboliza ao Filho que se enfrentará e derrocará ao Pai. Em D
encontra-se Adám (caída) com Cristo (resurreiçom). No conto “de como
Buckley matou o general russo” (338.04-355.07), os papeis de BUTT
e TAFF intercámbiam-se: às vezes duvidamos sobre quem representa a
Buckley, até que com a sua identidade final (acabam falando a um
tempo, “umha e a mesma persoa” [354.08]) o conflito soluciona-se, unidos ante o inimigo comum e unidos, na figura de Tristám (Tree/stone:
árvore/pedra), polo seu amor a G (Isolda). D é tamém, nalgum
momento, Patrício (se Tristám matou o dragom, Patrício desterrou as
serpes de Irlanda). A fusom tem lugar no livro II (entre o I [C] e o III
[A]). Em certa maneira toda a novela consiste no enfrentamento dialético que se resolve numha identidade de contrários umha e outra vez.
Por umha banda D é o símbolo da globalidade, da nom jerarquizaçom,
do anti-maniqueísmo, da aceitaçom. Pola outra é a reencarnaçom do
patriarca, que se reafirma na sua unidade e indivisibilidade (sendo A e
C os aspectos masculino [conservador] e feminino [renovador] da sua
personalidade).
G.- Filha de E e B e irmá de A e C, com símbolo explícito em
299.N4 (a carom do resto da família), e descriçom em 119.31-32: “um
lado ausente para umha ruela sem nengumha saída que leva a um eido
irlandês no Champ de Mors”. O seu número é o sete: sete prendas
(339.10-13) ou as sete cores do arco-íris (339.28-29). É a causa do enfrentamento de D com E: todos a desejam incestuosamente. Sempre
com um espelho na mao (cuja forma imita o seu símbolo; e que é tamém
o rio, a nai na que se mira), vê-se refletida nel para converter-se em H
(pomba/corvo). Duplicada (esquizofrénica: Lucia, filha de Joyce), o seu
número será o 14 (um arco-íris dobre, a metade do mês lunar). Ela é a
“leap girl”, a moça que salta, e a moça bissexta (o dia vigésimo nono
de fevereiro), quando se une a Q. Esta duplicidade é mais harmoniosa
que a dos dous irmaos gémeos (como água que é, mistura-se bem).
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Como mulher todo o inclui e tem umha relaçom harmoniosa com a sua
imagem refletida (nom há enfrentamento nem luita polo poder). O
mesmo pode dizer-se da sua relaçom com B: G será a sua sucessora, e
notamos certos ciúmes na, ao final da novela, velha B, devidos ao
desejo de E por ela. Mas nom chega a haver rivalidade entre elas. Ao
contrário, B mesmo oferece a sua filha a E para erguer a torre caída
(para conseguir umha ereçom impossível). É a chuva e a nuvem, a imagem juvenil de B, que é o rio. Como Isabel, Isabelle, Isobel, Isolda,
Issy, Izod ou Margareena (no conto lácteo de Burrus e Caseous), é a
admiradora (junto com Q) de A (como B da virilidade de E). Evoca a
Cleopatra, a Joana de Arco, a Salomé ou a Mata Hari.
S.- Saunderson, Sacksoun, Sickerson, Sigurdsen, o polícia, o vigiante, o ajudante na taberna, “la garde auxiliaire” (471.30) empregado
de E. Serpe (demo no paraíso), manipulador, reconhecemo-lo pola
sibilante “s” (“Sss! See the Snake” [“Sss! Sente a serpe” (19.12)];
“Phiss!” [587.24]), e pola sua afiliaçom ao Ku Klux Klan (“KruisKroon-Kraal” [186.19]). No livro I acossa a C, com quem se sentirá
identificado no III. No livro II será o inimigo de D. Em III.iv ronda a
casa da família Porter. É o contraponto masculino de K.
K.- Kate (ou Kathe) Strong, viúva. Criada da família, guardiá da
tumba e museu de E. Identificamo-la polos recorrentes “Tip” (ou variantes), que, desde um ponto de vista realista, representam o bater
dumha pola na fiestra do dorminte matrimónio. Tip é propina (que se
lhe dá como porteira e guia do museu), e tamém é entulheira, o lixo no
que se escaravelha para descobrir e interpretar o passado. K tem a chave
desse passado. Aparece em muitos casos acompanhada de S.
X.- O símbolo (“um sinal de multiplicaçom de próxima encruzilhada” [119.28-29]) inclue-se tamém na “família Garavatos” (cada um
dos seus quatro elementos corresponde-se, segundo McHugh, com E
[vigor], B [lirismo], A [delicadeza] e D [santidade e conhecimento]).
As quatro aspas representam os Quatro Mestres (Michael O’Clery,
Cucoigcriche [Peregrine] O’Clery, Peregrine O’Duigenan e Fearfesa
O’Mulconry [398.15], compiladores dos Anais dos Quatro Mestres do
S XVII, mistura de mito e história, escrito em irlandês), os quatro evangelistas, as quatro províncias de Irlanda (Ulster, Munster, Leinster e
Connacht), as quatro cidades (Belfast, Cork, Dublim e Galway), as
12

quatro esquinas da cama (desde onde, como voyeurs, observam aos Porter fazer o amor). Som os historiadores que se constituem em narradores. Recolhem dados sobre a caída de E, é dizer de Irlanda. O seu
trabalho é posto em dúvida, devido à sua afeiçom ao álcool, à senilidade
e às contradiçons entre eles. Possuem um asno (o “dragomano” [15.34])
que fai de intérprete (4+1=5), e que será narrador em III.i (“I, poor ass,
am but as their fourpart tinckler’s dunkey” [“Eu, pobre asno, nom som
senom o seu quaternário burro ambulante” (405.06)]). Som os “quatrómanos” (29.10) e guardiáns da lei. Reconhecemo-los polos seus repetitivos comentários (de assombro: “oh deus!” e variantes) ou
intervençons a quatro vozes. II.iv e III.iv serám os seus capítulos.
O.- Som os doze clientes da taberna (221.01), que julgam a E convertendo-se nos doze membros dum jurado; os doze apóstolos; os doze
distritos de Dublim; os plebeus rebeldes de Vico; as doze tribos de Israel; umha banda de doze mercenários (573.6-7); as doze perguntas de
I.vi. Identificamo-los polos quatro sintagmas com rima em “-çom” (ou
bem, três com rima mais um quarto sem ela: 3x4=12): “Para a continuaçom dessa celebraçom até a exterminaçom de Hanehúnigan!”
(06.20-21). Extradiegeticamente, som os doze colaboradores de Our
Exagmination Round his Factification for Incamination of Work in Progress (“Your exagmination round his factification for incamination of
a warping process” [VF 497.2-3]), título no que se reproduz a rima.
Q.- Som as 28 doncelas, conhecidas como floras, maggers, magees
ou maggies (meigas, majas); normalmente acompanhadas de G (“a
moça bisexta” que completa um fevereiro de 29 dias). O 7 era o número
de G, que ao mirar-se no espelho (H) dava 14, que duplicado dá 28, o
mês lunar, a menstruaçom. Representam a juventude feminina tentadora
do velho patriarca. As oraçons quaternárias com nomes de mulheres
(“Era Unity Moore ou Estella Swifte ou Varina Fay ou Quarta Quaedam?” [101.08-09]) delatam a sua presença (7x4=28), assi como os listados de 29 elementos: nomes (147.11-15), cores (247.35-248-02),
palavras que significam paz (470.36) ou palavras para morte (499.05).
Como G, som contínuas aduladoras de A e denigridoras de C.
I.- Aparece incluído na “família Garavatos” porque é a casa que
habitam, o receptáculo de E. A casa é a cidade e o mundo, e o mundo
é Velório de Finnegans. I tanto representa a novela como objeto físico,
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como o seu título (que Joyce mantivo secreto até a publicaçom). É umha
construçom geométrica de quatro lados (o número quatro será o pilar
estrutural da novela).
L.- É o “collideorscape!” (“caleidoscópio/colideouescapa” [143.
28]), e polo tanto a própria novela, mas já nom como objeto físico (casa)
senom como mandala, como instrumento de meditaçom e representaçom do mundo; simboliza a visom do mundo do seu autor.
Há outros símbolos espalhados polo livro que som mais difíceis de
classificar: por exemplo, o símbolo F monstrará-se de seis formas diferentes (por meio de inversons), quase sempre “Face a Jace” (18.36),
refletindo-se a si mesmo (“f R” em 266.22). Como tal reflexo, pode
ser umha variante de H; ou bem de A enfrentado a C, é dizer: o próprio
Finnegan dividido nos seus aspectos masculino e feminino.
O símbolo T (486.15) representa a Tristám, e por tanto a D; deitado,
converterá-se em Isolda (G). E P, descrito em 340.27-30, é Patrício, o
santo irlandês, que noutros momentos joga o papel de E ou de D.
Todos os símbolos podem-se reduzir a dous: E e B. O que temos é
o enfrentamento básico entre a Lei (E, A, S) e o elemento feminino
subversivo (B, C, G). Muitas das personages esvaecem-se para englobarem mais dum símbolo ou papel (identidade de contrários); o que
queda é a luita contra o poder; o enfrentamento entre a civilizaçom
(casa, cidade, construçom) e a natureza (rio, árvore, nuvem, crecimento)
que a erode. A novela é cíclica como a natureza, como a vida. Alude-se
ao ciclo da água, ao ciclo do nitrogénio, e tamém à física moderna, ao
espaço-tempo que bota por terra as “eternas verdades” newtonianas.
Mais que o Quarteto de Alexandria de L. Durrell, é Velório de Finnegans o produto da “teoria da relatividade”. A novela é um universo em
expansom. B, como vida, identifica-se com C (árvore), mentres o imobilismo de E responde à pedra de A. C semelha E, graficamente: mas
falta-lhe o elemento principal, o pene central, que o identificaria como
macho/patriarca. O mesmo acontece com A, semelhante em princípio
a B, na realidade aspirante a E.
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DIÁLOGO DE JUTO E BRUTO
[FINNEGANS WAKE, I.i (15.12-20.19)]

The babbelers with their thangas vain have been (confusium
hold them!) they were and went; thigging thugs were and houhnhymn songtoms were and comely norgels were and pollyfool
fiansees. Menn have thawed, clerks have surssurhummed, the
blond has sought of the brune: Elsekiss thou may, mean Kerry
piggy?: and the duncledames have countered with the hellish fellows: Who ails tongue coddeau, aspace of dumbillsilly? And they
fell upong one another: and themselves they have fallen. And
still nowanights and by nights of yore do all bold floras of the
field to their shyfaun lovers say only: Cull me ere I wilt to thee!:
and, but a little later: Pluck me whilst I blush! Well may they
wilt, marry, and profusedly blush, be troth! For that saying is as
old as the howitts. Lave a whale a while in a whillbarrow (isn’t
it the truath I’m tallin ye?) to have fins and flippers that shimmy
and shake. Tim Timmycan timped hir, tampting Tam. Fleppety!
Flippety! Fleapow!
Hop!
In the name of Anem this carl on the kopje in pelted thongs a
parth a lone who the joebiggar be he? Forshapen his pigmaid
hoagshead, shroonk his plodsfoot. He hath locktoes, this shortshins, and, Obeold that’s pectoral, his mammamuscles most
mousterious. It is slaking nuncheon out of some thing’s brain
pan. Me seemeth a dragon man. He is almonthst on the kiep
fief by here, is Comestipple Sacksoun, be it junipery or febrewery, marracks or alebrill or the ramping riots of pouriose and
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Os babelciantes com as suas lónguas vaidosos fôrom (que a
confuçom os guarde!) eram e marchárom; matons asmoleantes eram e
gatos cantores de houyhmhinos eram e esvoltos noranjos eram e noivas
eiradas. Os homes esvaecêrom, os secretários sisierrárom, o louro quijo
saber do mouro: E el queres tu minga, minha Kerry pinga?: e dunkeles
damamarqueses contratacárom os hellegantes: U-lo entom se quadrou,
traspés dam vê-lo assi? E caírom um sobre o outro: e eles mesmos
caírom. E ainda hoje em noite e de noites de antano todas as atrevidas
floras do campo aos seus tímidos faunos amantes dim-lhes somente:
Colhe-me antes de que eu te torne murcho!: e, um chisquinho despois:
desflora-me mentres me ruborizo! Bem podem murchar, casar, e
ruborizar-se profusadamente, prometam-se! Porque esse dito é dos
tempos de montesalém. Lava a baleia da vila num balde (nom é carto o
que che cento?) para passá-lo barbatanamente aletejando descamisado e
a sacudidas. Tim Timtirrom timou-noa, tentando a Tam. Barbatim!
Barbatám! Barbotou!
Upa!
No nome de Omém este paifoco no kopje com correias coiradas
e parthalons quem demonte é? Abandornado o seu burril de
pigmejo, sacundido o seu passopé. Tinha pérálise, este pernicurto,
e, Madialeva es pectoral, os seus mamamúsculos do mais
musterieso. Bêbedo tentempé no caço cerebral de algo.
Semelhar dragom mano. Está muitas meses de guarda do feudo por
aqui, é o Palícia Sackasom, tanto em janebreiro como em fervejeiro,
magaço ou barril ou nas desenfreadas orgias de chuviose e
[15]
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froriose. What a quhare soort of a mahan. It is evident the michindaddy. Lets we overstep his fire defences and these kraals of
slitsucked marrogbones. (Cave!) He can prapsposterus the pillory way to Hirculos pillar. Come on, fool porterfull, hosiered
women blown monk sewer? Scuse us, chorley guy! You tollerday donsk? N. You tolkatiff scowegian? Nn. You spigotty anglease? Nnn. You phonio saxo? Nnnn. Clear all so! ‘Tis a Jute.
Let us swop hats and excheck a few strong verbs weak oach eather yapyazzard abast the blooty creeks.
Jute. — Yutah!
Mutt. — Mukk’s pleasurad.
Jute. — Are you jeff?
Mutt. — Somehards.
Jute. — But you are not jeffmute?
Mutt. — Noho. Only an utterer.
Jute. — Whoa? Whoat is the mutter with you?
Mutt. — I became a stun a stummer.
Jute. — What a hauhauhauhaudibble thing, to be cause! How,
Mutt?
Mutt. — Aput the buttle, surd.
Jute. — Whose poddle? Wherein?
Mutt. — The Inns of Dungtarf where Used awe to be he.
Jute. — You that side your voise are almost inedible to me.
Become a bitskin more wiseable, as if I were
you.
Mutt. — Has? Has at? Hasatency? Urp, Boohooru! Booru
Usurp! I trumple from rath in mine mines when I
rimimirim!
Jute. — One eyegonblack. Bisons is bisons. Let me fore all
your hasitancy cross your qualm with trink gilt. Here
have sylvan coyne, a piece of oak. Ghinees hies good
for you.
Mutt. — Louee, louee! How wooden I not know it, the intellible
greytcloak of Cedric Silkyshag! Cead mealy
faulty rices for one dabblin bar. Old grilsy growlsy!
He was poached on in that eggtentical spot. Here
18
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escarchose. Que cúri oso espécime de mome. É óbvia a espreitaçom.
Para canom traspassemos as suas defesas de fogo e estes currais
de fendidosos com a medula chuchada. (Saiúde!) El pode indicar-nos
talvoz a ondeada rota à coluna de Hírcules. Comem, importa-vos,
no jardim, do brando ser? Desculpe, chorlitom! Talas
dedáns? N. Parlanchim scandanaves? Nn. Spigotas anglis?
Nnn. Fonas saxo? Nnnn. O já tenho! É um juto.
Troquemos as boinas e intercompremos umhas porcas palavras
cansuais débil verbo os maltidos cregos.
Juto. — Justá!
Bruto. — Mruto encontrado.
Juto. — É zurdo?
Bruto. — Em certo mudo.
Juto. — Mas nom será zurdobrudo?
Bruto. — Cá. Só um murmurador.
Juto. — Quel? Cala é a raçom deste bruo?
Bruto. — Quedei-me de pe pedra.
Juto. — Que cousa mais hohohohodível, por corto! Quando,
Bronto?
Bruto. — Sordiu a cousa da batelha.
Juto. — Que palheta? Onde estava?
Bruto. — Na Taberna do És-terco onde Você beberia ser el.
Juto. — Aí desse lado da sua voz é-me quase inedível.
Faga-se um chisquinho mais visível, como se eu
fosse vosé.
Bruto. — Inda? Inda assi? Indasisom? Aurpa, Boohooru! Booru
Usurpa! A cálera mina-me a monte quando o
rimimiro!
Juto. — Aguarda um bizco. O pesado pesado está. Permita-me
ante a sua ondasesom que deposite umha bagatela dourada
na palma dos seus escrúpulos. Aqui tem umha moeda
argêntea, um pedaço de carvalho. Guineus él bom pra ti.
Bruto. — Luí, luí! Como nom o ia recanacer, a indecével
gris cloaca de Cidric Silkenbardo! Ceade miles,
faltarima, numha barra de doblom. Velho grunhom
grarxento! Escalfárom-no nesse ovíssimo lugar. Aqui
[16]
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where the liveries, Monomark. There where the missers moony, Minnikin passe.
Jute. — Simply because as Taciturn pretells, our wrongstoryshortener, he dumptied the wholeborrow of rubbages on to soil here.
Mutt. — Just how a puddinstone inat the brookcells by a
riverpool.
Jute. — Load Allmarshy! Wid wad for a norse like?
Mutt. — Somular with a bull on a clompturf. Rooks roarum
rex roome! I could snore to him of the spumy horn,
with his woolseley side in, by the neck I am sutton
on, did Brian d’ of b.
Jute. — Boildoyle and rawhoney on me when I can beuraly
forsstand a weird from sturk to finnic in such a patwhat as your rutterdamrotter. Onheard of and umscene! Gut aftermeal! See you doomed.
Mutt. — Quite agreem. Bussave a sec. Walk a dun blink
roundward this albutisle and you skull see how olde
ye plaine of my Elters, hunfree and ours, where wone
to wail whimbrel to peewee o’er the saltings, where
wilby citie by law of isthmon, where by a droit of
signory, icefloe was from his Inn the Byggning to
whose Finishthere Punct. Let erehim ruhmuhrmuhr.
Mearmerge two races, swete and brack. Morthering
rue. Hither, craching eastuards, they are in surgence:
hence, cool at ebb, they requiesce. Countlessness of
livestories have netherfallen by this plage, flick as
flowflakes, litters from aloft, like a waast wizzard all of
whirlworlds. Now are all tombed to the mound, isges
to isges, erde from erde. Pride, O pride, thy prize!
Jute. — ‘Stench!
Mutt. — Fiatfuit! Hereinunder lyethey. Llarge by the smal an’
everynight life olso th’estrange, babylone the greatgrandhotelled with tit tit tittlehouse, alp on earwig,
drukn on ild, likeas equal to anequal in this sound
seemetery which iz leebez luv.
20

[17]

onde as libreias, Monomarka. Ali onde a cobeça dos
biosbardos, Minnikin passa.
Juto. — Só porque como Táciturno pretendize, o nosso
concisiador, arrepolou o lixo da correpílhaa
aqui no chao.
Bruto. — Exatamente come umha pudinga em braixelas junto
ao remando dum rio.
Juto. — Dous Lodoponderoso! E como se come norrego?
Bruto. — Egual qum touro entre o bacume. Xorde um regimento
régio e roge! Poderia arroncar-lhe do corno escumoso
que, coa lanuge pra adentro, junto ao istmo no que me
asuntton, fijo Briam d’ of Linn.
Juto. — Que me fritam num baldóleo e que me tragheny que apenas
comprando umha palábia desta beurla desde o esturco até a
finnese numha gerrigonça tal como a tua rotardamente. De
souvim falar dumhe debscena! Boa trarde mim! Mataté logo!
Bruto. — Tontalmente dacorno. Masaspera um anaco. Dá-te umha
volta ardedor dunsink rético chisco nesta caseilha e calaverás
a longeva chaira dos meus mayoltes, sem tudescos e nosso,
onde adoita lamentar-se o mexarico à ave-fria polas marismas, onde se fundou a cidade pola lei do istmon, onde pôr
direito de pernada, o bloco de gelo foi desde a Tabérbeda
Génese até o ceu Parco Fénixturra. Deixa que erinmurmore.
Remerxo de duas raças, svelta e bracka. Ruda matarnidade.
Hoje, cara ao esteário rompondo, estám em surgência: hábeis,
em conseqüência, requiescem. Incontabilidade de vivenças
vinhérom-se embaixo por esta praiga, espassas como fluepas,
missivas desde o alto, como waasto erbalho por todo o
remundinho. Agora estám todos tumbados no túmulo, cinza
à cinza, terde da terde. Vaidade, Oh vaidade, a tua vantage!
Juto. — Apesta!
Bruto. — Fiatfuit! Aqui dentro jazem os elixívios. Glandes pola
cativa vida cotinoiteana soslo o estranho, babilónia a
tatarahotelada com vinha casinha, alp sobre cadela de
frade, lébedo ild, semelha o igal ao inigual neste sólido
sumatério que o liebastodo.
[17]
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Jute. — ‘Zmorde!
Mutt. — Meldundleize! By the fearse wave behoughted. Despond’s sung. And thanacestross mound have swollup
them all. This ourth of years is not save brickdust
and being humus the same roturns. He who runes
may rede it on all fours. O’c’stle, n’wc’stle, tr’c’stle,
crumbling! Sell me sooth the fare for Humblin! Humblady Fair. But speak it allsosiftly, moulder! Be in
your whisht!
Jute. — Whysht?
Mutt. — The gyant Forficules with Amni the fay.
Jute. — Howe?
Mutt. — Here is viceking’s graab.
Jute. — Hwaad!
Mutt. — Ore you astoneaged, jute you?
Jute. — Oye am thonthorstrok, thing mud.
(Stoop) if you are abcedminded, to this claybook, what curios
of signs (please stoop), in this allaphbed! Can you rede (since
We and Thou had it out already) its world? It is the same told
of all. Many. Miscegenations on miscegenations. Tieckle. They
lived und laughed ant loved end left. Forsin. Thy thingdome is
given to the Meades and Porsons. The meandertale, aloss and
again, of our old Heidenburgh in the days when Head-in-Clouds
walked the earth. In the ignorance that implies impression that
knits knowledge that finds the nameform that whets the wits that
convey contacts that sweeten sensation that drives desire that
adheres to attachment that dogs death that bitches birth that entails
the ensuance of existentiality. But with a rush out of his
navel reaching the reredos of Ramasbatham. A terricolous vivelyonview this; queer and it continues to be quaky. A hatch, a celt,
an earshare the pourquose of which was to cassay the earthcrust at
all of hours, furrowards, bagawards, like yoxen at the turnpaht.
Here say figurines billycoose arming and mounting. Mounting and
arming bellicose figurines see here. Futhorc, this liffle effingee is for
a firefing called a flintforfall. Face at the eased! O I fay! Face at the
waist! Ho, you fie! Upwap and dump em, Face to Jace! When a
22

[18]

Juto. — Amorde!
Bruto. — Merdundlais! Fai impasto pula farça. A cocçom de
Despond. E o túmulo dos thanancestros entragou-nos
todos. Esta turra nasa nom é senom pó de ladrilho e ao ser
humoano o mesmo lhe acondrece. Aquel que curra polas
runas pode lê-lo a quatro partas. O’castela, n’wcastela,
tr’castela, decrumlbando-se! Dá-me dessaguisa o preço
para Humblim! A Feira da Damhumilde. Mas fala-o docemente, baloroso senhor! Depende da tua voutarde!
Juto. — Vourqué?
Bruto. — O gygante Forfícula com Amni a fay.
Juto. — Cono?
Bruto. — É o botim dum grab vicekingo.
Juto. — Qwee!
Bruto. — Orestás anonaidade, enjuto?
Juto. — Oyestou esthorpefacto, brotinho.
(Salto) se estades abcdtraídos, a este livro enclave, que curiasidade
de sinais (por favor salto), neste alaphleito! Podedes ler (posto que Nós
e mais Tu já o discutimos) a sua leterra? É a mesma belha história universal. Amene. Mestiçages de mestiçages. Teclee. Vivérom o bebêrom
a babárom e vagárom. Farsee. Demos-lhe o teu ruino aos meados e aos
porsos. O meandrotal, de novo e de velho, do nosso Heidenburgo nos
dias nos que Cabeça-no-Espaço caminhava entre os homes. Na
ignoráncia que implica impressom que cria conhecimento que fai a
forma do nome que estimula o espírito que conleva contactos que suaviza a sensaçom que dirige o desejo que se adire ao apego que morde a
morte que nega o nacimento que consolida a continuidade da existencialidade. Mas com um junco saindo-lhe do embigo que chegava até o
retrotábulo de Ramasbatham. Umha terrícola e vívlida viousta esta;
estranho e continua a tremer. Umha hescoplesa, um cincelta, um eirevês
cujo pourquósito era ensaicar a cortiça terrestre a todas horas, sulco
adiante, vacatrás, como bois junguidos à volta do rego. Aqui moram figurilhas beloacosas armando e montando. Montando e armando belicosas figurilhas mirem aqui. Futhorc, este riotratinho é para um vagalume
de seixo que se chama funotal. Face ao peste! Oh eu fado! Face ao
ogreste! Ho, tu, fera! Gordas, a pôr neles, Face a Jace! Quando umha
[18]
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part so ptee does duty for the holos we soon grow to use of an
allforabit. Here (please to stoop) are selveran cued peteet peas of
quite a pecuniar interest inaslittle as they are the pellets that make
the tomtummy’s pay roll. Right rank ragnar rocks and with these
rox orangotangos rangled rough and rightgorong. Wisha, wisha,
whydidtha? Thik is for thorn that’s thuck in its thoil like thumfool’s thraitor thrust for vengeance. What a mnice old mness it
all mnakes! A middenhide hoard of objects! Olives, beets, kimmells, dollies, alfrids, beatties, cormacks and daltons. Owlets’ eegs
(O stoop to please!) are here, creakish from age and all now
quite epsilene, and oldwolldy wobblewers, haudworth a wipe o
grass. Sss! See the snake wurrums everyside! Our durlbin is
sworming in sneaks. They came to our island from triangular
Toucheaterre beyond the wet prairie rared up in the midst of the
cargon of prohibitive pomefructs but along landed Paddy Wippingham and the his garbagecans cotched the creeps of them
pricker than our whosethere outofman could quick up her whatsthats. Somedivide and sumthelot but the tally turns round the
same balifuson. Racketeers and bottloggers.
Axe on thwacks on thracks, axenwise. One by one place one
be three dittoh and one before. Two nursus one make a plausible free and idim behind. Starting off with a big boaboa and threelegged calvers and ivargraine jadesses with a message in their
mouths. And a hundreadfilled unleavenweight of liberorumqueue
to con an we can till allhorrors eve. What a meanderthalltale to
unfurl and with what an end in view of squattor and anntisquattor
and postproneauntisquattor! To say too us to be every tim, nick
and larry of us, sons of the sod, sons, littlesons, yea and lealittlesons, when usses not to be, every sue, siss and sally of us, dugters
of Nan! Accusative ahnsire! Damadam to infinities
True there was in nillohs dieybos as yet no lumpend papeer
in the waste,and mightmountain Penn still groaned for the micies
to let flee. All was of ancientry. You gave me a boot (signs on
it!) and I ate the wind. I quizzed you a quid (with for what?) and
you went to the quod. But the world, mind, is, was and will be
writing its own wrunes for ever, man, on all matters that fall
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parte tam pti fai as vezes do toldo pronto nos afazemos ao uso dum
alfavetodo. Aqui (favor de salto) há bários chícharos confidos patit
dum interesse bastante pecuniar quitado que som as cagadinhas que
fam que o soldodado se vaia pagar. As ragnas rochas do reto rango e
coestas rachas de orangontangos retincurvados. Vaja, vaja, porqueofigeche? Esse de espinha que escapou do esterco como espírito
estraidor especial para vingança. Que memorável montom modela!
Um tesouro de objetos semescondidos! Olivas, berças, chismes,
dálias, alfalfa, botas, gomas e daltons. Os avos dos bufinhos (O salto
de favor!) estám aqui, fondidos pola idade e já todos bastante epsilenados, e bamboleantes do velho mando, haudmerecedores dumha
passada derva. Sss! Sente a serpe serpenteando por todas zonas! O
nosso dusvlám é um fervedouro de serspons. Vinhérom à nossa ilha
desde a triangular Toucheaterre além da húmida pradaria que se ergue
no meio do cargo de ponmefructos proibitivos mas entom desembarcou Paddy Fustigador e o seu cubo do lixo atracou os répteis deles
com mais rapidez cona que a nossa quenestaí costeladeadám pudo
repolher os seus queéisos. Alguns dividem e algo somam mas a conta
volve à mesma conafusom. Mafiosos e contraburdistas.
Mamporros de machada no caminho, machaconamente. Um com
um moes um ser três o dito e um antes. Duas vozes um fam um apropriado tés e idim detrás. Começando cumha gram boaboa e saltamons
de três patas e jadeus perenes cumha mensage na boca. E cenbezas
um cargaelemento de onças de liberorumque podemos conansiderar
paté labrar a véspera de todos os espantos. Vaia meandrohalltal temos
que desemaranhar e vaia perspectiva de final com tenente e anntitenente e postprobatiatenente! Dizer-nós tamém que somos todos os
nossos tim, nick e larry, filhos do podre, filhos, filhinhos, natos e
netinhos, quando nom saiamos ser, todas as nossas sue, siss e sally,
folhas de Nanguém! Áhnsias acusativas! Damadam aos infinitos!
Certo ainda nom havia em nillos deibos lumpenpapirolado no ermo
e o nome-montanha Penna ainda resmungava por deixar fugir os ratinhos. Todo era de antigaidade. Tu deche-me umha bota (com seqüência!) e eu mordim o vento. Eu quisem-che um queijo (si por nom?)
e tu solicitache quódrum. Mas o mundo, tem-no em conta, escreve,
escreveu e escreverá fregonamente as suas próprias relas, ho, sobre
[19]

25

under the ban of our infrarational senses fore the last milchcamel, the heartvein throbbing between his eyebrowns, has still to
moor before the tomb of his cousin charmian where his date is
tethered by the palm that’s hers. But the horn, the drinking, the
day of dread are not now. A bone, a pebble, a ramskin; chip them,
chap them, cut them up allways; leave them to terracook in the
muttheringpot: and Gutenmorg with his cromagnom charter,
tintingfast and great primer must once for omniboss step rubrickredd out of the wordpress else is there no virtue more in alcohoran. For that (the rapt one warns) is what papyr is meed
of, made of, hides and hints and misses in prints. Till ye finally
(though not yet endlike) meet with the acquaintance of Mister
Typus, Mistress Tope and all the little typtopies. Fillstup. So you
need hardly spell me how every word will be bound over to carry
three score and ten toptypsical readings throughout the book of
Doublends Jined (may his forehead be darkened with mud who
would sunder!) till Daleth, mahomahouma, who oped it closeth
thereof the. Dor.

26

[20]

todas as cousas que caem baixo a maldiçom dos nossos sentidos infrarracionais par que a derradeira camela leiteira, a veia cardíaca latendolhe entre as celhas, tem ainda que moorar ante a thomba da sua prima
charmiám onde se topa a sua companheira datada a umha palma que é
dela. Mas o corno, a bebida, o dia do espanto nom som agora. Um
osso, um coio, um pelejo de carneiro; desfai-nos, destroça-os, esquarteja-os sempresa; que cozam na terracoita da compota: e Gutenmorg
com a sua carta cromagnom, tintorreiro e grande primer debem dumha
vez portadas sair com o encabeçamento vermelho da imprensa se é
que ha de ficar virtude algumha no alcoorám. Porque disso (o rapto
que um adverte) é do que está feito, está farto o papiro, pelejos e insinuotaçons erratas em combinaçom. Até que finalmente (inda que ainda
nom é o final) conheces o Senhor Typus, a Senhora Tope e todos os
typtopinhos. Ponte da parte. Assi que apenas fai falta que me figas
como empastarám cada palavra para portar as setenta leituras toptýpsicas por todo o livro de O Gegonta de Duplfim (que a frente se lhe enegreça com a lama a aquel que separe!) até que a Morta, maomahouma,
que a abriu peche já que logo a. Dor.

[20]
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GUIA DE LEITURA

O “Diálogo de Juto e Bruto” é a terceira secçom do segundo capítulo
de Velório de Finnegans. O que segue é umha leitura superficial do texto
traduzido, parágrafo a parágrafo. “HCE” e “ALP” indicam a presença
dessas siglas (baixo as que se agacham Finnegan e a sua dona Anna
Livia), na ordem original, na linha indicada. Aconselha-se ler os capítulos diretamente, deixando-se levar pola imaginaçom e desfrutando
das sugestons, e só acudir a esta interpretaçom numha segunda leitura.
Abreviaturas: A: alemám; D: dinamarquês; Gr: grego; GrM: grego moderno; I: inglês;
Ir: irlandês; It: italiano; L: latim; N: norueguês; R: russo.

Diálogo de Juto e Bruto (15.12-20.19)
(15.12-27) Os “balbuciantes” som Juto e Bruto, que começam a falar e
a nom entender-se nesta babel de línguas. Um matom, o outro cantor, unem-se em anjo norueguês (D), acompanhado da noiva (G).
Houyhnhnms: personages-cavalos de As viages de Gulliver. Loiros
e mouros: invasores dinamarqueses e noruegueses, respectivamente.
15.16-17: calco de Elsker du mig, min kære pige? (D: Amas-me,
minha querida rapaza?) “Hell” (A): luz; inferno em inglês (identidade de contrários). 15.18: calco de Où est ton cadeau, espèce d’imbecile? (F: Onde tés o regalo, espécie de imbecil?) O enfrentamento
entre pares reproduz o enfrentamento entre amantes: a guerra converte-se no desfloramento das flores do parágrafo anterior. A balea
é E, morto. A última parte parodia o estribilho da cançom “O velório de Finnegan”. O funeral converte-se em fecundidade.
(15.29-16.09) Duas personages pré-históricas (musteriense: fácies relacionada com o home de Neanderthal) encontram-se, e umha (o
narrador: Bruto) inquire sobre a outra. Semelha ser um dragomano
ou intérprete (identificado assi com o asno de X), ao tempo que
Polícia Saxom (S; empregado na taberna do senhor Porter, de aí os
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meses em clave alcoólica). Pluviose (F): mês invernal do calendário
revolucionário francês. “Medula chuchada”: resultado dos hábitos
alimentares canibais do home de Neanderthal. O narrador começa
a conversa, mas há dificuldades idiomáticas, até que descobre que
é juto. hirculus (L): cabuja. Na primeira pergunta subjaz o francês
Comment vous portez-vous aujourd’hui, mon blond monsieur?
(Como está hoje, meu loiro senhor). Taler de Dansk (D): Falas dinamarquês?
(16.10-18.16) Diálogo de Juto (A) e Bruto (C). Mas ambos tatejam:
som um só (E). Bruto sente-se atraiçoado (“Indasisom” lembra-nos
a falta de ortografia do jornalista Richard Pigott que acusou falsamente ao líder irlandês Parnell de estar involucrado nos assassinatos
do parque Fénix), e chama por Briam Boru para expulsar o invasor.
A enceta a série de malheiras que lhe propina ao seu irmao com
umha punhada no olho, ainda que logo pretende comprá-lo. Louis
(F): moeda; lui, lui! (It): é el! Sitric Silkenbeard capitaneou os
dinamarqueses na batalha de Clontarf. Estamos entom ante umha
reproduçom desta batalha. 16.34-35: calco de Céad míle fáilte romhat (Ir: Cem mil bem-vidas che damos). Manneken-Pis: estátua em
Bruxelas de neno urinando. Alude-se ao lixo (no que se topa a carta
incriminadora de HCE). Prado do touro: significado etimológico
de Clontarf. Juto quer marchar ante a sua incomprensom da língua
de Bruto (a de VF). Bruto fala-lhe da grandeza do seu passado: el é
produto da mistura de raças. Moyelta: antiga chaira irlandesa. O
Parque Fénix confunde-se com o Cabo Fisterra (Galiza), desde onde
os celtas viajárom a Irlanda, segundo a tradiçom. Svet (R): claro;
black (I): negro. HCE (17.25 e .26). Mas agora a cinza volve à cinza,
e a terra à merda. De aí que apeste. Fiat (L): faga-se; fuit (L): foi.
Ascenso e caída. Nova imagem de ALP sobre um HCE borracho.
Liebestod (A, Tristan und Isolde): amor-morte. “Amorde” concilia
amor com morte e merda com Mord (A: assassinato). “Mild und
leise…” (A, Tristan und Isolde): fino e suave. Thanatos (Gr): morte.
As torres volvem-se pó. Os tres castelos (A C D) derrubam-se. A
história fai-nos humildes. “Forficula”: nome genérico da cadela de
frade. É o gigante Finnegan ou HCE que está com Anna. Amnis (L):
rio. Morgana le Fay é a feiticeira ou fada irmá do rei Artur. Grab
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(A): tumba. Chegamos ao final do ciclo, com o herói na tumba.
Como ao final de I.vii, A converte-se em pedra. Thor: deus escandinavo da guerra. Øre, øye (N): ouvido, olho.
(18.17-19.19) Mas centremo-nos no livro, que é o mundo (“leterra”). A
história é produto de múltiples mestiçages. Os quatro (salto) som
as quatro vozes de X. “Mené, Mené, Teqel e Parsin” (Daniel 5, 25):
nomes de três moedas traçados no muro de Baltasar; no livro de Daniel joga-se, como em VF, com o significado dessas palavras;
Parsin lembra a persa; “Parsin: o teu reino foi dividido e entregado
aos medos e persas” (Daniel 5, 28). Volvemos à idade dos deuses,
à idade de pedra: vemos o home de Neanderthal e o de Heidelberg,
que as siglas identificam com HCE (18.23-24; HCE caminha “entre
os homes” de dia, de noite dorme). É o eterno retorno cíclico, agora
em clave budista (pratityasamutpada ou cadea causal de doze elementos que há que romper para evitar a reencarnaçom: ignoráncia→
impressom→ conhecimento→ nome e forma→ seis sentidos→ sensaçom→ desejo→ apego→ existência→ nacimento→ velhice e
morte→ ignoráncia). Como a Buda, nace-lhe um junco do embigo.
“Rama”: encarnaçom de Víshnu. Vivlion viou (GrM): livro da vida.
Se a novela é a vida, escrever é como fazer sulcos na terra, adiante
e atrás (as duas oraçons em 18.33-34 som especulares). 18.30-32:
HCE, CEH. “Futhorc” é o alfabeto rúnico. Há enfrentamento, é a
guerra: em pé e a eles, como diria Wellington. “pti” e “patit”: Stella
e Jonathan Swift. Ragnarøkr: na mitologia escandinava dia da batalha final do universo; a apocalipse (a caída). O livro (o alfabeto
em versom hebrea: aleph, beth, ghimel, daleth; e grega: alfa, beta,
gamma, delta) indaga na culpa (por que o figeche?) de HCE; o livro
é o resultado de escaravelhar no esterco da história, no que se topa
de todo. “haud” (L): nom. Aí está a serpe (S) espiando, mas Patrício,
ou Paddy, expulsa-as de Irlanda. Todo é confusom.
(19.20-30) Todo é conflito, peleja dos irmaos para confluir numha identidade de contrários. 1+1+1=111 (A C D; cf 19.24); 2+1=H. Ou
seja: Tim, Nick e Larry, e Sue, Siss e Sally. Todos somos produto
(“post”) duns progenitores únicos, o salmom ou tenente, e a anntitenente. A prole é infinita. “Conan”: um dos Fianna (guerreiro do S
III). Ahn (A): ancestro. “Nan” é Ana invertida. O nacimento de
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Confúcio anunciou-no um animal fabuloso com um jade na boca.
(19.31-20.18) Naqueles tempos (L: in illis diebus) ainda nom parira a
montanha para dar a luz um mísero ratinho (Horácio: Arte poética
139; Gracián). Seguimos na primeira idade. “Penna”: pena (escritura, C) e pena (rocha, E). Em Ulisses Mulligan dá-lhe umhas botas
a Stephen. quis, quod (L): quem, porque. A evoluçom (da idade
divina à humana) endireita todas as injustiças. A última camela é a
que há que matar antes que desatender aos hóspedes (segundo
Maomet, a quem se lhe notava umha vea entre as celhas, e que casou
com umha prima). Thomas Moore: poeta irlandês. O mundo
escreve-se a si mesmo: aparece a imprensa, os encabeçamentos
vermelhos (imprensa amarela), a portada, as erratas, o papiro, os
tipos... O livro é aqui o Corám, que é todos os livros. Maamavantara: ciclo sánscrito do mundo. O Gigante é o livro, cujos extremos
se unem (duplo fim). A porta que pecha o parágrafo é a portada do
livro, da vida, de VF.
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Ediçom nom venal

Projeto Editorial THÍASOS

O Projeto Editorial Thíasos é umha iniciativa escolar sem ánimo de
lucro levada a cabo polo Equipo de Dinamizaçom da Língua Galega
Thíasos do IES Espinheira de Boiro. Thíasos responde à necessidade
de elaborar um corpus de textos clássicos pertencentes a diversas culturas e, conseqüentemente, escritos em línguas diversas, como premisa
para um labor eficaz de maleabilidade idiomática. O caráter académico
da proposta restringe a difusom do trabalho ao nosso centro e a instituiçons culturais interesadas na promoçom deste tipo de atividades.
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