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Translators, however, rarely keep notes about the process of translating or any
record of the choices made in the process. Even if translators could provide
descriptions of solutions and strategies they have employed in dealing with
specific translation Problems, the question remains whether an examination of a
skilled translator's personal experience can provide formal strategies and hence
be of particular value to other translators.
(D. Connolly, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 1998)
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Introduzione. (Lento)

Introdução. (Lento)

Uscito per la prima volta sulla Gazeta de Notícias il 22
novembre del 1885 e poi incluso, undici anni dopo, tra i sedici testi
che compongono il volume Várias Histórias, O cônego ou
metafísica do estilo non è certo tra i racconti più noti (e forse
neppure tra i migliori)1 di Machado de Assis. Di sicuro non lo è in
Italia, dove, nonostante una bibliografia machadiana desultoria ma,
nel complesso, non irrilevante - e che, anzi, si è andata
progressivamente dilatando nel corso degli ultimi decenni, sebbene
perlopiù mediante ritraduzioni seriali della celebre trilogia
romanzesca -, la vicenda del canonico e del suo tormentato processo
creativo non ha purtroppo finora mai trovato un traduttore.
Nell'accingermi, dunque, a colmare questa lacuna, viene meno, in
partenza, uno dei moventi principali che sembra aver ispirato le più
recenti traduzioni italiane di Machado, vale a dire, quella sorta di
bloomiana "angoscia dell'influenza" da cui danno l'impressione di
essere idealmente afflitti molti degli eredi di Giuseppe Alpi e Laura
Marchiori (pionieristici capostipiti dell'eletta schiera dei machadiani
made in Italy), sollecitati, non solo dal mercato, a confrontarsi con i
loro predecessori vicini e lontani, ripercorrendone, in una relazione
di sapore per certi versi quasi edipico, le stesse strade. Come
spiegare, del resto, in altro modo il fatto che l'interesse dell'editoria
di casa nostra ad investire sul maggiore scrittore brasiliano (un
interesse in fondo confermato dai bruti dati numerici) abbia
praticamente finito per concentrarsi, con sporadiche eccezioni, sulla
riproposizione senza sosta dei medesimi romanzi e dei medesimi
racconti2, sottoposti spesso a restyling traduttivo soprattutto per
giustificare la loro ricomparsa sotto un diverso marchio editoriale?

Publicado pela primeira vez na Gazeta de Notícias em 22
de novembro de 1885 e então incluído, onze anos depois, entre os
dezesseis textos que compõem o volume Várias Histórias, O
cônego ou metafísica do estilo não está, certamente, entre os contos
mais conhecidos (e talvez nem mesmo entre os melhores)1 de
Machado de Assis. Seguramente não é um dos mais conhecidos na
Itália, onde, apesar de uma bibliografia machadiana dessultória, mas
no conjunto não irrelevante (e que, aliás, foi se ampliando
progressivamente no decorrer das últimas décadas, embora na
maioria dos casos mediante retraduções sequenciais da célebre
trilogia romanesca), o caso do cônego e de seu atormentado
processo criativo, até agora, infelizmente, nunca encontrou um
tradutor. Portanto, ao me preparar para preencher essa lacuna, já de
início falta um dos movimentos principais que parece ter inspirado
as mais recentes traduções italianas de Machado, isto é, aquela
espécie de “angústia da influência” bloomiana, que parece acometer
idealmente muitos dos herdeiros de Giuseppe Alpi e Laura
Marchiori (pioneiros fundadores da eleita tropa dos machadianos
made in Italy), instados, não apenas pelo mercado, a se
confrontarem com seus predecessores próximos e distantes,
repercorrendo, em uma relação de sabor, em certo sentido quase
edípico, os mesmos caminhos. Além do mais, como explicar de
outro modo o fato de que o interesse da editoria do nosso país em
investir no maior escritor brasileiro (um interesse no fundo
confirmado pelos dados numéricos brutos) tenha praticamente
acabado por se concentrar, com exceções esporádicas, na
reapresentação ininterrupta dos mesmos romances e dos mesmos
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