CRÔNICAS DE VIAGEM
O já não tão novo milênio trouxe consigo praticidades antes inimagináveis aos
viajantes inveterados. Hoje temos o mundo na palma da mão – acessamos pelo
celular mapas, roteiros, guias de transportes, de restaurantes, de museus,
aplicativos para breves traduções e indicações de pronúncia em outros idiomas,
e quaisquer outras informações que possam nos ajudar a aproveitar a estada
em um lugar desconhecido.
Antigamente, não havia tanto preparo além do peso extra na bagagem ocupado
por um guia cartográfico e um livro que procurava ensinar rapidamente a
turistas desavisados como se comunicar no idioma local.
Na esperança de retomar algumas memórias felizes e divertidas dessas viagens
mais espontâneas, organizamos esta edição do Ipsis Litteris recheada
de causos de associados muitas vezes relacionados a
conflitos de idiomas que geraram situações cômicas.
Enquanto a vida turística retorna gradualmente,
divirta-se com os relatos dos colegas e
suas aventuras!

Visitei a Índia em 2012, com um grupo de alunos do
MBA Executivo. O fato aconteceu na cidade de
Bangalore.
Uma noite, após o jantar, eu e mais 2 colegas
resolvemos passear de Tuc Tuc. Pedimos ao motorista
que nos levasse para dar uma volta em torno do
hotel. Aparentemente, ele entendia inglês.
Para nossa surpresa, logo ao sair, o motorista entrou
em uma longa avenida e seguiu em desabalada
carreira. Não tínhamos a menor ideia para onde ele
estava nos levando. Pedíamos aos gritos para ele
voltar, porém ele parecia não ouvir. Começamos a
pensar que ele estava nos sequestrando.
Após meia hora de terror, conseguimos fazê-lo parar
em um hotel internacional, de onde pegamos um taxi
de volta para o nosso. Rimos muito (depois)!

De: Leila Marina U. Di Natale
Bangalore, Índia

Estávamos no voo noturno da Ibéria, rumo
a Madrid, quando um comissário de bordo,
alto e forte, veio empurrando o carrinho
no corredor, oferecendo chá aos
passageiros de um lado e de outro.
Ele perguntava em espanhol em voz alta e
fina: “Té?” para cada um.
Quando chegou a vez do passageiro ao
meu lado, ele perguntou:
___ Té?
E o passageiro respondeu:
___ “Num té, bigado”!
(Foi um acesso de riso dissimulado, que
durou um bom tempo!)
Miriam Xavier Marino

Certa vez, durante um jantar em uma “trattoria” no
centro de Roma, percebi uma agitação na mesa ao lado.
O garçom estava “negociando” animadamente com um
turista americano qual bebida deveria acompanhar o
seu prato. O pedido do cliente? “Spaghetti al sugo e...
american coffee”!
Exagero explicar que qualquer outra bebida para
acompanhar um prato de massa que não seja o vinho é
um crime na Itália!
A “negociação” atraiu a atenção de toda a clientela e, logo, todos estavam
prestando atenção na conversa dos dois e aguardando pelo desfecho. O garçom
repetia inconformado: “Vino! Con la pasta si beve il vino! Wine”, no parco inglês
que conhecia.
Ao final de longos 5 minutos, chegaram a um acordo: “Cappuccino”! A solução não
foi das melhores mas, ao final, ambos ficaram satisfeitos. Salva de palmas no
restaurante!
De qualquer forma, na Itália, para se acompanhar um bom prato de massa, nada
melhor do que pedir “un quarto di vino rosso e mezza minerale, per favore”!
Flávio Pellegrini Cruvinel

De: Angela Maria Tenório Zucchi
Loiano, Itália

Quando jovem, estava na família de um primo em
Loiano, uma aldeiazinha de mil pessoas sobre os
Apeninos, na Itália. Já era fluente no idioma, mas ainda
havia tanto a aprender!
Um dia fomos para Bolonha, meu primo foi fazer suas
coisas e eu as minhas. Combinamos de nos encontrar
perto de uma das portas antigas da cidade.
No retorno, nada dele. Passou um tempo e decidi pegar
la corriera, o fretado que subia a cadeia montanhosa.
Chegando em casa, ouvi muito... e entendi pouco do que
diziam.
Naquele dia aprendi mais uma noção de "quartos de
hora", pois deveria encontrá-lo alle due e tre quarti, às
duas e quarenta e cinco e eu tinha chegado alle due e
un quarto, às duas e quinze.

Era meados dos anos 90 e eu estava
hospedada na casa de uma amiga que morava
em Londres. Minha rotina era levantar de
manhã, tomar um chazinho inglês básico e em
seguida sair para conhecer a cidade e suas
atrações turísticas. Eis que um dia saí em
outra direção à procura da entrada do metrô.
Avistei uma placa “Subway” e ali entrei. Logo
me dei conta de que era apenas uma
passagem subterrânea para o outro lado da
rua. Óbvio! Eu estava na Inglaterra e lá o
metrô é o “Underground” (ou “the Tube”, para
os íntimos). Saí do outro lado dando risada,
agora à procura da placa certa. Que falta faz
um café de verdade!

De: Ana Lucinda
Tadei Laranjinha
Londres, Inglaterra

Há alguns anos, fui convidado para acompanhar uma delegação
de juízes e advogados à França para um intercâmbio com
Professores da Universidade de Paris (Sorbonne).
Minha missão era de verter para o francês as exposições
desses profissionais e traduzir para o português as
dissertações dos mestres.
Passeando pelas ruas da capital francesa, entrei num bar do
subsolo da Rua de Rivoli, ao lado do Museu do Louvre. Qual
não foi a minha surpresa ao encontrar sobre a mesa alguns
bloquinhos de açúcar com a bandeira do Brasil.
Para puxar uma conversa, perguntei à proprietária: “Vocês
importam açúcar do Brasil?”
Recebi uma resposta azeda, própria dos parisienses: “Por quê?
Não se tem o direito”
Respondi-lhe: “Não, minha senhora. Você tem não somente o
direito, como também, interesse de importar açúcar do Brasil.
O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo e de boa
qualidade... Aliás, eu sou brasileiro.”
- Ah! Você é brasileiro?!
A partir daí quebrou-se o gelo, e ela passou a interessarse por nosso país, e lhe forneci alguns dados. Ela ficou
curiosa e manifestou o desejo de vir conhecer nosso
querido Brasil.
Samuel Grossmann

“Tout droit” quer dizer “sempre em frente”
em francês.
“À droite” quer dizer “à direita”.
Chegando em Paris, os amigos se perdem e
perguntam para um senhor que estava
passando.
O senhor explica: “Allez toujours tout droit”
(Continuem sempre em frente).
Saem e viram à direita, depois à direita e
depois à direita de novo e acabam saindo
no mesmo lugar e dizem:
“Ih, acho que já passamos por aqui!”
Mônica Galliano

Estávamos, minha prima e eu, no início da década
de setenta, em Antália, na costa da Turquia, uma
pequena cidade que, à época, não era ainda o pólo
turístico atual, e fomos almoçar num restaurante
simples próximo do porto.
O cardápio, em turco – mistério total! O simpático
garçom nos levou pela mão à cozinha, onde
escolhemos os pratos diretamente das panelas
apetitosas e fumegantes. Terminada a refeição,
queríamos uma sobremesa típica turca e imaginamos
que, no final do cardápio, encontraríamos uma lista
(em turco). Dito e feito: escolhemos a única palavra
que conseguimos pronunciar e pedimos ao garçom:
“ELMA”. Ele sorriu feliz e... retornou com uma maçã!
Caímos na gargalhada e o rapaz, desconcertado, não
entendeu o porquê! Até hoje, deve lembrar daquelas
duas malucas chorando de tanto rir...

De: Clarissa Schorscher
Antália, Turquia

Os portugueses possuem formas de raciocínio bem
diferentes das nossas e isto pode se tornar muito
divertido em viagens.
Estávamos em Portugal, às margens do Rio Tejo, e
pensamos em experimentar um peixe típico da
região: a lampreia. Na mesma hora, alguém se
lembrou de ter visto uma placa dizendo que a pesca
da lampreia era proibida, no mesmo minuto o nosso
guia logo disse:
- Estão vendo aqueles restaurantes ali? Eles servem
lampreia.
Indignados, perguntamos:
- Mas que horror! Não respeitam nada então.
O guia retrucou:
- Não é bem assim, afinal o que é proibido é pescar
e não vender!

De: Ana Claudia F. Pastore
Portugal

Essa não é bem uma história de algum
caso divertido, mas aconteceu em uma
viagem de um amigo aos Estados Unidos
há algum tempo.
Ele não come peixe ou frutos do mar e me
contou que foi a um restaurante chique.
Ao ler o menu, escolheu rapidamente o
prato: Lemon Butter Scallops. Ficou feliz
porque iria comer uma coisa que ele gosta
bastante, escalopinho.
Quando o prato chegou, foi um desastre.
Foi enganado pelo falso cognato. A
tradução de scallop não é um escalope,
como ele imaginou, e sim vieira.
Heloisa H. M. Ramos

Um amigo precisava comprar leite.
Chegando ao supermercado, com seu
inglês ainda bem “fraquinho”, falou:
- “I need Mike”
Encaminhado para o atendimento ao
cliente, a atendente fala ao interfone:
- “Mike, you are expected at
customer service, please!”
E quando Mike aparece, meu amigo
fica sem palavras...
Mônica Galliano

Que suas próximas
viagens sejam divertidas
e inesquecíveis...

Porque viajar é ir mirando o
caminho, vivendo-o em toda sua
extensão e, se possível, em toda a
sua profundidade, também. É
entregar-se à emoção que cada
pequena coisa contém ou suscita.
É expor-se a todas as experiências
e todos os riscos, não só de
ordem física, - mas, sobretudo, de
ordem espiritual. Viajar é uma
outra forma de meditar.
Trecho de “Crônicas de Viagem”
- Cecília Meireles
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