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Ngayon, kahit saan ay may mga pagsasaling-wika: pangangasiwa sa
pandaigdigang pangangalakal ng mga paninda, pagpapahintulot sa mga
diplomatikong negosasyon sa pagitan ng mga namumuno sa politiko,
pagsasalin sa mga pang-araw-araw nating pagsasahimpapawid ng balita,
pagpapahintulot sa online na komunikasyon sa pagitan ng mga bansa at
mga kontinente, at pagpapakilala sa atin sa mga banyagang pelikula at
literatura. Karamihan sa nalalaman natin tungkol sa mundo ay umabot
sa atin sa pamamagitan ng pagsasaling-wika: habang ang tulin at tindi
ng pandaigdigang komunikasyon at sirkulasyon ay bumibilis, ang pangangailangan sa pagsasaling-wika ay nadaragdagan.
Ang pagsasaling-wika ay karaniwang inuugnay sa kawalan. Makalipas ang
lahat, ang mga wika at mga kultura ay hindi magkakaibang mga paraan sa pagsasabi ng pareho ngunit magkakaibang paraan sa pagsasabi
ng magkakaibang bagay. Sa makatuwid ang pagsasaling-wika ay laging
pagtatasa; isang walang hanggaanang mahirap na gawain ng pamamagitan sa pagitan ng magkakaibang pagpapahiwatig ng karanasan ng tao. Sa
gayon, paano tayo makakaisip ng mga enkuwentro sa pagitan ng mga wika
di lamang bilang paghamon at kahirapan, ngunit bilang pinagmulan ng

MARCO, Museo de Arte Contemporánea

pagiging malikhain at kaalaman? Paano natin mauunawaan nang kakaiba
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ang mundo sa magkakaibang wika? Ang pagsasaling-wika ba ay maaaring
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maging lugar para sa kritikal o pati subersibong aktibidad?
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Ang pamagat ng proyektong ito, «Ang Boses ng Tagapagsaling-wika» o
«The Translator’s Voice», ay tumuturo sa dalawang temang direksiyon.
Sa isang panig, pinapalooban nito ang ideya na pinakikita ang aktibi-
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dad - at ang boses - ng pagsasaling-wika, at ang muwestra ng pagpapahintulot ditong mailagay sa sentrong yugto bilang isang natatanging
pinagmulan ng kaalaman tungkol sa likas na katangian ng pagkakaiba
sa kultura. Sa kabilang panig, ang pigura ng tagapagsaling-wika ay
nagiging isang kritikal na talinghaga para sa mga linguwistikong kondisyon ng globalisasyon at ang postcolonial na panahon: sa lumalaking
pangangailangan - at ang kagalakan, at ang sakit - upang matuto ng
mga banyagang wika; ang kusang-loob at hindi kusang multilingualism
ng mga migrante; ang malubhang mga tagpo sa pagitan ng mga «pandaigdigan» na mga wika at «lokal» na mga kultura; at ang kababalaghan ng
mga pinaghalong kultura at mga «binantasang» paraan ng pagsasalita at
pagkaranasa sa mundo.
Sa gayon, ang pagsasaling-wika ay hindi na nagtatalaga ng isang
propesyon lamang, o isang aktibidad. Ito ay kumakatawan sa kondisyon
ng tao, at higit pa at mas madalas, nakita natin ang ating mga sarili
na gumaganap sa papel ng isang tagapagsaling-wika…
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