
Iñaki Goenagaren lana oroituz
Azpeitiko itzultzaile omendu berriak egindako ‘Wilhelm Tell’-en itzulpena kaleratu du EIZIEk 
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Friedrich Schiller aleman idaz-
leak (1759-1805) idatzitako
Wilhelm Tell obra klasiko ezagu-
naren euskarazko bertsioa
berrargitaratu du Euskal Itzul-
tzaile, Zuzentzaile eta Interpre-
tarien Elkarteak (EIZIE). Itzul-
pena Iñaki Goenaga Sistiya-k
egin zuen, eta 1934 eta 1935ean
argitaratu, zazpi zatitan banatu-
ta, Joxe Ariztimuño Aitzol-ek
zuzendutako Yakintza aldizka-
rian. Bi mendeurrenekin lotua
dago liburu berrargitaratua:
aurten dira 200 urte Schiller hil
zela, eta 100 urte Goenaga jaio
zela.

Itzultzaile aitzindariak izene-
ko sailean kaleratu du EIZIEk
Goenagaren itzulpena. Iaz eman
zuen argitara saileko lehenengo
liburua: Charles Dickensen
Eguarri abestia, Ander Arzelus
Luzear-ek egindako itzulpene-
an. Arzelusen liburuaren kasuan
bezalaxe, Goenagaren itzulpe-
naren berrargitalpenaren edi-
zioaz Inazio Mujika Iraola idazle
eta editorea arduratu da. Muji-
kak atondu duen edizioak Yakin-
tza aldizkariko testua jarraitzen
du, ortografiazko xehetasun
batzuetan izan ezik.

Iñaki Goenaga 1905ko urta-
rrilaren 11n sortu zen Azpeitiko
Loiola auzoko baserri batean,
eta aurten hainbat omenaldi
jaso ditu, 100 urte bete dituela
eta. Espainiako Errepublikaren

garaian, 1936ko Gerra hasi
aurreko urteetan, euskal nazio-
nalismoaren aldeko mitinetan
hizlari iaio eta txalotua izan
zen, eta gerra hasi zenean Itxar-
kundia batailoiko gudari izan
zen.

1937an Santoñan atxilotuta-
ko gudari ugarien artean izatea
egokitu zitzaion Goenagari, eta
ondorengo bost urteak kartze-
lan eman zituen.

‘Wilhelm Tell’, 
hiru aldiz euskaraz

Wilhelm Tell-en itzulpena Aitzo-
lek bultzatuta egin zuen Goena-
gak. Liburuan Suitzaren inde-
pendentziari egiten zaizkion
goraipamenek bultzatu zuten
Aitzol obra hori euskaratu beha-
rrekotzat jotzera.

Euskarazko beste hiru itzul-
pen ere izan ditu Wilhelm Tell
obra klasikoak: Jaxinto Fernan-
dorenak egindakoa (Gero-Men-
sajero, 1976); Iñaki Zubeldiare-
na (Elkar, 1984); eta Migel
Anjel Unanuak komiki edizio
baterako atondutakoa (Kriseilu,
1989).FRIEDRICH SCHILLER (Wurttenbergen, 1759-Weimar, 1805).
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KULTURA g

BULTZATZAILEA

Aitzolek bultzatuta
egin zuen ‘Wilhelm
Tell’-en itzulpena
Iñaki Goenagak

MUSEOAK
Guggenheimek ateak
irekiko ditu
astelehenean

Bilboko Guggengeim museoa
zabalik egongo da hurrengo
astelehenean. Asteko egun
horretan publikoarentzat
itxita egon ohi da museoa,
baina Aste Santuko oporrak
direla-eta, hilaren 28an ireki
egingo ditu ateak. Atzo bisita-
ri asko izan zituen Guggen-
heimen egunotan ikusgai da-
goen erakusketa erraldoiak;
inperio aztekaren gainekoak,
alegia. 

ONDAREA
Liburutegi Britainiarrak
XII. mendeko
eskuizkribu bat 
itzuliko dio Italiari

Liburutegi Britainiarrak XII.
mendeko eskuizkribu bat
itzuli beharko dio Benevento-
ko katedralari (Napoles, Ita-
lia) Londresko gobernuak
hartutako erabaki baten on-
dorioz. Izkribuak 290 orrial-
de ditu, eta 1943an, II. Mun-
du Gerran, desagertu egin
zen katedraletik. 

MUSIKA
Joaquin Taboadaren
lana bihar Barañainen

Stultifera Navis taldeak Joa-
quin Taboadak azken hama-
bost urteotan konposizioaren
alorrean eginiko lana aurkez-
tuko du bihar Barañaingo au-
ditorioan. Kontzertuan Non
Profit Music disketxeko zu-
zendari Jorge Grundmanek
hartuko du parte.


