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Ale honetan 

Ale honetan 

Lehenik eta behin esplikazio bat zor dugu ale honek dakarren 
atzeramenduaz. Eta esplikazio hori ezin izan daiteke aldiz)(ari honen 
ardura eta erantzukizun nagusiena duen Donostiako Itzultzaile Esko
laren egoera besterik. Urte osoa iragan bait du berriro bere izan nahi 
eta ezinean. Alde askotatik bere premia aitortu izan zaion arren, egiaz
ko irtenbiderik ez zaio eman oraindik, eta horren ondorioz bertako ira
kaslegoa erabat urriturik aurkitzen da, aldi berean bere gain hartu ohi 
zituen gainerako lanetarako (aldizkari hau barne) ia ezindua. Hala eta 
guztiz ere, ordea, beste urtebeterako gutxienez Donostiako Itzultzaile 
eskola bizirik izango da, bertako ikasle eta irakasleen borondatez eta 
lehiaz, enpeinuz eta temaz, beste ezerez baino gehiago. Neurri horre
tan, aldizkari hau ere, Eskolaren gorabeherak pairatzera kondenaturik 
dagoela dirudienez, biziko da. 

Ale honen eduki etara igaroz, ia monografikoki itzulpenak hizkun
tzen irakaskuntzan eduki behar duen tokiari eta zereginari buruz dihar
du. Ale honetan ez da ahitzen gaia, nahiz eta bikoitza izan. Are gutxia
go, hala ere, gai honek gurea bezalako herri batean dauzkan hainbat 
eta hainbat ikuspegi arakatu, ikertu eta aztertzeko dagoen sailari begi
ratuz gero. 
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Zenbait fenomenu nabariak bait dira gure artean: 
Lehenik eta behin, ez da ahaztu behar oraindik urte asko ez dela ar

te irakaskuntzak ez zuela eragin handirik euskararen transmisioan, 
edo hobeto esanda, irakaskuntzak eragin ezezkor nabaria zuela eus
. kararen transmisioan, famili bidezko transmisioz jasoa zen hizkuntza 
hainbatetan eta hainbatetan gaztelania edo frantses hutsez burutzen 
zen irakaskuntzak oztopatu eta ahaztarazi egiten bait zuen. 

Gaur egun ezin esango da gauzak alderantziaz direnik, baina bai 
irakaskuntzak eragindako hizkuntz ikasketak berebiziko eragina duela 
euskararen iraupenean eta zabalkundean. Alde batetik haurrentzako 
irakaskuntzan euskarak leku handia hartu duelako, eta oraindik ere 
leku askoz ere handiagoa hartuko dela espero delako. Bestetik pertso
na larrientzako ere hizkuntz irakaskuntzak hizkuntz egoeraren alda
ketan eragin handia duelako: inork ez du aipatu beharrik izango 
HABE edo AEK bezalako instituzio publiko edo erdi-publikoek du
ten pisua, lanpostuak sortzeko besterik ez bada ere, gauza horiek bro
matarako kontuak ez diren garaiotan. 

Esan nahi da, labur beharrez, hizkuntz irakaskuntza formala, eus
kararena bereziki, herri honen enpresarik handienetako bat izatera iri
tsi dela, hitzaren zentzu zahar eta berrian. Alde horretatik begiratuta, 
herri honek apustu handia du egina eginkizun eta zama hori bere gain 
hartu duenean, eta lupaz begiratu behar dio hizkuntzen -euskararen
irakaskuntzari dagokion guztiari, egindako inbertsioari behar duen 
etekina jarrai dakion. 

Zentzu horretan adi egon beharra dago hizkuntzen irakaskuntzari 
dagokionean gertatzen ari den orori. Eta gaur egun gertatzen ari da, 
itzulpena hizkuntzen irakaskuntzatik urrunduen -uxatuen?- eduki 
izan duten tokietan bereziki, Frantzian eta Alemanian batez ere, berri
ro dagokion tokia hartzen ari dela, hizkuntz-didaktikaren berrikuntza
ren testuinguruan. 

Bestaldetik gertatzen da herri honetan dagoeneko euskara dakien 
guztia -edo ia guztia- elebiduna dela euskaraz eta gaztelaniaz edo 
euskaraz eta frantsesez. Elebiduna izatea eta itzultzaile izatea gauza 
bera direla pentsatzea oso zabaldurik dagoen nahasmendua da, tama
lez; askotan salatu izan dugu aldizkari honetatik bertatik. Baina gi
zarte elebiduna den batetan elebidun den pertsonari maiz gertatzen 
zaio itzultzaile ere izan beharra, hain maiz hala ere, non berebiziko 
eragina ukan bait dezake egoera horrek, maitasunaren beraren kau-
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saz, hizkuntzen arteko interferentziak ugaltzeko berorien ezagutze au
tonomoaren kaltetan. 

Gu bizi garen gizartea -askotan esana dugu, baita ere, aldizkari 
honen orrialdeetan-gizarte elebidun edo eleaniztun izatera beharturik 
dago etortzeko diren urteetan. Horretaz duda gutxi dago egiterik . 

. Guztiarekin ere, jakinaren gainean egonda ere, ordea, oso ahale
gin gutxi egin da hemen behar izango diren hizkuntzak -gizarte ele bi
dunak dituenak eta beharko diren gainerakoak- batera, beren batera 
izatean, beren esistentzia gertatzen den modu bateratuan, irakasteko. 
Hizkuntzak banaka irakasten dira, banaka ez daudela kontutan hartu 
gabe, eta ikaslearen kontu uzten da hizkuntza batetik besterako zu
bien eraikuntza; egin egiten bait da, nola ez bada hala, zubi hori, me
todoek begiak ixten badituzte ere. Itzulpenerako trebetasuna da, hiz
kuntz-switching abilezia hori da, azken finean, hizkuntz baten ertz 
batetik beste hizkuntzaren besteko ertzerainoko joan eta etorrian me
zuarenesanahiezkoirazki-harienartetikelebitasunezkomintzoaehun
tzen duen ainezka. 

Gai-mataza horren albainu l epa-mehea besterik ez den honek hari 
luzea ekarri behar du oraindik, euskararen irakaskuntzaren hoberako. 

13 
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Itzulpena hizkuntzen irakaskuntzan: 
humanitateen "bertsio" modernoa. 

Jean-Rene Ladmiral 

O. Hizkuntzen irakaskuntzan itzulpenari bere lekua berriro ematera 
zuzenduko dira hemen azalduko ditugun erreflexioak (1), era horre
tara orain dela urte batzuk argitaratu genituen zenbait azterketei (2) 
jarraipena emanez. Baina hizkuntzen pedagogian mugatu peharreko 
aurrerapen bateratuak izan behar duenari (eta izan daitekeen ari) doa
kionean guk dugun kontzepzio globalaren hesparru zabalagoan koka
tu behar dira baita ere itzulpenaren defentsa eta azalpen hauek. Izan 
ere bertsioa (Heriibersetzung) genuen hemen batez ere gogoan, izen
burua jartzerakoan hitz hori erabiliz adierazi nahi izan dugun bezala. 
Izanik, beste alor askotan ere ikus daitekeenarekin batera, denbora 
apur batetik honuntza, sarritan aipatzen den "berrikuntza pedago
gikoa" berriro sorburuetara itzultzeko bidean jarri da, eta hizkuntza 
arrotz bizien irakaskuntza berriro aztertzera jo du puntu askotan, hiz
kuntza zahar (edo "hil")-en tradiziora (hau da "latina-greko"arenera) 
hurbiltzeko (modu analogiko edo ez analogikoan) beldurrik gabe. 

l. Hizkuntzen didaktika itzulpenaren aurka 

Itzulpen ariketen kritika ez da arean egiteke. Aspaldiko urte luze
tan itzulpenaren balio pedagogikoa gaitzesten eta kritikatzen aritu izan 
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da hizkuntzen didaktika naharoki (naharoegi) eta gogor, eta hainbeste 
aritu ere da non itzulpena hizkuntzen irakaskuntzatik izkutatu kasik 
egin bait da Frantzian, azalpen ofizialei kasu egin ahal badiegu bede
ren (3). Eta egoera hau ez da funtsean ezertan aldatzen Alemanian 
edo beste inon ere. Guk geuk ere azaldu izan dugu zertan gerta da~tez
keen temak eta bertsioak ariketa atzerakoiak (J. R. Ladmiral, 1979, 
26 orr.) hau da, itzulpena "metodo aktiboak" ( 4) izen generikoaz izen
datzea proposatu dugunak erabiltzen dituen ondoan aipatzen diren hi
ru metodologi-printzipioen aurka doan neurrian: 

- ahozkoaren erabateko lehentasuna. 
-hizkuntza arrotzean (L2), ama hizkuntzarekiko (Ll) zerikusi oro 

itzuriz barruratzea, interferentzien arriskuari ihes egitearren. 
-ikaslea heziketa aktiboaren metodoetan edo oinarritutako anima

zio baten bidez (espresio/situatze/komunikazio edo motibazio) 
mugierazi eta "inplikatzea" (5). 

Egia da, baita ere, bestalde, gaur egun halako "berpizte metodo
logiko" bat ari dela gertatzen eta itzulpenaren ukatu ezin den come
back bat jarri dela martxan. Bestela ere joera hau ez da atzo sortua. 
Honen banakako adierazpenak agertu izan dira hirurogeigarren ha
markadaz geroztik ere zenbait espezialisten lanetan (J. Darbelnet, 
1963), azken urteotan iritzia arras zabaldu baino lehen (6). Bestenaz, 
bada, metodologoek itzulpenaren aurkako anatema egin badute ere, 
irakaskuntzan ari direnek ez diote guztiz uko egin itzulpena, gehiago 
edo gutxiago baina betiere erabiltzearen heresia xumeari (7). "Meto
do zuzenak" berberak, Frantziako agindu ofizialek definitzen duten 
moduan, permititzen du guk "gutxieneko itzulpen" deitu dugun 
pekatu arina, hizkuntzako klasean landutako testua ondo ulertu den 
ala ez ziurtatzearren (J. R. Ladmiral, 1979, 28 ... orr.). 

Gainera, joera orokor horren barruan aldaerak daude aztertzen ari 
garen hizkuntza arrotzak irakasten diren gizarte industrialetako (hiz
kuntza bakarrekoak suposatzen direnak) "instituzio pedagogiko"-en 
hesparru zabal samarrean. Horrela, bada, itzulpena baztertzen duen 
debeku metodologikoa, badirudi, paradoxaz,lehentxeago hautsi izan 
dela, erauzi ez bada, Alemania Federalean Frantzian baino. Badirudi, 
beraz, historiaren erlojua Rhin-aren beste aldean azkarrago ibiltzen 
saiatzen ari dela, denbora joana berriro irabazi eta hizkuntzen didak
tikan mende honetako de batean zegoen egoerari buelta eman nahiean 
edo -ez gara ordea hemen berriro ekinahal berean arituko, pedagogi 
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arloan oraingo honetan, "decalage historiko" (alde baterako edota bes
terako) delakoaren tesia argitzen; tesi horren berorren argitara(?) saia
tu bait da hainbat historilari, soziologo eta bestelako "zibilizaziolari" 
Frantzia eta Alemaniaren arteko erlazioa ulertu nahiz ... Gogora deza
gun bidebatez estudio hau berau hasiera batean binomio horren gai
nean kokatua dagoela, izan ere edozein gogoeta egoera jakin 'batean 
ematen bait da, ingurumari sozio-historiko -eta linguistiko ere bai 
kasu honetan- batetik abiatzen, alegia. Hipotesia, jakina, izango da, 
proposatutako analisi horiek berak beste edozein hizkuntzak harre
man pedagogikoanjartzen dituzten abagunetara ere zabal daitezkeela 
orohar (8). 

Horrela, bada, ''alemanerazko bertsioa" da bereziki hemen darabil
guna, hau da: hizkuntza arrotza den alemanerazko sorburu hizkun
tzatik (L2) ama-hizkuntza den frantzesezko xede hizkuntzara (Ll) 
egin behar den itzulpen pedagogikozko ariketa. Betiere ikuspuntu ho
rretatik, adieraz daiteke gainera itzulpena bi herrialdeetako bigarren 
mailako eskoletatik kanporatua izan bada ere orohar, al emanek gogo 
hobez hartzen dutela bertsioa, eta frantzesek berriz tema dutela nahia
go. Edukazio sistema biek duten arazo larria (agian Alemaniak larria
goa, halere) da, ordea, unibertsitatea -non itzulpena dexente erabil
tzen den ariketa bait da- eta bigarren mailako eskola -non alde batera 
utzi nahi den erabat itzulpena- ez datozela bat; horrek bi' kalte-mo
dutarako bidea dakar berekin: eskolako haur direnak prestamen eska
seko unibertsitari bihurtuko direla garaia datorkienean, eta hauek be
ren aldian irakasle "desfasatuak" ... 

Baina hemen aipatu nahi dugun berpizte metodologiko hori, itzul
pena berriro ezartze hutsera baino askoz harago iristen da. Orain arte 
ukituezinak iritzita zeuden printzipio asko ukitzen ditu eta hizkuntzen 
didaktikan gaur egun nabarmentzen eta sentitzen ari den mugimendu 
orokorrean parte hartzen du. Areago, berpizte hau, hezkuntz arazoa 
bere orokorrean jotzen ari den krisialdiaren testuinguruan kokatzen 
da, eta krisi hau, askotan esan den bezala, "zibilizazio krisi" bat izate
raino hedatzen da. Hortik, bada, eta gisa bereko terrorismoari jarraiki 
"iraultzalinguistizista"bat, "kontrairaultza"neo-humanistabaten ten
tazioa edo. metaforaren hariari jarraitzeko, "faszistizazio" teknizista 
edo agian "miserabilista" besterik ez dena, hizkuntzen didaktikan. 

Zehazki esateko, metodo modernoen "ordezkoa ziurtatzea" da 
arazoa (J. R. Ladmiral, 1975 a, 13 orr.). Metodo hauek oso eragin 

17 



Senez: Itzulpen eta Terminologiazko Aldizkaria 

haundia dutela egiztaturik geratu da, bai bigarren mailako ikaske
tetan, bai eta helduen prestakuntzan ere, bigarren hizkuntza baten ha
sierako ikasketak segurtatzeko, baina aitortu beharra dago derrigor, 
ordea, hasierako fase horretatik aurrera, guk kasu honetan "hegal
dapen zikloa" (ibid.) deitu dugunetik aurrera alegia, onartu qeharra 
dago, bada, psikopedagogia aktiboak eta hizkuntzalaritza modernoak 
bultzaturiko metodo horiek, indar gabe gelditzen direla berehala. Pun
tu jakin batetik aurrera, bigarren mailako ikasketetan bigarren urtea
ren amaieran gutxi gora behera koka genezakeen puntu batetik aurre
ra alegia, erabiltzen duten metodologiak eramaten du, ez bakarrik 
"hain ohitura mental gogaitkarria den hur ematea" bultzatzera (J. Dar
belnet, 1963, 351 orr.), baina baita psitazismoa ere, errazten duela 
suposatzen zaion "komunikazio gaitasun" sona haundiko eta enigma
tiko hori alegia, azkenean (stricto sensu) interakzio bat besterik ez de
na, hau da "portaeren sinkronizazio mimetiko" hutsa (J. R. 
Ladmiral, 1975 a, 16 orr. eta beste). Ukatu ezin den aurrera
ezintasun bat gertatzen da, eta badirudi aipatutako materiale pedago
gikoen inolako optimizazioak ere ez duela zuzentzen (9) progresio 
pedagogikoa. une horretatik aurrera atalase maila izango duen puntu 
horretatik haruntzago eraman ahal izateko. 

2. "Kehre" -aren printzipioak 

Ordezkatze hori ziurtatzearren estrategia pedagogikoa bete betean 
itzulikatzea, biratzea, edo areago itzulinguratzea proposatu dugu guk, 
hizkuntzen didaktikaren alor honetan, oso bestelako erregistro ba
tean, zen bai t iruzkilariei Heidegger -en lehenengo filosofiari bigarrena · 
oposatzeko aukera ematen dien Kehre famatuak garrantzia berbera 
duena (10). Analogia filosofiko hau, bestalde, konparazio erretoriko 
hutsa baino gehixeago da: "Bigarren Heidegger"-ek (der spate Hei
degger) Sein un Ze i t etengabeko erreferentzia duen bezal:t, era berean 
metodo aktiboen aurrean dagoen alternatiba hau ez da hizkuntzen ira
kaskuntzak dituen arazoen tzako "beste" erantzun bat, "bigarren" hain 
zuzen kronologikoki besterik ez bait · da; diskurtso filosofikoa nola 
erabiliko dugun azaltzeko bidea ere badugu ... Zentzu berean jarrai
tuz, printzipio orokor batzuk aintzat hartzea proposatuko dugu: 
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(l) Lehen eta... ororen gaineko printzipioa da, hasieratik bertatik 
adierazi dugun bezala, ez hainbeste "tema eta bertsioa" berriro ones
tea (Darbelnet, 1963, 352 orr.), "itzulpena" berriro onestea baizik; 
eta esaten badugu gainera "pedagogia eraberritu" egin behar dela, esa
ten dugu batez ere, alde batetik "tema eta bertsioaren arteko asime
tria" dagoelako (Ladmiral, 1979, 43 ... orr.), eta asimetria hau kontu
tan eduki behar da, gure ustez, bertsioari lehentasuna biziki emanez 
temaren aldean, eta beste aldetik guk defendatzen dugun "alemaniar 
bertsioa" delakoa aurretik kritikatu dugun itzulpen pedagogikozko ari
keta neurri batean edo bestean artifiziala inolaz ere izango ez den h ei
nean. "Itzulpen mintegia" deituko dugunaren alorrean itzulpen "itzul
penezko"-ren ikuspideari jarraitu beharko zaio (ll). Osterantzean, 
oinarrizko ados gune zabal batetik aurrera, ez goaz gu, Jean Darbelnet 
bezala "tema eta bertsiora bueltatze" hutsera (J. Darbelnet, 1963, 354 
orr.), zeren banakako esaldi isolatueei dagokien gramatika eta itzul
penezko deitzen zen metodo zaharretik aldendu besterik ez bait du egi
ten, (cf. Ladmiral, 1979, 166 ... orr.) eta beraren "oso bestelako as
mo" delako hori ez bait litzateke itzulpen unitateak mugatzea besterik 
izango, hau da, hitzez hitzezkoak sortzen dituen errebeskeriei itzuri 
egin diezaieketen "hitz multzoak" mugatzea besterik ez (J. R. Lad
miral, 1979, 203 ... orr.). 

Era berean ez da nahikoa, maina edo "habilezia" (Fertigkeit) bere
zi eta meneragaitz bat bailitzan ulertutako (K.R. Bausch, 1977, 
526 ... orr.) itzulpen pedagogiko edo "komertzial"-eko "eskol-arike
ten" alde mintzatzea (J. Darbelnet, 1963, 351 orr.). Horrela, bada, 
garrantzia haundiko arazoa da hizkuntzen irakaskuntzaren bostgarren 
helburu (bostgarren skill edo Fertigkeit) bezala ez ote litzatekeen eza
rri behar itzulpenerako gaitasun edo itzultzaile gaitasun (translatoris
cheKompetenz) kasik profesionala: ez al litzateke, bada, beharrez
koa, gure ikasleek mintzatzen eta ulertzen, irakurtzen etaidaztenjaki
tea bai, baina itzultzen ere jakitea (F.R. Weller, 1977, 485 ... orr.)? 
Arazo honek, faktore pedagogiko eta sozial asko dakar berekin, itzul
penaren eta hizkuntzen irakaskuntzaren arazo bikoitzaz haraindi; eta 
ezin da esan bostgarren helburu honen alde mintzo diren autoreek, 
nahasmenduari erabat itzuri egiten diotenik, beraien lumaren J:f,untan 
"itzulpenak" esannahi zabalegia hartzen bait du, non sar bait daiteke 
hala hizkuntzarteko bitartekotzaorohar, nola hizkuntzen didaktika be
ra ere ("oro da orotan eta alderantziaz" printzipioari jarraituz!). Nola-
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nahi dela ere, eta debatearen hondoraino jaitsi gabe, uste dugu gu
txien gutxienez alde batera utzi behar dela itzulpena ariketa moduan 
instituzio pedagogikoaren ghettoan gordetzen duen banakera (J. R. 
Ladmiral, 1979, 40 ... orr.) eta "itzulpen mintegian" egiazko egoeren 
itxura egin behar dela, non itzulpena, nahiz eta ezin esan egiaz "pro
fesionala" denik, parametroak definituak eta gertagarritasuna zehazki 
ziurtatua dituen komunikazio-estrategia baten barruan esplizituki ko
katuko bait da. 

Arlo honetako literatur espezializatuan maiz aurki daiteke itzul
pena kontrolerako prozeduradokirnologiko bezala edo ikastearen era
gile pedagogiko bezala, elkarren kontrajarriak; autore gehienak lehe
nengo aukeraren alde azalduko dira, baina bigarrena berriz ez dute, 
ahalik eta modu mugatuenean besterik, onartzen. Argi dago, beraz, 
guk hemen agertzen dugun geure tesia, joera orokor horren aurka 
doala. Eta adierazi behar dugu, baita ere, geure aldetik hori ez dela pe
dagogiazko hautapen bat besterik, hau da: oraindik frogatzeke da
goen postulatu bat. Guk, hala eta guztiz ere, hiru oharpen ekarri nahi 
ditugu hautapen horren alde. Hasteko: itzulpena kontrolerako bide 
soil bat izan ordez eragile pedagogiko ere bilaka daiteke, hemen azal
dutako kondiziotan bada, eta zehatzago esanda aurrerago definitu as
mo dugun "itzulpen mintegia"-ren hesparruan. Bigarren: horrela ez 
izatekotan hobe da hautapen biak baztertzea, guk "interferentzia daki
mo-pedagogiko" deitu dugunaren eragin kaltegarriei itzuri egingo ba
diegu: azken azterketa itzulpen baten bitartez bideratzen baldin bada, 
era berean bukatu ohi da ikastaroen iharduna ere, era horretara ikas
keta hori edukin dokirnologikoz betetzen delarik (J. R. Ladrniral, 
1979, 69 ... orr.), ez baldin bada behintzat irakasleak bere kargu utzi 
dizkioten ikasleen eskol-etorkizunaz batere ez arduratzea hautatzen 
duelako ... Azkenik, bada, ikuspuntu psikolinguistikotik ikusita, gu
re hipotesia da itzulpenak (itzulpen mintegiaren bitartez beraren peda
gogia "eraberritu" ondoren, noski) berak ematen duela aukera ikaske
ta prozesuan hizkuntzaz "jabetze" -aren lekua hartuko duen "ikastea" 
gerta dadin. 

(ll) Benetako "bertsioa" ez bada ere, gutxienez hizkuntza arrotza 
(L2) jatorri-hizkuntzatzat (Hertiberstzung) duen itzulpena bada, inpli
zituki erabateko lehentasunaz tratatzeko gehiegizko joera dagoen sor
kuntza gramatika delakoaren oso bestelakoa den jasotze-gramatika 
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baten berarizkotasunean ezarri beharko da azentua. Areago, "jasotze
gaitasuna" sustatzea komeni du, horrela "hiztegi pasibo"-aren aspal
diko ideiarekin topatzen gara. Bestenaz, temaren aurka zuzentzen 
dira batez ere itzulpen pedagogikoari egotzi dakizkiokeen kritikak 
(J.R. Ladmiral, 1979, 47 ... orr.). Horrelako hautapena egitea. ale
gia, metodo modernoek lehenengo mailan garatzen duten oinarrizko 
gaitao;unaz haraindi, bigarren mailarako batez ere jasotzailea izan be
har duen gaitasun baten (12) aldeko aukera egitea. soluzio errealista 
da, errealitatei begiratzen badiegu, hau da: hizkuntzen irakaskuntzak 
topatzen dituen eragozpenei begiratzen bazaie~ Hartu beharreko eraba
kia da hau dudarik gabe, jaso ditzakeen baina erantzuteko toki egokie
na hau ez den objekzio guztiak arren. Argi dago, bestalde, xede-hiz
kuntzatzat ama-hizkuntza (L l) duen itzulpenean erabiltzen dela batez 
ere halako gaitasuna. Itzulpenak garrantzia haundiko lekua zuen ain
tzinako hizkuntz-irakaskuntza moduak ematen digu horren exenplu 
argia, bertan tema ez bait da, argi dago, egituren finkatzaile besterik, 
jatorrizko mintzalarien eta gaurkotze-egoeren faltaz ... 

(IU) Ikuspegi horri jarraituz. ahozkoaren lehentasuna berriro au
zitan jarri beharko litzateke eta idatziari aintzinako hizkuntzen irakao;
kuntzan lortu duen lehen mailako lekua berriro eman. Jasotze-gaita
sunaren hautapen errealistak suposatzen du, testua ikuspuntu ezberdi
netatik aztertu ahal izateko, eta bigarren mailako gaitasun honek 
berez duen metahizkuntz-kontzientziak erabilgarri bihurtuko dituen 
erredudantziak hatzemateko aukera ematen duen euskarri materiala 
dagoela (13). Itzulpena ikuspuntu honetatik irakurketarekin identi
fikatu ohi da, haren egikuneada (14), ahalezko izatetik izatezkora pa
satzea. Hizkuntzalaritza hutsari zibilizazio ikasketak (Auslandsunde ), 
literaturazkoak ... lotzen.diilion fi!lol0gia baten osagarria hizkuntzen 
didaktikan inposatzen dion bitartekoa da idatzia. Itzulpena ere .. filo
logia aplikatua" izanik, Humanitate klasikoen bertsio modernoa da 
dudarik gabe (15). 

(IV) Hizkuntzen irakaskuntzan metahizkuntza gramatikal edo lin
guistikoa berriro ezartzea •ere komeni da. bai eta ezagutze-prozesuei 
gero eta leku zabalagoa egin ere, metodo aktiboak direla eta lehe
. nengohegaldatze-faseakarakterizatzenduen etagukisiltasun metalin
guistikoaren izena eman diogunaz haraindi (16). Horrela, bada, ez 
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dago zertan itzulpenean atzeramendu bat ikusterik, guk hizkuntzen 
didaktikan defendatzen dugun "errealismoa" etsimena bailitzan. Izan 
ere, hizkuntzen pedagogiaren plan orokorrean ez du metahizkuntzak 
bakarrik izan behar, halabeharrez, ikasketa esplizitu baten gaia, 
besterik ere bada. Ez dugunez gaurdaino, hizkuntzalaritzak oraindik 
ezin eman duen hizkuntza irak:atsien behar bezalako deskripziorik 
(17) "egoeran" jarritako, hau da, itzulpenak: elkarren ondoan jartzen 
dituen hizkuntz-sistemen konparaketa izango da metahizkuntz-kon
tzientzia lortzeko lokarririkonena. Irakasleak horrela, metahizkuntz
maieutika bat eraman ahal izango du aurrera, itzuri eginez era berean 
linguistizismo positibistaren arriskuari, nolabaiteko lantxo prakma
tikoegi eta enpirikoegienari eta, nola ez, alde batera utzi behar izan 
duen isiltasun metalinguistikoari. Hizkuntzalaritza kontrastibotik 
estilistika konparaturainokoan (18) itzulpena piskana-piskanaka filo
logia hatzematera iristen da azkenik. 

(V) Ikusten da, beraz, ama-hizkuntzak (Ll) duen garrantzia, eta 
ez da nahikoa hegalda ondorengo bigarren fasean jasaten duen 
debekua altxatzea; baina haruntzago joan beharra dago. Erronkazale 
samartzat har nazaten arriskuan jartzen banaiz ere esango dut, hiz
kuntza arrotzen irakaskuntzan bertan ere ez duela hizkuntza arrotzak 
zertan izanik derrigorrez gauzarik funtsezkoena; areago, gutxi falta 
zait esateko nor beraren hizkuntzaz hobeto jabetu ahal izateko ematen 
den buelta bat besterik ez dela hizkuntza arrotza ... Dena den para
doxa hau ez da hasiera batean irudi dezakeen bezain nabarmena, 
tautologia litzateke gogora ekartzea orain hizkuntzen iraka'ikuntza ez 
dela hezkuntzaren testuinguru orokorrean ezartzen den elementu 
osagarri bat besterik, eta haren menpe egon behar duena. Bertsioa, 
sarritan esan bezala, frantzesezko ariketa da (19) kasu honetan ama
hizkuntzan burutua, alegia, eta hala daa fortiori "itzulpen mintegia" 
ere. Bainaedukidezagun betiere kontutan ama-hizkuntzaren erabilera
ren berebaitakoa den hizkuntzaren funtzioa dela itzulpenaren irakas
kuntza Humanitateak deituriko hesparruan sartzen laguntzen duena ... 
eta horrela gertatzen da zentzuzkoa kontsideratzea Frantzian hizkun
tza klasikoetako irakasleek latina eta grekoa frantzesarekin batera ira
kastea, edota Alemanian ohizkoa gertatzea irakasleek beren Hicher 
("irakasgai""lrakaspide")-renarteanalemanera(Ll)etabestehizkun
tzaren bat (L2) izatea, etab. 
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Oraingoan, aurretik azaldu ditugun printzipioei buruzko ohar 
batzuk egin behar ditugu. Lehenik: zerrenda irekia dugu hau, noski 
(20) eta elkarren arteko lotuta formulazio kontua da, izan ere argi bait 
dago denak elkarrekin loturik daudela, eta elkarrekin dauden al,detik 
jokatzen dute hemen aztertzen ari garen itzulpenaren berriroko ones
penaren alde ere. Bestela ere, printzipio hauek ez dira erabat berriak, 
han-hemenka agertuak bait dira nahas-mahas, orokorrean azaldu 
dugun berpizte metodologikoan. Horrela, bada, metodo berriei kon
tra egiteko erabakia, beharra (psikologikoa) bertute (pedagogikoa) 
bihurtzea baino zerbait gehiago nahi duen proiektu orokor eta 
sistematiko baten barruan kokatzen da. Defendatzen dugun estra
tegiaren itzulikatze hau (Kehre) -behin ikasleek maiztasun haundiko 
tasa duten oinarrizko egiturak hartzen dituzten elebitasun koordena
tuzko uharte tartean (oinarrien automatismoak) bereganatu dituzte
nean (21) itzulpena lehen planura ekartzen duena- metodo moder
noek topatu ohi duten atalaseak berekin dakarren arazo pedagogi
koarentzako erantzun bat da. 

Dena den, hautapen pedagogiko honek badu eutsiko duten peda
gogian onargarri bihurtzen duten zenbait elementu. Argi eta garbi 
egiaztatu da hizkuntza baten ikaskuntza (lato sensu) aldizkako feno
menoa dela (J. R. Ladmiral, 1979 a, 14 ... orr.). Era berean, S. 
Krashen-ek inguru formal edo instituzionaleko ikaskuntza (leaming), 
inguru ez-formal edo naturaleko jabekuntzari kontrajarriz egiten 
dituen hipotesien barruan (1976, etab.) badirudi itzulpena den era
gingailu pedagogikoak ordezkatzaile bezala funtziona dezakeela, 
edota ikaskuntzaren "input .. -ak (elebitasun compound), benetako 
jabekuntza baten gai izateko aukera emango dien barruko umotze 
psikolinguistikoaz aurretik, biltzen dituen galbahe bezala. Printzipio 
hauek aurrera eramateari doakionean berriz, esan beharra dago argi 
ikusi dela, metodo modernoen bidez, hizkuntz-laborategia bera ere 
erabiliz, latina eta grekoaren irakaskuntza berritzeari ekin diotenek 
egin dituzten esfortzuen pare parean (J. Debut, 1974) eta beraien 
alderantziz, oin buruka, eramaten gaituela hizkuntza bizien irakas
kuntza aspaldiko hizkuntzen irakaskuntzara hurbiltzera. 
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3. "Itzulpen mintegia" 

3.0. Itzulpena berriro garai batean izan zuen lekura ekartzea eta 
beraren pedagogia berritzea, berriz ere esango dut, ez da "iraultza" 
pedagogiko berririk aldarrikatzea, aurrean egin ditugun analisien 
asmo "errefomiistan" dago gehiago, zenbait gehiegikeria gogora 
ekarri eta gehiegi gaitzetsi izan diren ohizko ihardunen jasotzeak ekar 
zezakeen onaz ere, neurri batean behintzat, ohartaraztea. Honen 
betetzeko proposatzen dugu hizkuntzen irakaskuntzan lehen mailako 
lekua egitea (bigarren fasean halere, hau da: behin "hegaldapena" 
ziur dagoenean, lehen esan dugun bezala) guk itzulpen mintegi deitu 
dugunari. Berau ohizko "bertsiozko L.P. (lan praktiko)"-etatik be
reiziz definitzen dugu, nahiz ez erabat kontrario bezala. Aurrean 
azaldu ditugun printzipio guztiak aurrera eramateko joera duela naba
ri zaio betiere. Prakmatiko gara honetan eta nahikoa dugu uniber
tsitate mailan izan dugun iharduera pedagogikotik estrapolazioa 
egitea, hizkuntzen pedagogia esperimentalista baino klinikoagoa den 
bat burutu asmoz. 

3.1. Testuen hautapena 

Hartu beharreko lehenengo erabakia itzultzekotestuari dagokiona 
da. "Testu laburpen"-ak berekin dituen eragozpenak gainditzearren 
gaur egun "benetako dokumentu" izenarekin · ezagutu ohi denaren 
alde jokatu dugu, hau da: hartzen ditugun testuetan beraietan daude 
emanak itxitura-erizpideak, eta horrela "pedagogoaren artaziei" ihes 
egiten diegu, bai eta halako "testuinguruaren neutralizatze sistema
tikoari" ere, zeinaren eragozpenak hainbatetan aipatu bait ditugu (J. 
R. Ladmiral, 1979, 64 ... orr.). 

Horrela, bada, hizkuntza (L2) ingurunean ezarrita dago berriro 
-ingunmemtzaren bi zentzuak hartuta, hau da: bai mezuaren egiazko 
"ingurua" (hizkuntzaz~), bai anglosaxoiek "ko-testu" deitu 
ohi dutena ere-. Puntu hau oso kontutan-hartzekoa da motibazioaren 
planuan, ikasteko hain beharrezko delarik, lehenengo saiotako ba
liapide ludikoak agortzen direnean eta hegaldaren lehen fasean egin 
daitezkeen aurrerapen ikusgarriak ezinezko bihurtzen direnean man
tentzen hain zaila dena. Testu hauek, horrela, multzo zabalago baten 
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barruan kokatuak, pedagogiazko ardura faltaren "ontzi itxia" deitu 
dugun horretatik kanpora aterako dira (ibid. 73 ... orr.) eta motibazio 
elementuaz gain, ikasleen funtsezko hezketarako laguntza ekarriko 
dute. 

Testuak, gutxi gora behera garai honetako "filosofo" diFenen 
lanetatik hartu ditugu -"filosofia" hitzak Frantziako Instituzio peda
gogikoan duen zentzu zabalean hartuta, hau da: bere baitan hartzen 
dituelarik zientzien logika, antropologia psikoanalitikoa, pentsamentu 
politiko orokorraren eta giza-gaien zati haundi bat, etab. Esanda
koaren haritik aukeratu ditugu, bada, Freud edota Marx, E. Fischer 
edo W. Reich, Max Planek, Kant edo Heidegger-en "artikuluak", 
saio edo hitzaldiak ... edo oraindik ere hobea dena, Nietzsche-ren eta 
Th. W. Adorno-ren aforismoak. 

Diskurtso filosofikoaren hautapena irizpide linguistiko, pedago
giko eta "instituzionaletan" oinarritzen da. Aldi berean zailak, zorro
tzak eta tinkoak (edo "sakonak") diren testuak nahi ditugu. astiro 
egin beharreko irakurketa eskatzen eta merezi dutenak, testua 
landuko (zentzu etimologikoari jarraituz) duen irakurketa alegia. 
Bestela ere, kontzeptualizazio filosofikoak duen edukinaren logikak 
"esangura eraikitzeko" aukera ematen duen erredundantzia "pragma
tikozko" edo areago semiotiko-semantikozko elementu erabakiorra 
dakar berekin (22). Bertan erraztasun faktore bat dago, funtsezko 
heziketaren ikuspuntuari etamotibazioaren eragileei gaineratu egiten 
zaiena; honek guztiak etengabeko erreflexiora darama, bai eta taldeko 
eztabaidara ere, eta horien ondoren gerta daiteke benetako itzulpen 
lana, irakurketa-idazketa baten zentzu estuan (H. Meschonnic, 
1973). "Itzulpen mintegian" guk ulertzen dugun eran, ez da testuen 
interes guztialehenengoirakurketarekin ahitzen, testu bakoitzak azter
keta sakon eta luzea izango du, aldian aldian egina (hau da, instituzio 
pedagogikoaren barruan zenbait "ekitalditan" banatua). 

3.2. Egitarau pedagogiko baten aldiak 

3.2.0. Hasteko, itzultzeko testua polikopiatuta emango da; ez da 
hau gauza hutsala, horrela ikasleak marratzeko aukera izango bait du 
(materiala "landu"), espazio tipografikoaz jabetuko da eta daukan in
formazio metalinguistiko gehiena, eta batez ere konnotazioen uniber-
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tsoari buruzko ohar "mikroskopikoak" bertan bilduko ditu; ondoren, 
ikusiko dugu gero (cf. 325), testua bera gertu behar du izan ikasleak, 
beti eskura. Orri polikopiatuak izanik kantitatea muga daiteke ikasle 
bakoitzari ale bat baino gehiago eman ahal izateko moduan, eta hala 
komeni ere du egitea, lanaren lanaz materiala hondatu egiten bait da. 
Arrazoi hauek direla, eta aztertuko diren testuen kopuru txikiagatik 
ere, ez da beharrezkoa eskuliburu edo testu-bildumarik erostea, nahiz 
eta ikasleek, hori bai, lan tresna askorekin aberastu beharko duten 
beren liburutegia 

3.2.1. Testua etxean prestatu beharko da lehenik -garai batean 
batxilerrek egin ohi zuten bezala, denbora luzea latina edota grekozko 
"prestaketak" hain zuzen ere deiturko horretan emanez" hau da: 
eskura dituzten lan tresna guztiak bete betean erabiliz: hiztegiak, hiz
kuntzen artekoak eta batez ere hizkuntza bakarrekoak (bai L 1-entzako 
eta bai L2-rentzako ere), gramatikak (pluralean!), bai eta merkatuan 
dauden bilduma, agenda, vademecum eta hizkuntzarekiko beste edo
zein gida arauemaile ... Testu jakin bati lotutako itzulpenaren helbu
rua autoinformazioren eragile bihurtzen da, irakatsitako hizkuntzaren 
hesparru hutsetik askoz haruntzago abiatzen da eta, esango dugu bes
te behin ere, ikasleen funtsezko heziketan parte garrantzitsuagoa har
tzen du. 

3.2.2. Ikasgelako lehenengo lan aldia jatorrizko testuaren gai
nean arituko da Etxean egindako presta-lanak agertu dituen hutsu
neak orraztu, osatu eta zuzentzen ditu. Orduan da jatorrizko hizkun
tza arrotzari (L2) buruzko jakintza metalinguistikozko igorpen ma
sibo eta sistematikoa egiteko unea, geure kasu honetan alemanerari 
buruzkoa hain zuzen: gramatika-jorraketa, gramatika arloan zabaldu
tako oker edo hutsuneen berrikusketa linguistiko sakonak, fitxa idio
matikoak, estiloari buruzko adierazpenak, etab. Guzti honi gaine
ratuko dizkiogu perihizkuntza izendatu dugunaren elementuak; ele
mentu hauek testuaren datu linguistiko hutsak zabaldu eta gaurkotu 
egiten dituzte: jatorrizko kulturari (Landeskunde) buruzko "zibili
zazio"-informazioak, literatur-historia (zeinaren barruan kokatzen 
bait da testua) ere, eta testuaren-gaia den, testuak "ukitren"·duen ho
rri buruzko datu "sigmatikoak" (23). Ikuspuntu honetatik garrantzi
tsuena ezagutza hauen igorpen masiboki didaktikoa testuaren ingu
ruan egitea da, testu jakin batenean, oroimenak jasoko duena alegia. 
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Lan honek, azken finean, eta batez ere, oinarrizko itzulpen dei
tzen dugunera darama, hau da: xede-hizkuntzako (Ll), kasu honetan 
frantzesezko, parafrasi plural eta ahozkora. Hortik sortzen da (neurri 
batean) "frallemand" hizkera mordoiloa, non jatorrizko alemanerazko 
"arbeitsteilig", xedezko "frantzesean" itzuli bait daiteke divisi(Jn du 
travaillique(ment), eman daitezkeen adibide askotatik bat ematea
rren ... Bertan third language fenomenoa gertatzen da, Alan Duff-ek 
itzultzaileen-interferentzien eraginpean dauden horiek xede-hizkun
tzan egin ohi dituzten okerrei buruz mintzo denean adierazi nahi 
duenaren zentzua emanez esamolde horri. Guk, ordea, uste dugu, 
hizkuntzarteko uztartze zilegizko ez denhoneksemantizatze joeraheu
ristikoa duela: Ll-en ohitura murritzak hautsi eta L2-koa den 
inbentario semantikoa "aldatzea" posible egiten duen zeharbidea bait 
da. Behin hasierako txundimena gaindituz gero, prozedurak daukan 
kilikamenak beraren alde egiten duela iruditzen zaigu, bai teoria 
pedagogiko eta psikolinguistikoaren mailan, bai eta ikasleen erre ak
zio espontaneoren mailan ere. Izan ere, sortzez xede-hizkuntzako 
hiztun izanik, jatorrizko hizkuntzak L2) sortutako interferentziak 
gertatzeko arriskua oso ahula da; hizkuntz-bortxa txiki hauek, ordea, 
Ll objetibatzeko aukera ematen dute, kontzientzia argiagoa sortzeko 
eta kontrolerako bideari lotzeko (monitorea) aukera ematen dute, be
raz, bestela iruditu arren, beraien adierazpideak zehazteko eta L 1-ean 
interferentziei aurre egiteko ahalmena garatzen lagun dezakete. Area
go,erreflexiometalinguistikoakhizkuntzalaritzakontrastiboarenitxu
ra hartuko du. 

3.2.3. Jasotako informazio hau guztia ondo aztertu eta jatorrizko 
testuak zailtasun gehiagorik azaltzen ez dienean ika.'ileei, beraiek 
etxean egin beharko dute klasean landutako testu(zati)-aren arretazko 
itzulpena. Xede-testu hau(ek) bertsio(ak) kontsideeratuko d(it)ugu: 
Lehenik, bertan zerbait badelako, ohizko "bertsioa" itzulpen pedago
gikoaren irudizko kasu bezala gogoan hartu gabe egoterik izango ez 
lukeena (J. R. Ladmiral, 1979, 40 ... orr. eta 50 ... orr.), baina baita 
nork "bere" irtenbidea proposatzen duelako ere, jatorrizko testuaren 
xede-hizkuntzako "bere bertsioa'"'hain zuzen. 

3.2.4. Ondoren, xede-itzulpena deituko dugunaren aldira pasako 
gara. Eta honetan, berriz, ikasleek proposatutako bertsio bakoitza har 
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daiteke kontutan eta serioski eztabaidatu bigarren lanaldi batean, 
aurreko ekitaldian jatorrizko testuaren zailtasunak argitu ondoren. 
Honen bidez kontrol dokimologikoak gehiegi markatzen duen peda
gogi ezezkorraren gabeziei itzuri egin ahal izango zaie (J. R. Lad
miral, 1979, 71... orr.). Pedagogia ezezkor hau "pedagogiazko 
arduragabeziaren" egitura orokorrean kokatzen da, eta ohizko zu
zendu beharrekoaren "ariketamagistrala"ri ghiegizko balioa aitortzen 
dion era berean (ibid. 73 ... orr.) ikasleak beraien konpetentziaz 
desjabetu egiten ditu, ama-hizkuntza dutenaren (Ll, hemengo hone
tan frantzesa, xede-hizkuntza) araua bera ere gainobjetibatuz. Esan
dako itzulpen mintegiak ez du, beraz, hasieratik ezarriko zuzendu 
beharreko ariketa magistralaren monopolioa, era horretara, propo
sattzen dugun ariketa desberdinen ebaluaketa diferentzia} eta diferen
tziaturako aukera emanez. Era berean, Ll-en baliabideren gaineko 
lan sakona egitea permititzen du eta azal ditzake ordura arte ikasleek 
ohar gabean (L2)-n egiten zituzten hutsuneak. Idazkera-lanaren (24) 
gainean aritu ahal izango da horrela, bai eta xede-testu tik (Ll) 
jatorriko testura (L2) eta alderantziz etengabe dabilen joan etorriak 
sortzen duen elkarren arteko dialektikaren gainean ere (J. R. 
Ladmiral, 1979, 232 .. . orr.). Joan etorri honek estilistika konparatua 
irakasketeko eta disimilazio pertsonalerako aukera ematen du, dara
biltzan bi hizkuntzetarako bakoitzak eduki dezakeen sentsibilitatea 
areagotuz. Taldearekin -eta beraren laguntzaz, ikasleek proposa
tutako "aurkikuntzarik" ote dagoen begiratuz adibidez- egindako lan 
(hizkuntzalaritza klinikozkoa esango genuke) hau amaitu ondoren 
proposatuko du irakasleak bere bertsioa den xede-itzulpen bat (25). 

3.2.5. Hitz batean, hizkuntza arrotzezko jatorrizko testuak, 
etxean ikasitako eta klasean "buruz" ahoskatutako errezitazioa eman
go du, aintzinako hizkuntzen irakaskuntzan egin ohi zen legez. Me
morizazioko azken etapa hau behar beharrezkoa da: Hasteko, eta 
batez ere, landutako testutik aurreko etapetan eskuratutako ezagu
penen multzoa finkatu egiten duelako, Gestalt psikologiak deskribatu 
dituen fenomenoen moduko asoziazio-oroitze fenomeno global baten 
bidez; testuak, beraz, hizkuntza arrotzaz jabetzera daraman bidean 
dauden balizak dira. Memorizatze honek ezartzen ditu, gainera, ikas
learengan, ondoren zenbait transformazio (sintaktiko, morfologiko 
eta "lexikalak") egiteko aukera emango dioten oinarrizko egiturak 
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izango zaizkion esaldi konplexuen eskemak; honek emango dio L2-n 
sintaxi konplexua ondo erabiltzeko aukera-Hiztegi mailan egiten di
ren irabazi nabarmenez ez mintzatzearren. Berriro esango dugu: 
aintzinako hizkuntzen (edota hizkuntza bizien) irakaskuntza 
tradizionalak intuitutako zenbaitikasketa-modu berriro argitara ekarri 
nahiean gabiltza. ' 

3.3. Hizkuntzen irakaskuntza itzulpenaren barruan 

Proposatu dugun ereduan, ikusi da, itzulpen mintegiak hartzen du 
leku guztia; hala da, bai, hizkuntza irakasteko hesparru globala bihur
tzen da (horixe esan nahi du irakurritako estudio honen izenburu 
orokorretik konklusio honen barne-izenburua sortzen duen kontrame
tamorfosiak ... ). Berriz ere esango dugu: inolaz ere ez dugu sinisten 
pedagogia esperimentalistaren zehaztasun faltsu eta antzugarrian; es
perientzia singular bat besterik ez da (denak bezala!), eratzen duten 
parametroek baldintzatua, eta kokatua dagoen unibertsital hesparruak 
bereziki baldintzatua halere (26). Baina uste dugu mutatis mutandis 
estrapolatu egin daitekeela, hau da: horretan saiatuko diren irakas
leek, beraiek dituzten egoera jakinetan birsortu ahal izango dutela. 
Amaitzeko esan dezagun, baita ere, zinez: horrela egitekotan', uniber
tsitate eta eskolaren artean dagoen eta aipatu dugun batera ez etortze 
hori zuzentzeko bidean jarriko dira. 

OHARRAK 

(l) "Traduction eta psychologie" (cf. inf.) delako gure artikulua bezala, 
testu hau ere erabili dugu aztergai Lille DI-ko Unibensitatean (U.E.R. 
Angellier) izandako hitzaldi-debateetako ihardunaldian, bertara Michel 
Ballard-ek gonbidatu gintuelarik (Artikulua idazteko garaian ez genuen 
Michel Ballard-en lanen berririk, horrexegatik, bada, ez ditugu sei
nalatu beraren eta gure lanen artean sarri gertatzen diren adosguneak). 
Testu hau Coloniako Unibertsitatean eman nuen hitzaldi baten frantze
sezko itzulpena ere bada; Alemanian ere argitaratua da: K.R. Bausch & 
F.R. Weller (1981) 217-232 orr. 

(2) J. R. Ladmiral (1979), 83 orr. Bertan aztertzen da itzulpenaren arazoei 
buruz zuzendu genuen "Langages" aldizkariko alean agertutako estudioa 
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(J. R. Ladmiral, 1972, 8-39 orr.). Gaur egun agorturik eta zati haundi 
bat berriro. argitaratua dago Die Neueren Sprachen aldizkariak itzulpe
nari eskainitako ate berezian (F.R. Weller, 1977, 489-516 orr.). Be
rriro hartu eta osatu egin dugu "Traduire: theoremes pour la traduction" 
(J.R. Ladmirat, 1979, 23-83 orr.) geure liburuaren barruan. Azken argi
talpen horren orrialde zenbakiketaren arauera egingo ditugu estudio ho
rren aipamenak. 

(3) J. R. Ladmiral (1979), 24-40 orr. Bertan 1970ean argitaratutako azal
penei buruz genioena ez dute ondorengoek inolaz ere ezereztatu, beste
rik esan genezake:-areago iritzi diotela, alegia. 

(4) Nahiago dugu termino generiko gisa eta pluralean erabili "metodo zuze
na" terminoak Frantzian t902garren urtean hasi eta Munduko Bigarren 
Gerra ondotxo igaroa zen arte instituzioak aurrera eraman zuen meto
doa adieraziz. 

(5) Hesparru jakin eta ondo mugaturiko horren barruan daude, guk itzulpe
nari orokorrean egindako kritikak. (J; R. Ladmirat, 1979, 24 ... orr.) 
eta ez ordea "nolabaiteko pedagogia protestazale edo iraultzaileren bi
dez bermatu nahi" izateagaitik, G. Mounin-ek dioen bezala (1976, 206 
orr.), puntu honetan erabateko kontraesanean eroriz. Ezer ez dago gure 
asmoetatik urrutiago (J. R. Ladmirat, t 975 a, 6... orr.) berak suposa
tzen digun "terrorismo ideologikoa" (G." Mounin, 1976, 207 orr.) bai
no, eta instituzio ofizialen aurka "matxinatzea" edo "gerran sartzea" 
baino, berari iruditu zaion bezala (ibid.), logika pedagogikoak ageri 
ahal izan dezan eginiko diskurtso-azterketa baten elementuei bidea 
ematearekin konformatu gara; hori neurri batean ideologikoa da, noski 
(J. R. Ladmiral, 1979, 27 ... orr.). Itzultzeko testuen aukerari buruz 
egin edo ditugun kritiken arteko bati edo besteari doakione (ibid. 65-
(1} orr.) cf. inf. 

(6) Aipa dezagun bakarrik F.R. Weller (1977) -(:ta berak bildu dituen ekar
penak- kasu honetarako . hain argigarriak direnak. Adieraz dezagun ber
tatik, alde batera utzi ditugula, orohar (nahita eta tradizioz, baina leku 
faltaz ere bai) honetan landutako arazoak ukitu dituzten argitalpen guz
tien "sarrera" (Rezepzion) sistematikoari zeregin "filologikoa" lotzeko 
asmoz. Aldiz, estudio honek jarraipena ematen dien aurreko nire zen-
bait lan aipatu izan ditut · 

(7) K.R. Bausch (1977), 517 orr. L2 besterik ez erabiltzea eskatzen duen 
(zuen?) postulatuari (Einsprachigkeit) kontra egiten dion "heimlich An
derthalbsprachigkeit" bat azaltzen du, F.R. Weller-en formula bikaina 
gogora ekarriz. 

(8) Hizkuntzen pedagogian dugun jarrera, erabat "ideograflko" eta "klini
koa" da, pluralismoaren ikuspuntuari jarraituz, zeinaren gainean jardun 
behar genuela arlo honetan uste bait d\lgun [cf. J. R. Ladmiral (1975 a) 
(1977) ... ] 

(9) Eta hau, nahiz eta etengabe ahalegindu, eta hautazko "metodoak" ere 
meneratu arren. Hau esanda, aipa dezagun bide batez, ez direla materia-
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le pedagogikoak sobretsi behar, gaur egun diren bezain sofistikatu eta 
onak direlarik ere. Honi doakionean esan behar da batzutan, neurritik 
piskat ateratako enkante alfer samarrean ote dabiltzan susmoa nabari 
daitekeela 

(10) J. R. Ladmiral (1975 b), 327 orr. "fremdspraschendidaktische Kehre" 
esamolde berbera F.R. Weller (1977), 485 orr.-ean ere agenzen da, zen
tzu bestelakoxean, ordea; benan berpizte metodologikoaren mugimen
du orokorraz ari bait da, zeinean bait dauka bere tokia gure "Kehre" ho
rrek ... 

(ll) J. R. Ladmiral (1979), 41... orr., bai eta K. R. Base h (1977, 520 ... 
orr. 

(12) Metahizkuntza esplizitu baten ezagutza sendotzea dakarrena berekin: 
benan biltzen bait da (IV) printzipioa osatuko duena Cf. J. R. Ladmi
ral (1977) eta (1979), 55 ... orr. 

(13) Ezagun da, eskola espezializatuetan, interpretariak "elite" direla itzul
tzaileen aurrean; ez litzateke "errealista" bide horretatik jotzea. Baina 
mass-medien iraultzak egoera berria ekarriko digu agian, Europa hiz
kuntzanitzarena alegia (Afrika den bezala), non lurraldearen puntu ba
koitza, telebista nazionalen multzoak "beteko" duen (kable bitanez) ... 
Ingelesak esandako medietan duen lehiazko presentziak, hemen propo
satutako analisiak erlatibizatu egiten ditu kasik funtsean, berari doakio
nean (cf. J. R. Ladmiral, 1979, 38 ... orr.). 

(14) J. R. Ladmiral (1979), 232 orr. Areago, kontura gaitezen Georges Mou
nin-ek gure ustez behintzat gehiegi hedatzen duen itzulezinaren proble
matikak (ibid. 45... orr. eta han hemenka), irakurketa bera ere auzitan 
janzerajotzen bait du hain zuzen ere. (G. Mounin, 1963, 169 ... orr.). 

(15) "Testu ederren mirespen" bezala ulenutako filologi honek (Jean Four
quet), (VI) printzipio autonomo eta gehigarri baterako materialea eman 
dezake. Ikus ere K. Reiss (1977). 

(16) J. R. Ladmiral (1975 a) ll... orr. eta (1975 b). 
(17) Hizkuntzalaritza "deskriptiboari doakion pesimismo hori dela eta, 

alemaneraren salbuespena seinalatu beharra dago, noski, Jean-Marie 
Zemb-en "Grammaire comparee" oso genu bait dago behar den meta
hizkuntza egokia osatzerik (1978). Seinalatu baita ere, bestalde, autore 
horrek itzulpen arazoei ematen dien garrantzia. (cf. beraren II-garren 
alea, argitaratzear dagoena, guri idazteko eskatu zigun "Les noeuds gor
diens" izeneko paragrafoa barne dela). 

(18) A. Malblanc-ek (1966) baino hobeto J.P. Vinay-k eta J. Darbelnet-ek 
(1968) zabaldu dute bidea. 

( 19) Gauza bera esan ohi da temari buruz, bai, baina argi da. ez dela hain 
zentzuzkoa (Ladmiral, 1979, 59). Hemen, geure inguru nazionalari ja
rraituz ari gara, non frantzesa L l bait da; nahikoa da, bada, terminoak 
aldatzea kontutan hanzen diren hizkuntzen eta herrialdeen arauera. 

(20) Horrela, bada, (VII) printzipio bat gara dezakegu "espezialitate-hizkun
tzei" ekinez, bai eta L2 komunikabide eta ezagutzak iristeko bide beza-
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la funtziona erazteko gogoari ere ekinez; cf. l. R. Ladmiral (1979), 61 
orr., (1975 b) 521 orr. eta (1977), 634 orr. 

(21) J. R. Ladmiral (1979) 37 orr. eta (1975 a) 12 orr. (Leku faltaz ez dugu 
hemen, estudio honetan proposatutako analisien aldeko azalpen psiko
linguistikorik egingo. Geroago bueltatuko gara horretara). 

(22) J. R. Ladmiral (1977) 647 ... orr. (bai eta 671... orr.). Nahiz eta zehaz
ki esanda diskunso filosofikoa ez den "espezialitateko" hizkuntza, eta 
areago, gure iritziz, funtorezkotasunerako duen joera delarik, hain zuzen 
ere, pedagogiarako interesgarria izatea eragiten duena, ikus daiteke ber
tan aurretik aipatutako "komunikazio-ahalmenak" hartu beharko lukeen 
forma .. 

(23) Ez zaigu gauza hutsala iruditzen Klaus Birhenhauer-ek George Klaus-i 
hartutako termino hori berriro jasotzea, erabilera zabal eta "pragmati
ko" batekin eginda halere. (Kl. Birkenhauer, 1974). 

(24) ... zentzu freudiano samar, ia-ia freudianoan (l. R. Ladmiral, 1980, 24 
orr.). Benan Ll-en autoanalisi antzekoa dago, hizkuntzaren sakontze 
eta bereganatzea dago ... ama-hizkuntzarena, gainera. 

(25) Hemendik ez da atera behar, horrelako itzulpen mintegia, irakas aldia
ren aurretik prestatu behar ez duenik! Oso besterik, ordea, gu ari garen 
unibertsital hesparruan itzulpena "itzulpenezko"-aren, hau da "komuni
katzaile"-aren itxura sinisgarriago eta efikazago izan dadin, argitara
tzearen aitzakia erabili izan ohi dugu, aurretik argitarazle bati eskai
nitako itzulpena ikasleei proposatuz. Zenbait testu argitaratu ere argi
taratu ditugu itzulpen mintegiaren izenean eta partaide izan diren guz
tiak banan-banan izendatuz: Ikusten da benan elementu eragingarri oso 
oso efikaza dugula, baina esan beharra dago baita ere gehienetan ez de
la izango ... adeitasun paternalista besterik. 

(26) Era berean, diskunso filosofikoaren a11kera ez da geure uste edo prefe
rentzia pensonalen izenean bakarrik egina (cf. J. R. Ladmiral, 1977, 
634... orr.), ingurune instituzionalagatik ere bai baizik: Horrela, bada, 
Frantzian bigarren mailako eskolaren amaieran filosofiako irakastaldi 
sendoa dagoela (zegoela?) alemanera garai honetako filosofiak hobes
ten duen hizkuntza dela, etab. eduki behar da kontutan. Bestelako ingu
runean, kantagintza frantzesa erabiliko dugu, alegia, hurrengo estudio
ren batean. 
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Itzulpena: Bakartxo Arrizabalaga 

SINTESIS 

J. R. Ladmiral analiza en este artfculo el lugar que debe tener la traduc
ci6n en la didactica de lenguas. Afirma, para entrar en el tema, que es noto
rio que en la didactica de las leguas se esta dando una vuelta a los metodos 
tradicionales, sobre todo a los metodos de la ensei\anza de lenguas antiguas, 
y ello dentro del contexto de la "renovaci6n pedag6gica" en este campo. 

Hist6ricamente -afmna-, la traducci6n ha sido sobremanera criticada co
mo metodo de ensei\anza de las lenguas, sobre todo en Francia y Alemania, 
pafses en los que ha sido casi prohibida por decreto. Es innegable, en efec
to, que el uso de la traducci6n como metodo de enseiianza de lenguas puede 
ser hasta contraproducente, en la medida en que choca directamente con los 
principios de la pedagogia activa, sobre todo con el principio que propugna 
que las segundas lenguas deben aprenderse sin hacer referencia a la lengua 
matema. Con todo ello la realidad es que la traducci6n no ha sido elimin8da 
como metodo de enseiianza. 

En este artfculo Ladmiral analiza concretamente el uso de la versi6n -
traducci6n de textos alemanes al frances por nativos franceses- en la ense
iianza del aleman. 

Es indudable que los metodos modemos son eficaces en la la primera fa
se de la enseiianza de una lengua. Sin embargo es cosa harto probada que 
dichos metodos tienen su umbral maximo, que al parecer ninguna optimiza
ci6n de los materiales didacticos logra sobrepasar. 
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No se trata, pues, de negar las realizaciones y los logros de los metodos 
modernos y volver al modelo tradicional, sino de cambiar el discurso sobre 
ellos, asumiendo sus valores, y combinandolos con lo positivo que tenian 
aquellos. No se trata de una simple vuelta al tema y a la versi6n, sino de 
aceptar el proceso de traducci6n como parte de la didactica de lenguas, asig
nandole el lugar que le corresponde. Es necesario romper la asimetri~' de te
ma y versi6n, en la que los metodos modemos han inclinado la balanza ha
cia la aquel, y dar primacia, en un segunda etapa de la pegagogia, a esta; pe
ro no en la fonna en que se da la enseflanza academica de la traducci6n, sino 
creando situaciones reales de comunicaci6n, dentro de una estrategia de co
municaci6n, en el marco de un seminario de traducci6n, que al final del arti
culo J. R. Ladmiral describira en concreto. 

J. R. Ladmiral, desde esta perspectiva, plantea cinco cuestiones funda
rnentales a considerar sobre el papel de la traducci6n en la didactica de len
guas: 

1. La traducci6n puede y debe tener una funci6n pedag6gica en dicha 
enseflanzil, no solo, como ha sido normal, funci6n de control (exarnenes), 
ni siquiera solamente motivacional. 

2. La pnictica de la versi6n hace necesaria una grarnatica comprensiva, 
dar la primacia a la capacidad de comprensi6n en la segunda lengua (recuerda 
el antiguo concepto de vocabulario pasibo). J. R. Ladmiral recuerda que esta 
es la unica soluci6n realista -insiste en el concepto de soluci6n realista-, a 
los problemas de umbral maximo que se plantean al final de la primera eta
pa del aprendizaje de la lengua (aprendizaje de las extructuras fundamentales 
de la segunda lengua). 

3. Es necesario cuestionar la primacfa de lo orai sobre cualquier otro mo
do de expresi6n, y volver a dar primacfa a lo escrito (en esta etapa), pues a 
nivel escrito en mas facil la toma de conciencia metalingiiistica, necesaria 
para ir mas alhi de los umbrales maximos descritos antes. En este sentido 
J.R. recuerda el paralelismo entre los procesos de lectura y de traducci6n 
(versi6n), tomados ambos en sentido de interpretaci6n. 

4. Es conveniente volver al metalenguaje gramatical. La mejor comuni
caci6n, puente o enlace metalingiifstico es precisamente la presencia conjun
ta, la visi6n conjunta de las dos lenguas en la versi6n. 

5. J. R. Ladmiral afmna finalmente que quiza la paradoja fundamental del 
aprendiz;.lje de la segunda lengua, y del uso de la traducci6n en elia, es pre
cisamente que el verdadero y principal objeto de este aprendizaje no es en 
realidad la segunda lengua sino la propia matema del alumno, que el apren
dizaje de la segunda lengua no es quiza fundarnentalmente sino una via indi
recta para la profundizaci6n en el conocimiento de la propia lengua mater
na. 

La traducci6n, en este sentido, toma pues primacia una vez se han do
minado las estructuras basicas de la segunda lengua, y es una respuesta a los 
problemas de umbral que presentan los metodos pedag6gicos modemos. 
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SYNTHESIS 

In this anicle, J.R. Ladmiral analizes the place translation should have 
in Ianguage teaching. He srans out by afinning that it is a well k?own fact 
that in the teaching of languages, traditional methods are being iumed to, 
mainly, the methods used in teaching ancient languages, and this within 
the context of "pedagogic renovation" in this field. 

He states that, historically translation has been excessively criticized as 
a language teaching method, especially in France and Gennany, countries in 
which it has almost been totally banned. It is, in fact undeniable that the 
use of translation as a language teaching method ean be even self-defeating 
in so much that it directly gi>es against the principles of active pedagogy, 
especially against the principle which advocates the leaming of a second 
language without reference to the mother tongue. Even so, the fact is that 
translation has not been eliminated as a teaching method. 

In this article, Ladmiral specifically analizes the use of the version 
-translation of gennan texts into french by french natives- in the teaching 
ofGennan. 

Undoubtedly, modem methods are efficient in the first phase of Iangua
ge teaching, however it has been proved that the said methods have their 
limit, which apparently no optimisation of teaching materials manages to 
surpass. 

lt is not the aim bere to undennine the achievements made by modem 
methods and return to traditional ones, but to change the discussion on 
them and assessing their value, combine them whit the positive points 
found. We are not dealing with a simple tum about of theme and version, 
we are talking about the acceptance of translation as a part of a language 
teaching method, giving i t its ryhtful place. 

lt is necessary to break with the asymmetry of theme and version (trans
lation) where modem methods have managed to swing the balance and give 
primacy in the second stage of teaching to translation, but not in the way 
academic teaching of translation is done, rather creating real communica
tion situations, within a communication strategy, in the framework of a 
translation seminar, which at the end of the article, J.R. Ladmiral specifica
lly describes. 

J.R. Ladmiral, from this perspective, puts forward five fundamental 
points to be considered on the role of translation in language teaching: 

l. Translation could and should have a pedagogic place in such tea
ching, not only, as it is nonnally found in examination control, and not 
even only as motivation. 

2. The practice of version (translation) makes a comprehensive grammar 
necessary; give primacy to the capacity of comprehension of the second 
language (remember the old concept of passive vocabulary). J.R. Ladrniral 
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says that thi·s is the only realistic solution, he insists on the concept of a 
realistic solution to the problems of maximum threshold which appear at 
the end of the first stage of language Iearning (learning of the fundamental 
struetures of the second language). 

3. It is necessary to question the imponance of orai rather than any 
other type of expression, and go back to giving the written form . (at this 
stage) imponance, because on a written Ievel it is casier to become meta
linguistically. concious, and this is necessary in order to get over the maxi
mum threshold previously described. In this sense J.R. Ladmiral brings to 
mind the parallel between reading processes and translation (version) ta
king both as a form of interpretation. 

4. It is useful to go back to grammatical metalanguage. The best meta
linguistic communication, bridge, or Iink is precisely the combined presen
ce, the combined vision of the two languages in translation. 

5. J.R. Ladmiral finally states that perhaps the fundamental paradox of 
the Iearning of a second language, and the use of translation in this lear
ning, is precisely that the real and the second language, but the students 
own mother tongue, that the learning of a second language is in fact, per
haps an indirect way of learning in greater depth one's own mother tongue. 

Translation in this sense becomes imponant once the basic structures of 
the second language have been dominated, and it is also an answer to the 
threshold probleins which appear in modem teaching methods. 
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"ITZULPENA'' 
eta hizkuntzen didaktika 

Henri Besse 

Hizkuntz arrotz baten ikasketaren hasieran eta hizkuntza hori 
zeinnahi prozeduraren bitartez irakasten dela ere, ikasle hasi berria 
beti baliatzen da abiaburuko hizkuntza batez (ama hizkuntzaz gehie
netan, baina baita lehendikan dakien hizkuntza kanpotarren batez 
ere). 

Hizkuntz-irakaskuntzaren metodologiak, klasean nolabaiteko ba
lio operatorioa izan lezakeen hipotesi -multzo ahalik koherenteena be
zala ulerturik, itzulpenaren problematika bat jaso behar du ondorioz, 
itzultzaileek eta hizkuntzalariek beronen fundamentuak azterturik lor
tzen dutenarekin kontraesanik izango ez duena. 

Horrelakoproblematikak,hizkuntz-irakaskuntzarenmetodologiak. 
bere problematika espezifikoaren barruan bildu behar dituen gora
behera batzuk inposatzen dizkio itzulpen orori, eta problematika hori 
mugatua dago hemen hizkuntza arrotzaren ahozko ezaugarriak ikas-
tera. · 

l. Itzulpena hizkuntzen didaktikan 

Didaktikaz, metodologia jakin batek espezifikaturiko prozedura 
pedagogikoen multzoa ulertu behar da. Metodologiak gehienetan 
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egoera latentean baino esistitzen ez direnez (prozeduren beren bai
tan), zaila da didaktiken tipologia zorrotz eta zehatza proposatzea. 
Baina gaingiroki harturik bereiz daitezke lau (1), batzuk esplizituki 
itzulpenaren gainean oinarritzen direnak eta beste batzuk, berriz, 
bortizki baztertzen dutenak. 

1.1. Inongo didaktikak ez du "itZulpena" ebitatzen 

1.1.1. "Metodo tradizionala" edo "gramatika-itzulpenezko meto
doa" deritzan didaktikak ezplizituki erabiltzen du itzulpena erdal zei
nuen hautagarri tasuna gainditzeko. 

Esate baterako, abiaburuko hizkuntzaren hitzen eta helburuko 
hizkuntzaren hitzen arteko ordain lexikalen zerrenda bat ematen zaie 
ikasleei, eta ordain horiek aurkezten dira bai grafikoki, tipografia 
berezien laguntzarekin (a boy = un gart;,.·on; ii padre, le pere), bai 
ahoz, abiaburuko hizkuntzako esaldi "metalinguistikoen" laguntza
rekin (hala, ingelesa ikasten ari diren frantses hiztunen artean esaten 
da: -En anglais, un garf:on se dit a boy). Zenbait kasutan, ordain 
horiek gramatikazko hitzei (paradigma hertsietakoei) bezainbat 
dagozkie gramatikazkoak ez diren hitzei ere (paradigma irekic:rtakoei); 
beste batzuetan, azken hauek bakarrik ematen dira, hartara gramati
kazko hitzak abiaburuko hizkuntzan emandako esplikazio batez truka
tzen dira, gramatikazko hitzen konbinazioek zein erregelei o bedi tzen 
dieten ezagutzeko modua izan dezaten ikasleek. 

Ondoren "bertsio" ariketa bat proposatzen zaie: aurkeztutako hitz 
arrotzak esaldi segida batetik hartzen dira eta irakasleak itzultzeko 
hitz horiek abiaburuko hizkuntzara eskatzen die ikasleei. Ikasleak, 
adieraziz ezagutzen ez duen adierazle grafiko edo soinuzko arrotzaren 
aurrean, ahaleginak egiten ditu adierazi hori ordainen hiztegian aurki
tzeko, abiaburuko zein adierazleri dagokion ikustearren. Adierazle 
horrek, zeinu ezagun bati dagokiolarik, adierazi batera bidaltzen du 
ezinbestean, eta abiaburuko adierazi hau da ika o; l eak adierazle arrotza
ri ematen diona. Hitza hitzaren ondotik, honela deszifratzen da hiz
kuntza arrotzeko esaldia, alde batetik aukeran dituen ordainen lagun
tzarekin eta bestetik abiaburuko hitzen ezaguerarekin. 

Hizkuntzaarrotzeko adierazi etik parti turik abiaburuko hizkuntzara 
heltzeko ariketa horiek sarritan osatzen dira "te ma" ariketekin, abiabu-
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ruko hizkuntzatik paniturik helburuko hizkuntzara iristeko. Ikasleak 
abiaburuko hitzen adieraziei lotien dizkie hizkuntza arrotzeko adie
raziak, irakatsi tako ordain erre gelen arabera. Hizkuntza arrotza, hala, 
ikasleak lehendik ere ezagutzen dituen adieraziak bestela azaltzeko 
hautaturiko adierazle konbentzional batzuen segida bezala ageri da, 
batez ere ariketok ahoz egiten direnean kode-aldaketa horrek ematen 
dituen problemei buruz pentsatzen aritzeko azkartxo burutzen di
renez. 

Metodologiaz, honelako pausoak nolabaiteko balioa izan dezan, 
beharrezkoa da ordainetan aurkezturiko hitzek ia erabat estaltzen 
dituzten adieraziak izan ditzaten eta horietako hitzen bat edo beste 
enuntziatu baten barnean azaltzean ordainak bertan duen esannahia 
lehengo bera izan dadin. Gehienetan, "lehen" edo "jatorrizko" 
deritzaien adieretatik abiaturik eraikitzen dira ordainak eta ordain 
horietatik abiaturik proposatutako enuntziatuek adiera berberak izaten 
dituzte: adierazien hitzez-hitzezko kode-aldaketak ez du ez "sasi
zentzurik"ez"kontra-zentzurik"izaten.Bainagertadaitekehorrelaez 
izatea: ematen da buona = bonne, la sorella = la soeur, e= est, eta 
gero honako bertsio hau proposatzen da: la soeur est bonne, la bonne 
soeur eta honako tema hau: la sorella e buona eta la buona sore/la (2), 
ahazturik frantsesez la bonne soeur sintagmak (le bon pere edo la 
bonne mere-k bezala) osatzen duten hitzen aldean oso adiera dife
rentea duela (3). 

Oztopo horiek ebitatzeko, gramatika-itzulpenezko ikastaldi guz
tiek idiotismo kontzeptura jotzen dute (galizismo, hispanismo, ger
manismo, etc.) eta ikaslea behanua gertatzen da lexiko ordainen ikas
keta osatzera ordainok funtzionatzen ez duten testuinguruak ikasiaz, 
erregela gramatikal bat ikasi ondoren bezalaxe, salbuespenak ikasi 
behar ditu. 

1.1.2. "Zuzeneko metodoa" deritzanak, teknika pedagogiko aski 
desberdinak dituelarik, debekatu egiten die bai irakasleei bai ikasleei 
abiaburuko hizkuntzaz duten ezaguera kanporatzea. Eta debeku hau 
itzulpenaren ausentziatik dator eta hortik deduzitzen da ikastaldia 
"zuzenean" egiten dela helburuko hizkuntzan. 

Baina itzulpenak (bere ingelesezko translation ordainak bezalaxe) 
bi adiera ditu: adieraz dezake itzultzeko ekintzaren emaitza (itzulpen 
on bat, Xen itzulpena ... ) zein emaitza horretara daramaten operazio 
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psiko-linguistikoen segida, operaziook oso algoriuno konplexuan 
segitzen diotelarik. Operazioak ezinbestez dira emaitzaren aurrekoak. 
nahiz emaitza definitibora iritsi baino lehenago eginak izan dai
tezkeen, edo bestela, emaitza hori lortu bada ere, ez da beti agertzen: 
gera daiteke enuntziazio "isil aren", barnekoaren egoeran. Beraz, izan 
daitezke itzulpenaren era burutu gabeak (ikasleak operazio guztiak 
bukatu ez dituela) edo agerian formulatu gabeak. 

Irakasleak bere irakaskuntza hasten duenean errealitate "konkre
tuak" helburuko hizkuntzan denotatzen dituzten zeinuak emanez 
(klaseko gauza edo izakiei, koloreen adjetiboei dagozkien sustanti
boak, mimikaz azal daitezkeen ekintzetara daramaten aditzak, etab.), 
zuzenean hel buruko hizkuntzan aurkezten ditu, denotatuei dagozkien 
enuntziatu deskriptibo laburrez erakusten edo mimikatzen dituela: 
-C'est une fenetre; -J'ouvre la porte; -Je marche; etc. Beraz, pauso 
honen modu kanonikoak eskatzen du irakasleak egiaztatu egin behar 
duela ea ikasleak zeinua bereganatu edo ulertu duen, honelako 
galderak eginez: -Qu'est-ce que c'est? (objetua erakutsiz) edo 
-Qu'est-ce que je fais? (ekintza bat mimikatuz), etab. Orduan ikas
leak zeinu berriaren aurkezpeneko esaldia adierazten du: -C'est une 
fenetre, -Je marche, etc. 

Azpimarra dezakegu errepikapen honek ez duela ezinbestez esan 
nahi errepikaturiko zeinuen esannahia ulertu denik. Baina zerbait · 
ulertu baldin badu, hau ezin daiteke ulertu itzulpenez baizik: eraku
tsiriko objetua edo mimikaturiko ekintza isilpean identifikatua izan da 
abiaburuko zeinu baten laguntzarekin, eta zeinu honen eta irakasleak 
ahoskaturiko adieraziaren artean, l.l . l.en ikusi ditugunen antzeko 
ordainak eraiki ditu ikasleak. Bestela esan, ikasleak adierazle baten 
adierazia ez dakienean, abiaburuko hizkun tzako zeinu bat lotzen dio, 
bere ustetan hel buruko hizkun tzako adierazleak jokoan sartzen due
naren identikoa dena, zeren eta bere barrenean pentsaturiko zeinuak 
eta adierazle horrek errealitate berera bidaltzen bait dute (4). 

Problema da beti dela posible errealitate berbera denotatzea zentzu 
desberdinetako zeinuen laguntzarekin, erreferentzia} dei daitekeen 
sinonimiaren bidez: Ingeleseko irakasleak esaten du -Look, l walk 
("Begira, oinez nabil") eta ikasleak uler dezake mimikaturiko esaldia 
"aurreratzen ari naiz", "mugitzen ari naiz", "leihora noa", "pauso bat 
ematen ari naiz" etab. bezala. Nola irakasleak ez duen ordain ofizial 
bat ematen beste posible guztien artetik, ikasleak ezin du abiaburuko 
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hizkuntzako adierazia hizkuntza arrotzeko adieraztera ziurtasunez 
aldatu. Adierazle horrek, beraz, esannahi ahul samarra izango du, 
abiaburuko hizkuntzako zeinu multzo baten gainean eraikia, zeinuon 
aukera irakaslearen jokaeraren gainean oinarritzen denez. Propo
saturiko enuntziatua "abstraktoagoa" baldin bada, klaseko egoerei 
berei lotua (adibidez, lehen kurtsurako: -Bonjour, je m'apelle X ... et 
vous ?), joera hori areagotua izango da. 

Era berean, ikac;leak irakaslearen prozedura ulertu arren, propo
saturiko zeinu arrotzari dagokiona ez den erreferente bat identifika 
dezake hel buruko hizkuntzan. Hau gutxitan gertatzen da izenei dago
kienean, baina maizago adjetibo edo aditz arrotzen zentzuari 
dagokienean: Irakasleak esaten du: -C'est gris gauza bat erakutsiaz 
eta ikasleak pentsatzen du enuntziatua gehiago dagokiola gauzari bera
ri bere ezaugarrietako bati baino, edo bestela, gehiago dagokiola 
ekintzaren elementuetako bati ekintzari berari baino (irakasleak entzu
teko itxura egiten du, eskua belarri inguruan turuta moduan jarrita, 
eta ikasleak belarria erakusten duela uste du) etab. 

Hala ikasbide hasiera orotan "zuzeneko metodoak" ·urruti daude 
itzulpena ebitatzetik, baina, prozeduren arabera, ikasleen arabera, 
ikasle berberaren jokabide psikologikoen arabera, proposaturiko ze i
nuen "izaeraren" arabera, bide ematen dute itzulpen gutxi-asko bu
rutuak, gutxi-gorabehera hitzez-hitzezkoak, gutxi-asko okerrak lor
tzeko. 

1.1.3. Didaktika "audio-orai" edo "audio-lingualek" linguistika 
estrukturalaren (batez ere amerikarraren) aplikazio izan nahi dute eta 
nola honek ez dituen zentzu arazoak tentu handiz kontsideratzen, 
hark ere ez ditu ia batere berritzen adierazi arrotzen irakaskuntzarako 
prozedura pedagogikoak. 

Izan ere, autore eta irakasleei dagokie "zentzua parentesi artean 
deliberatuki jartzea, ereduen automatizazioa makaldu edo konplikatu 
dezakeenez" (5), baina duda daiteke ikasleak adierazle arrotzak erabil 
ote ditzakeen esannahirik ematen saiatu gabean. Ez denotatuetan, 
1.1.2.en bezala, ez ordainetan, l.l.l.en bezala, oinarritu ezinik, non 
oinarritua bilatuko du, eta are gehiago bere lehenengo hizkuntza 
arrotza ikasten ari bada, abiaburuko hizkuntzako eta helburuko hiz
kuntzako egituren eta adierazien arteko antzetan. Forma arrotzak eta 
forma ohizkoagoak parekatuz, bigarrenoi lotu ohi dien zentzua eman
go die lehenengoei. 
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Transferentzia honek okerrik ekar ez dezan, beharrezkoa da noski 
formazko antz horiek beren kideko zentzuen antzekin bat etortzea. 
Eta hau, egiazki, oso kasu arraroa da familia bereko hizkuntzetan ber
tan ere. "Sasi-lagunek" (hizkuntza desberdinetako hitzak, adierazle 
foniko eta grafiko oso antzekoak edukirik, adierazi guztiz edp partez 
diferenteak dituztenak: esaterako, ingeleseko fastidious eta fran
tseseko fastidieux) badituzte parekoak sin taxi-mailan (halako egitura 
batek, azalean abiaburuko hizkuntzaren halako egituraren parekoa 
izanik. harreman semantiko arras diferenteak betetzen ditu: l don't 
think much of him-ek ez du zerikusirik Je ne pense pas beaucoup a 
lui-rekin baina J e ne le tiens pas en grande estime edo J e n'en pense 
guere de bien, eta abarren antzeko esannahiak ditu). Dudarik gabe, 
arrazoi honegatik hizkuntzalaritza "kontrastiboa" deritzanak hiruro
geigarren urtearen hamarkadan halako garapena egin zuen: elkarren 
parean jarritako bi sistema aztertuz, gerta daitezkeen interferentziak 
aurrikustea zen helburua, hartara "transferentzia" negatiboa zekarten 
haiek baztertu eta "transferentzia" positiboa zekartenak aprobe
txatzeko asmotan. Proiektu metodologiko hau zailtasun teoriko eta 
praktikoekin oztopatu da aldi berean, eta hemen ez dugu berauei 
buruz eztabaidatzeko lekurik (6) baina berauek egi ten dute eite "audio
orai eko" ikastaldi gehienetan itzulpenera jo d.adin, nahiz ~kastaldian 
bertan autoreek ematen dutelako, nahiz irakasleak hala baliabiderik 
badutelako ariketa egituratuetan eredutzat balio duten esaldiak 
"esplikatzeko". Kasu bietan, itzulpena hitzez-hitzezko era bat da, 
zeren enuntziatuak duen esannahia (7) (edo honelako edo halako 
egoeratan izan dezakeena) ulertzea baino garrantzizkoagoa bait da 
hizkuntzaren barnean nola egituratzen den ikustea: hala, Amerika
noentzako ikastaldi batean -Va-t'elle a l'ecole? galdera -/s she going 
to schoo/? eta -Does she go to schoo/?-en bidez itzultzen da, baina ez 
noski -She is going to schoo/? edo -She goes to school?-en bidez (8). 

Beraz, klase mailan behintzat, l.l.l.en ikusitakoaren hurbileko 
itzulpen-problema aurkitzen da berriz ere, baina lexikoari baino ge
hiago dagokie morfologia eta sintaxiari. 

1.1.4. Hizkuntzen didaktika audio-bisualean, non arriskutsua 
bait litzateke prozedura guztiak metodologia bakar batetik datozela 
baieztatzea, ezaugarri nagusia da irudiak erabiltzen direla adierazi 
arrotzetara iristen laguntzeko. 
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Jeneralean onartu egiten da, nahiz ez izan hau ez irakaslearen 
esperientzia ez honelako ikastaldietako ikasle hasi berriaren senti
mendua, pedagogia audio-bisualak bide ematen duela ama-hizkuntza 
klasetik guztiz eta zeharo ezabatzeko eta "irudiaren lil uratzeko botere 
erlatiboa kontutan edukirik, hark inhibitu egiten duela frantseseko 
itzulpena (abiaburuko hizkuntzakoa) entzundako esalditik" (9). 

Baina enpirikoki, ikastaldian emandako irudiak edonolakoak iza
nik ere (esaldi arrotza "ilustratzen duten" irudi errealistak edo irudi 
"kodifikatuak" zeinetan "baloiek" zeinu arrotzetaraeramaten bait dute 
gutxi-gorabeherako konbentzioz), badirudi ikaslea bere abiaburuko 
hinkuntzan oinarritzera gidatzen dela beti, lehen ikasgaietan behin
tzat. Izan ere, "zuzeneko metodoetan" bezala, baliabide honen adieraz
pena beti debekatzen da, baina baliabidea bera etengabe erabiltzen da: 
marraztutakoedofotografiatutakoerrealitateakabiaburukohizkuntza
ren laguntzarekin identifikatzen dira eta identifikazio horiek ematen 
dute proposaturiko adierazi arrotzei zentzua igertzeko bidea (l 0). 

Baina erabilitako irudi-motaren arabera, ikaslea bultzatua izango 
da era desberdinetan operatzera. 

Ikastaldian erabilitako "baloietan" zeinu arrotza ideograma baten 
bidez gutxi-gorabehera arbitrarioki irudikatua bada, ideograma hau 
irakaslearen laguntzarekin deszifratuko da abiaburuko hizkuntzako 
zein uari dagokiolarik (zeinu hori egon daiteke sinonimi-harremanean 
zeinu arrotzarekiko, baina egon daiteke halaber, "zuzeneko meto
doan" bezala, erreferentzi-harremanean, edo baita ikaslearen hutse
gitez zeinu arrotzar~kin inolako harremanik ez izan ere, irudikatutako 
denotatuari ez dagokion ezaugarri batera bidaltzen duelarik) eta 
orduan izango da hitzez-hitzezko ordainen bidezko itzulpen bat behin
tzat zeinetan ikasleak abiaburuko adieraziak emango bait dizkio 
adierazle arrotzari. 

Ikastaldiak ("baloiekin" edo gabe) eszenatxo baten bidez osoki 
bistaratzen baldin baditu enuntziatu arrotzei dagozkien denotatuak, 
ikasleak abiaburuko hizkuntzako enuntziatuen bidez interpretatuko 
du eszenatxo osoa, enuntziatu arrotzari bertako adieraziak emango 
dizkiolarik, eta horrela, itzulpen gutxi-gorabehera hurbilkorra egingo 
du, globala edo hitzez-hitzezkoa, segun eta irakasleak bere esplika
zioen bidez ikasleari laguntzen dion edo ez dion enuntziatu arrotza 
egituratzera eta enuntziatu honetako elementu bakoitzaren eta dago
kion irudiko elementuen artean harremanak ezartzera (ll). 
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Hala bada, zeinnahi ere den erabilitako didaktika (azterturiko lau 
didaktiken edozein modutako nahasketetan oinarritutako pedagogiak 
ere ez bait lituzke aldatuko "itzulpenarekiko" inplikazioak), ikaslea, 
hizkuntza arrotzaren lehen ikasgaietan behintzat, beti gertatzen da 
agerian edo isilpean itzultzera gidatua (12). "Itzulpen" hau askotan 
hitzez-hitzezkoaren hurbila delakoan aurkeztu dugu, baina testuin
gurua behar adina osatzen denean forma landuagoak ere har ditzake 
(cf. 1.1.2.; 1.1.4.; eta hemen behean 3.an) edo baita hizkuntz for
mulazio zehatzik gabe buruz egindako operazio batzuetan gelditu ere: 
esate baterako, enuntziatuen lehen aurkezpenean. 

1.2. "Itzulpenaren" egoera bereziak 

1.2.1. Artikulu honen koadroan konstatazio enpiriko soil honi 
esplikazio bat emateko asmorik gabe, kontsiderazio batzuek pentsa
razi dezakete nekez izan dezakeela besterik. 

Hizkuntza arrotz baten ikas bidearen hasieran, ikasleak hizkuntzaz 
aurre egin behar dio soinu-segida bati non ez bait du bereizten antola
mendu fonologikoa bera ere (salbu eta bere ama-hizkuntzaren oso 
"auzoko" hizkuntza denean: gaztelera eta frantsesa, adibi<;lez). Ez du 
ulertzen soinuzko "magma" antzeko bat baino, eta ezin dio inolako 
esananhi ziurrik eman; baina badaki, dagoeneko hizkuntza natural bat 
praktikatu duenez eta senez ere hizkuntza biek beren osaeran duten 
halako isomorfimo baten gainean jokatzen duenez, soinu-segida ho
rrek zatika bana daitekeena behar duela izan, zati bakoitzak .zentzu 
jakin batera bidali behar duela, berak esperientziaz ezagutzen dituen 
edo ez dituen errealitateei dagokiela zentzu hori, eta unitate horiek 
(forma eta zentzuzkoak) badituztela beren artean harreman batzuk 
berak ezagutzen ez dituenak baina entzuten duena ulertu nahi badu 
ezinbestez jakin behar dituenak. 

Bestela esanda, ikaslea ia oharkabean noski baina etengabe oina
rritzen da abiaburuko hizkuntza ikasterakoan hartutako egituratze
ohituretan. Edo ohitura horiek, giza-espezie orok duen programazio 
biologiko baten garapena direla onarturik ere, nekez bereiz daitezke 
abiaburuko hizkuntza horren semantika, sintaxia eta fonologiaren 
berezitasunetatik. Eta hau hainbat eta egiazkoago da zenbat eta ohi
tura horiek sendoago errotuak dauden (orokorki onartua da zenbat 
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eta adinean aurrerago izan hainbat eta nekezago bihurtzen dela hiz
kuntza arrotz baten ikastea) eta hizkuntz-sistema bakar baten gainean 
kalkatzen direlarik (esperientzi az onartua da adin eta hezkuntza bere
tsua izanez gero errazago ikasiko duela hizkuntza berri bat lehendik 
ere hainbat dakizkien ikasle batek berori lehen hizkuntza ~otza 
duenak baino). 

Era berean, zeinnahi direla ere pertsonek berez dituzten aldagaiak, 
hipotesi txalogarria da baieztatzea ikasle hasi berriak hizkuntza arro
tzean egin behar dituen operazioak neurri onean oinarritzen direla, 
ezinbestez, abiaburuko hizkuntzan duen gaitasunean (edo sistemaren 
ezaguera operatiboan). Hori azaltzen du J. A. Wordsworth-ek honako 
hitz buetan: "beti ama-hizkuntzara bueltatzeko joera hau, nahiz se
rioski esan ez dela itzuli behar, bigarren hizkuntzan zentzuaren arazo 
guztiari arreta gutxi egi jartzetik dator agian ... Bigarren hizkuntzaren 
sakoneko egituren ezaguera ororen faltan, ikasleak ezin du egin ezer 
bigarren hizkuntzaren azaleko egiturak ama-hizkuntzaren sakoneko 
egiturekin harremanetan sartu besterik. Horretan hala bada, ama-hiz
kuntzak oso aktibo irauten du ... " (13). 

Ikasle hasi berriaren "hizkuntz-ahalmena" abiaburuko hizkuntzan 
duen gaitasuna jokoan sartu gabe birraktiba ahal baliteke (ama-hiz
kuntza ikasi duen bezala irakatsi hizkuntza arrotza), ez da i~usten zer 
dela-eta lehen urteak hizkuntz-aktibaziorik batere gabe pasa dituzten 
haurrek hizkuntza bat egoki ikastera iritsiko ez liratekeen (otso.,.hau
rrak, esate baterako). Badirudi lehen hizkuntza ikastearen berezkota
sunak berehala galtzen direla itzulbiderik gabe ( 15) eta boskarren edo 
seigarren urtetik aurrera ezin dela "hizkuntz-ahalmena" gehiago bere i
zi, ikasteko prozesuan, ahalmen hori garatua izan den hizkuntza ba
ten edo gehiagoren egituratze-moldeetatik (haur bilingue edo trilin
gueak). 

1.2.2. Beraz, hipotesiz onartzen bada ezinbestekoa dela abia
buruko hizkuntzara jotzea, beharrezkoa dugu baliabide hau erabiltzen 
deneko egoerei buruz l.l.en emandako oharrak zehaztea, horrek era
mango bait gaitu hizkuntzen ikas bidearen hasieran "itzulpenaz" uler
tzen denaren ezaugarriak azaltzera. 

Itzultzea (traducere), hitzez-hitz harturik, hizkuntza batean esan
dako edo idatzitakoaren esannahia beste hizkuntza batera "pasaraztea" 

· da, edo, frantses zaharreko hitz bat (ingelesak berriro hartua) berriz 
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hartzearren, hizkuntza jakin bateko testuak daraman "zentzuaren" 
traslation-ea eragitea informazio gehiegi galdu gabe (nolabaiteko 
entropia ezinbestekoa den arren [16]) hizkuntza diferente bateko 
beste testu batera. 

Hortaz, itzultzeak esan nahi du, lehendabizi, itzultzaileak .kondi
ziotan egon behar duela bigarren hizkuntzan adieraztera saiatzen den 
esannahia ezagutzeko (ez da itzultzen ulertzeko, baizik lehen hizkun
tzako zeinuak interpretatzeko moduan ez dagoenari ulertarazteko), 
bigarrenez, adierazten den horrek (babesturiko esannahiak) neurriren 
batean aske izan beharduelaadierazleakdarabiltzan hizkuntzetatik eta 
hizkuntz-formulazioetatik. Bi esaldi horiek onartuak bide dira 
itzulpena praktikatzen duten guztien aldetik. Lehenengoa aho batekoa 
da itzultzaileen, interpretarien eta berauen irakasleen artean. Guztiok 
azpimarratzen dute lehenik eta ororen gainetik ulertu egin behar dela 
itzuli nahi den testua: "itzultzea ... -eta honenbestez ia-ia lot~a ere 
ematen dit Femandoren egia hau esateak- ez da posible, noski, 
hizkuntza arrotzaren ikasketak ez badu ukitzen, nolabait esatearren, 
native speaker competence delakoa (hiztun batek bere ama
hizkuntzan duen gaitasuna)" (17). Gainera, gehienek bistakoa bezala 
onartzen dute, halaber, "itzultzaileak ez lukeela itzuli behar 
-salbuespenak salbu- bere ama-hizkuntzara edo hizkuntza aktibora 
baizik" (18), zeren eta hizkuntza arrotz batera itzultzea, hura ongi 
menderatu arren, beti da arriskutsua. Itzulpenaren praktika, beraz, 
lotua eta mugatua dago ahalik orekatueneko elebitasun indibidual 
batek dituen posibilitateetara. Bigarren esaldia ez da hain ahobatez 
onartua baina adostasun . handia dago, halaz ere, "hitzarekiko leial
tasuna dela itzulpenaren oztopo handia" baieztatzeko (19). Prak
tikatzen dutenentzat: "Itzulpena ez da, bistakoa denez, hizkuntza 
bateko "katea" unitatez unitate beste hizkuntza batekora aldatzea" 
(20) eta gehienek onartuko lukete honako iritzi hau: "Izan ere, itzul
pen izena soil-soilik ... "itzulpen libreak" merezi du, hau da, enuntzia
tuaren osotasuna egoeraren osotasunera egokitzean ezaugimi ber
berak dituen enuntziatu batez aldatzen duenak" (21), hizkuntz formu
lazioen antzekotasunak ez dira ageri oso bigarren mailan baizik 
(poesi-itzulpenak aparte direla, noski). 

Bistakoa da bi esaldiak ezin daitezkeela bere horretan hartu hiz
kuntza arrotz baten ikas bidearen hasierari dagozkionean. Ikasle hasi 
berria ezin izan daiteke lehenengoak eskatzen duen elebiduna. Berak 
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ezin du ulertu, normala denez, hizkuntza arrotzean adierazitakoa, 
ulertzeko "itzuli egiten" bait du (edo irakasleak itzultzen du berak uler 
dezan), eta hobekien ezagutzen duen hizkuntzatik horren ongi edo ia 
batere ezagutzen ez duenera joaten da, itzultzaileek kontseilatzen 
duten bidearen alderantzizko zentzuan. Beti ere eta ezinbestean gai
nera, berak gaitasunik baduen abiaburuko hizkuntzatik ateratako 
esannahia da (nahiz tema nahiz bertsio izan) hizkuntza arrotzera 
itzultzen duena. Bigarrena, berriz, oztopatzen da ez hikuntza bat ikas
terakoan ezinbestekoa den baldintza batekin baina bai ikasleak 
hizkuntza arrotza nola egituratzen den ulertzeko daukan gogoarekin. 
Joera hau areagotua gertatzen da ikastaldi gehienek (edozein didak
tika kontseilaturik ere) beren ikasgaiak komunikazio-balio zehatzik 
gabeko enuntziatuez osatzen dituztelako edo agerikoa denetik edo 
txorakerietatik edo huskerietatikjasotako informazioa dutelako (22); 
gainera, enuntziatu horietatik asko ezin dira ohizko zirkunstantzia 
enuntziatiboetara aldatu. Hortik segitzen da interes guztia enuntzia
tuaren formulaziora eramaten dela eta ikaslea itzultzera ahalegintzen 
baldin bada, formulazio horren funtzionamendua bereganatzen saia
tzearren izaten da, edo, askotan hitzez-hitzezko itzulpen batean gehia
go ikasten du enuntziatu baten hizkuntz barne-antolamenduaz enun
tziatu horrek izan dezakeen esannahiaz baino. Beti "hitzarekiko leial
tac;unak'' eramaten du, irakasleak aurretik jakinaren gainean jartzen 
badu ere. 

Hizkuntzen ikasbidearen hasieran "itzulpenaz" mintzatzen de
nean, itzulkera oso berezi batez egiten da: jokoan dagoen antola
mendu semantiko eta sintaktiko bakarra ikaslearen abiaburuko hiz
kuntzarena da eta itzulpena ez datza antolamendu hori adierazi arro
tzen bidez bestela kodifikatzean baino. Gehiago dagokio morseko 
zeinuen laguntzarekin egiten denaren antzeko zifratze-operazioari 
itzultze-operazioan baino. Hel buruko hizkuntza, bereegituraazalene
koetara murrizturik, abiaburuko hizkuntzaren bigarren kode edo bi
hurtzen da. 

1.2.3. Kontraesan honetan bilatu behar da, ikasle hasi berriak 
abiaburuko hizkuntzaz baliatzeko daukan beharraren (1.2.1) eta 
baliabide hori itzulpenak eskatu ohi duenetik oso bestelako egoeretan 
baizik erabili ezinaren artean (1.2.2), hizkuntza arrotz baten ikas
bidearen hasieran itzulpena erabiltzearen gaineko kritika zaharren 
jatorria 
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Kritika-multzo hori hemen beniro hartu nahi gabe (24), ikusi 
berria dugu ikaslea gutxiago gidatzen dela hizkuntza arrotza ikastera 
bere abiaburuko hizkuntza bestela kodiflkatzera (zifratzera) baino. 
Batzuetan esaten denaren kontra, ikasleak ez du "pentsatzen" hizkun
tza batean bestean adierazteko, baizik eta lehendabizi batean jidie
razten du (ageriki edo isilka) eta gero aldatu egiten ditu adierazleak. 
Honek eramaten du ikaslea adierazle arrotzak tokiz eta denboraz 
abiaburuko hizkuntzakoen baliokide direlakoan erabiltzera. Horre
gatik adieraziko du hizkuntza arrotzean abiaburuko sistemari dagoz
kion arau morfo-sintaktikoen arabera, abiaburuko hizkuntzako for
men ohizko erabileren arabera eta erabilerok forma horiei ematen 
dizkieten konnotazioen arabera. Hala, frantsesa ikasten ari den Inge
les batek esan dezake -Je suis froide, son maison; Arabiar batek 
erantzun dezake -Merci par -Soyez le bienvenue (-Je vous en prie
ren ordez, esate baterako); hispanofono hegoamerikar batek pavillon 
hitza erabil dezake hiri lujoso bat izendatzeko, etab. (25). Tipo 
horretako "hutsak" ezagun askoak dira, honelakoak eginarazten 
dituen mekanismo psiko-linguistikoa askotzaz gutxiago ezagutzen 
bada ere. 

l.l.en ikusi dugun bezala, adierazle arrotzak abiaburuko 
hizkuntzako adierazleekin banan-bana trukatze hori era askotara 
ematen da erabilitako didaktikaren arabera. Itzulpenaren gainean 
oinarritzen diren haiek, gutxi edo asko, baliokidetasun-arauetan 
zentratzen dute beren ikasbidea, hitz-zerrendei eta bertsioa eta tema 
bezalako ikac;- eta kontrol-ariketei denbora ac;ko ematen dietela. 
Ondorioz, badirudi hauek gehiago laguntzen dietela interferentziei, 
klasean abiaburuko hizkuntza noiznahi erabiltzea debekatzen dutenek 
baino, zeren eta azkeneko horietan, erreferentziazko sinonimi
fenomenoak gertatzen direlakoan eta zeinu arrotzek erreferenteak 
identifikatzerakoan sor ditzaketen hutsak direla-eta, irakasleak ino
lako baliokide ofizialik ematen ez duenez, ikaslea noraezean gelditzen 
da errespetatu behar diren adierazleen trukatze-arauei dagokienean. 
Eta nora jo ez dakiela, gehiago fida daiteke sistema arrotzaren arauez, 
ordain bila egiten dituen ahaleginez baino. Badago horretan halako 
aurrerapen bat eta onar daiteke "Hizkuntzen pedagogia ez dela inter
ferentzi-printzipio honen kontra antolatutako erresistentzia baizik" 
(26). 
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Baina 1.1.4.en ikusi ahal izan dugu ikastaldi audio-bisualetan ere 
erresistentzia hori urruti dagoela sistematikoki antolatua egotetik eta 
ikastaldi horietako askok, irakasleak klasean "esplikatzen" dituen 
"baloi" ideograniatikoak erabiltzen dituztenak, ia-ia ageriko itzulpe
nak adinako ziurtasunarekin eragiten dutela baliokideen jokoa. 

Abiaburuko hizkuntzara ezinbestean jotzearen eta itzulpen orok 
berez dituen baldintzekiko kontraesanen artean harrapaturik, hizkuntz
didaktikek ez dute agian behar adina aztertu itzulpenaren proble
matika bera ere. 
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Itzulpena: Jose Luis Agote 

SINTESIS 

Al comienzo del aprendizaje de una lengua extranjera y cualquiera que sea 
el procedimiento por el que se ensena dicha lengua. el alumno se sirve siem
pre de una lengua (la lengua matema en la mayoria de los casos, pero acaso 
tambien de otra(s) lengua(s) que conoce de antemano). 

Una metodologia de la emeflanza de lenguas, concebida como un conjun
to de hip6tesis tan coherente como sea posible, debe integrar en consecuen
cia una problematica de Ja traducci6n que no este en contradicci6n con aque
lla a la que Hegan los traductores y los lingUistas que han tratado de analizar 
los fundamentos de la misma. 

Una problematica de este tipo impone a toda traducci6n unas obligacio
nes que la metodologfa de la enseflanza debe insertar en su problematica es
pecffica. problematica limitada aqui al aprendizaje de aspectos orales de Ja 
lengua extranjera. 
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La tradutti6n en las dicblcticas de len~ 

Someramente, se pueden distinguir cuatro di~cticas, de las cuales unas 
se apoyan explicitamente en la traducci6n y otras Ia rechazan violentmente. 

l. Ninguna didilctica escapa la "traducci6n" 

- El "metodo tradicional" o "m6todo de gramatica-traducci6n" utiliza Ia 
traducci6n expHcitamente para superar la arbitrariedad de los signos extran
jeros. Se proponen ejercicios de "versi6n" y de "tema". 

- EI llamado "metodo directo", que cubre diversas tecnicas pedag6gicas, 
prohibe tanto al profesor como al alumno la exteriorizaci6n de su conoci
miento de la lengua de partida. El profesor comienza su ensei'lanza mostran
do al alumno signos de la ·lengua de llegada que denotan unas realidades 
"concretas", pero se puede subrayar que este metodo no implica necesaria
mente que el estudiante haya comprendido el sentido del enunciado mostrado 
o repetido. Pero si ha comprendido alguna cosa, ha tenido que ser por mediQ 
de la traducci6n. Dicho de otro modo, el estudiante asocia a un significante 
cuyo significado desconoce un signo de la lengua de partida que supone iden
tico al que expresa el signo de llegada, puesto que dicho signo interiormen-
te pensado y aquel significante reflejan la misma realida<i · 

- La di~tica "audio-orai" o "audio-lingua!" quiere ser una aplicaci6n de 
la lingiifstica estructural (sobre todo americana) y como esta no considera 
con gran prudencia los problemas de sentido, aquella apenas renueva los pro
cedimientos pedag6gicos de ensei'lanza de las lenguas extranjeras. Dado que 
el alumno no puede apoyarse sobre los denotados ni sobre las equivalen
cias, tratara de apoyarse, sobre todo si esta aprendiendo su primera lengua 
extranjera, sobre las semejanzas que existen entre los significarttes y las 
estructuras de la lengua de partida y la lengua de llegada Comparando la~ 
formas extranjeras y las formas que le son mas habituales, dara a las pri
meras el sentido que habitualmente asocia a las segundas. En este caso el 
problema de traducci6n concieme mas a la morfologia o a la sintaxis que al 
lexico. 

- La didactica "audio-visual" de las lenguas, en la cual serfa aventurado 
afumar que todos los procedimientos provienen de una misma metodologia, 
se caracteriza globalmente por el hecho de utilizar imagenes para favorecer 
el acceso a los significantes extranjeros. 

Es comunmente aceptado, aunque no corresponda a la experiencia del pro
fesor ni al sentimiento del alumno que al principio de su aprendizaje se con
fronta a este tipo de cursos, que que la pedagogia audio-visual permite elimi
nar radicalmente la lengua matema de la clase de lengua y que "teniendo en 
cuenta un cieno poder relativo de fascinaci6n de la imagen, esta ultima inhi
be la traducci6n en la lengua de llegada de la secuencia escuchada". Pero em
piricamente parece mas probable, sin embargo, que, sea cual sea el tipo de 
imagenes utilizado en el curso, el alumno es conducido a servirse de la len
gua de partida, al menos en sus primeras lecciones: las realidades dibujadas 
o fotografiadas son identificadas con l~ ayuda de la lengua de partida y son 
estas identificaciones las que le penniten adivinar el sentido de los signifi
cantes extranjeros propuestos. 
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2; Condiciones particulares de ''traduccilm" 

- Al comienzo del aprendizaje de una lengua el alumno no escucha mas 
que una especie de "magma" al que no puede asociar ningun significado segu
ro; pero el ya sabe, porque practica ya una lengua natural y porque juega 
intuitivamente sobre cieno isomorfismo constitucional comun a las dos 
lenguas, que esa serie sonora ha de ser divisible en unidades, que cada unidad 
debe restituir un sentido dado, que este sentido se refiere a realidades que per
tenecen o no a su experiencia, y que estas unidades confonnan entre si cier
taS relaciones que el no conoce pero que debe conocer necesariamente si 
quiere comprender lo que ha ofdo. En esas condiciones el alumno dificilmen
te puede apartarse de las panicularidades semanticas, sintacticas y fonol6gi
cas de la lengua de panida y la lengua materna pem1anece muy activa. Pare
ce ser que la capacidad inicial de aprendizaje de una lengua se pierde pronta 
e irremisiblemente, y a panir del quinto o sexto ai\o no se puede separar la 
competencia lingiiistica de las estructuraciones propia~ de la lengua o las 
lenguas (nii'los bilingiies o trilingiies) en que ha sido desarrollada 

- Si se acepta, por tanto, que en el aprendizaje de una lengua e.s inevita
ble el recurso a la lengua de panida, debemos especificar las observaciones 
anteriores sobre las situaciones en que se utiliza dicho recurso, puesto que 
ello nos llevara a explicar lo que se entiende por traducci6n al comienzo del 
aprendizaje de las lenguas. 

Las principales premisas de toda traducci6n son que el traductor debe 
entender perfectamente el texto que ha de traducir -no se traduce para com
prender, sino para transmitir lo que otros no puedan comprender-, y que lo 
transmitido sea relativame~;~te independiente de las fonnulaciones 'y lenguas 
en que ha sido expresado. El recurso utilizado por el alumno debutante se de
sarraila precisamente en sentido contrario y no se trata tanto de una opera
ci6n traductiva cuanto de una especie de operaci6n de cifrado que con ayuda 
de cienos signos se realiza en morse. 

Atrapadas entre un recurso inevitable a la lengua de panida y una~ con
diciones contradictorias respecto a las implicaciones de toda traducci6n, las 
didlicticas de lenguas tal vez no hayao investigado suficientemente la proble
matica propia de la traducci6n. 

SYNTHESIS 

When one first stans to !earn a foreign language, no matter what tea
ching methods may be used the student must make use of one language. 
(Nonnally the mother tongue, but also others which may be previously 
known to him). 

A language teching method, conceived as a group of hypotheses as cohe
rently as may be possible, should integrate in consequence a problem of 
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translation which does not conttadict that, the fundaments of which, trans
lators and linguists have been trying to analize. 

A problem of this type imposes, in all translations, obligations which 
teaching methodology should insert into its specific problem, a problem, li
mited here to the orai aspects of the learning of a foreign language. 

Translation in language didactics 

Briefly, f o ur teaching methods ma y be distinguished among them, either 
translation is explicitly relied upon or violently rejected. 

l. No teaching method ean escape "translation" 

- The "traditional method" or "translation-grammar method" uses transla
tion explicitly to overcome the arbitrariness of the foreign signs. "Ver
sion" and "theme" exercices are given. 

- The so-called "direct method", which covers various pedagogical tech
niques, prohibits the extemal use,. by teacher and student. of the language 
they start out with. The teacher starts by teaching the student that is sho
wing him the "signs", in the language to be learnt, of real concrete things. 
It may be mentioned that this method does not necessarily imply that the 
student has understood what has been shown or repeated. But if he has un
derstood anything at all it has been through translation. In other words the 
student associates the "sign" in the language to be learnt (the meaning of 
which is unknown to him) with a "sign" in the language he started out 
with, he supposes them to be the same thing in as much as the "sign" 
shown to him and the "sign',' in his mind are seen by him to be really the 
same thing. 

- The "mdio-oral" OI! "'audio•linguat" memod is meant to be an applica~ 

tion of structural linguistics (mainly american) and as it does not take into 
great consideration the problems of meaning sense, . it hardly renews the 
pedagogical procedures in foreign language teaching. As the student cannot 
rely on what is shown to him, nor on equivalents, he will try, -especially 
if he is learning bis first foreign language, to rely on the similarities bet
ween the words in the language he has and the languages he is trying to 
!earn. Comparing the foreign word with a similar word which he already 
knows he will give the normal meaning of the word in bis own language to 
the w«d in. the foreign language~ In this case the problem of translation is 
concerned more with morphology or syntax than with lexic. 

- The "audio-visual" method of teching language; where it may be risky 
to say that all procedures come from the same methodology, is characteri
zed on the whole, by the use of images to help in the access to the foreign 
significant. It is commonly accepted (though this does not correspond to 
the experience of the teacher or the feeling of the student who when he fust 
starts to !earn a foreign language is confronted with this type of course) 
that the audio-visual teaching method enables the radical elimination of the 
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mother tongue from the language class and "bearing in mind the certain 
relative power of the fascination of the irnage, the latter inhibits the trans
lation in the language to be learnt of the sequence which is listened to''. It 
does seem far more probable, however, that whatever type of images are 
used in the course the student is driven to draw from the language he already 
has - at !east in his first lessons. The objects drawn or photographe,d are 
identified with the aid of the "mother tongue" and it is these identifications 
which help in the guessing of the meaning of the foreign significants pro
duced. 

2. Particular conditions of "translation" 

- At the start of the language learning the student hears no more than a 
sort of "babble" to which he ean anach no specific significance. But becau
se he already has one natural language, and because he plays intuitively on 
a certain common constitutional isomorphism of the two languages, he 
knows that this series of noises must be able to be split up into units, and 
that each unit must go to rnake up a given meaning, and that this meaning 
refers to a reality which he may or rnay not have experience of. He also 
knows that these units confonn (between them) and have a relation to each 
other that he does not know, but needs to know if he wants to understand 
what he has heard. In this situation it is very difficult for the student to 
separate himself from the semantic, syntactic, and phonologic pecularities 
of the starting out language, and his mother tongue remains very active. It 
seems that the initial ability to !earn a language is irretrievably lost early 
on, and from the 5th or 6th year of life one cannot separate the 'linguistic 
competence from the structures of the language or languages (bilingual of 
trilingual children) in which it has been developed. 

- It we accept, then, that in the learning of a language, inevitably one 
will resort to the first language, we must specify the previous observations 
made on the situations in which this recourse is used - as in this way we 
ean go on to explain what is meant by translation at the beginning of lan
guage learning. 

The main premises in all translations are that the translator should 
understand the text perfectly --one does not translate to understand, but to 
transmit what others are unable to understand- and that what is transmined 
should be relatively independent of the fonnulations and languages in 
which it has been expressed. The recourse used by the debutant student is 
developed precisely in the opposite way and what we find is not so much a 
translating operation as it is a type of deciphering one, using certain signs 
as in morse. 

Trapped then between resorting inevitably to the mother tongue and so
me contradictory conditions with respect to the implications of all transla
tion, the language didactics perhaps have not sufficiently investigated the 
problems to be found in translation itself. 
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Itzulpena 
eta hizkuntz pedagogia 

X. Mendiguren 

Hizkuntza bizien irakaskuntzak nahikoa harreman badaezpada
koak izan ditu aspaldian itzulpenarekin -irakasten zen hizkuntza ho
rretan zuzenean pentsaraztea helburua zuelako. Horretan oinarritzen 
zen itzulpenaren kontrako jarrera 

Guberina irakasleak, metodo audiobisual estruktura-globalaren 
teorilari ak, behin eta berriz hitzegin du "erresistentziez" bi sistemaren 
artean, eta beronen ustez bigarren hizkuntzaren aprendizaiak eragoz
pen nabariak gainditu behar izaten ditu ama-hizkuntzak garatu dituen 
erresistentzia psikolinguistikoenarabera; baliabideadierazkorren urri
tzea eta galera eta interferentzien eraginez bi hizkuntz sistemak pis
kanaka hondatzea gertatzen da azkenean. Horrela bihurtu izan da 
latina (edo beste edozein hizkuntza arrotz) zenbait ikasleri aurpegiratu 
zaizkien astunkeria estilistikoen errudun. 

Ikuspegi honetatik bihurpena (versi6n) eta batez ere tema ariketa 
"atzerakoitzat" baztertu izan dira. Hildako hiZkuntzen ka<iuan nolabait 
ontzat eman zitekeen hau, erabat baztertu beharrekotzat jotzen zen 
"hizkuntza arrotzak" edo "biziak" ikasteko orduan, gramatika-itzul
pen bidezko ikasmetodoena ondare astun eta gainditu beharrezkoa ze-
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la uste zelarik. Beraz, orohar gaur egun merkatuaren eraginez propo
satzen diren metodoak "aktibo" eta bereziki "zuzenak" izendapenaren 
azpian sartzen direla esango genuke. 

Metodo zuzenak 

Metodo hau aktiboa eta konkretoa dela aldi berean esaten da. 
Berezkotasun ideiaren inguruan garatzen da, hau da, ama-hizkun
tzaren bitartekotzatik igaro gabe hizkuntza arrotzezko enuntziatuak 
jasotzen eta sortzen saiatzen da. Metodo hau ez da jartzen itzulpe
naren aurka, ukatu egiten du. Izatekotan ere egiaztapen edo froga gisa 
erabil liteke ikastunitatearen amaieran "hizkuntza arrotzez'; azalduriko 
testua ikasleak behar bezala ulertu duen ala ez jakiteko. 

Metodo audio-bisualei dagokienean ere itzulpena erabat bazter
turik geratzen dela aitortu behar da. 

Elebitasuna eta helburu didaktikoak 

Gure iraka11kuntzak, euskara eta gaztelaniari dagokionean D eta B 
ereduetan elebidunak lortzea dela helburu aitortu behar da. Z~nbaitek 
D ereduan elebakarrak atera nahiko lituzke ia, baina euskararen 
egoerasozio-Iinguistikoan "ekilingueak" ateratzea bera ere aski maxi
malista gertatzen da bizi dugun egoera diglosikoa kontutan izanik. 
Dena den, teorian behintzat bi hizkuntza hauetan erabiltze-gaitasun 
parekoa eskatzen zaio printzipioz gure ikaslegoaren sail handi bati, 
nahiz eta praktikan biek ez duten trataera pedagogiko berdina. Teo
rian elebitasun koordinatu nahiko litzatekeena, gauza eta izendatzen 
duen hitzaren artean uztarketa zuzen eta berezko bat lortzen duena, 
praktikan elebitasun konposatu (compound) bihurtzen da gehiegitan: 
hizkuntza bateko adierazleak bestera pasatzeko ama-hizkuntzako adie
razi en oinarri badaezpadako eta engainuzkoaz baliatzen dena. Itzul
pen hau transkodaketa soil bihurtzen da. 

Beraz, elebitasun koordinatu izan nahi duen honekin zer gertatzen 
den ikusita, zalantza handiak sortzen dira beronen bideragarritasunari 
buruz, eta baita metodologia honen egokitasunaz ere. 

Badirudi ez dela onargarri "elebitasunezko ideal" horiekin hori eta 
horrenbestez aurrera jarraitzea, eskolako porrota areagotu nahi ez ba-
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da eta gizarte-selekzio bat egiteko faktore bat gehiago bezala bigarren 
hizkuntza erabili nahi ez bada. Ladmiralek dionez, "hizkuntz irakas
kuntzaren helburua ez da elebidunak sortzea, gimnasiaren helburua 
eliteko txapeldungaiak sortzea ez den bezalaxe, eta kulturak bere alde
tik beste irakasle batzu sortzeko irakasleak prestatzea beste helburu
rik ez balu bezala. Irakasle guztien tentazioa bere irakasgaiak gehiegi 
baloratzea izaten da eta "hizkuntz irakasleak" ere ez dira libratzen 
honetatik". 

Bistan dago, Ladmiralek ingelesa edo alemaniera ikasten duten 
frantsesei buruz dioen hau gure kasuan oraindik areagotu egiten dela 
euskaraz eta gaztelaniaz gainera ingelesa ikastera ikasleak behartzean. 

Dagoeneko aski eztabaidatua, ideologizatua, baina gutxiago iker
tua, pedagogizatua eta kontrolatua dagoen gure nolabaiteko "elebi
tao;un-helburuen" sail labainean gehiegi sartu gabe, muga ditzadan 
lerro hauek soilik esatera de facto gure ikaslegoaren kopuru handi 
bat, O.H.O.aren azken aldera hiru hizkuntzaren sistemekin burruka 
bizian aurkitzen direla. behar adinako plangintza, eta bitartekorik 
gabe. 

Emaitzak ezagunegiak ditugu masokismoan erori gabe behin eta 
berriz errepikatzen eta azaleratzen hasteko. Gure hezkuntz agintarien 
ahaleginak ozta-ozta heldu dira fenomeno guzti honen datu kuan
titatibo onargarri samarrak ematera eta esango nuke hotzikarak hartu
ko dituela alderdi kualitatiboei eskua sartzera ausar daitezen egunean. 

Nolanahi den ere, apriori eta gainbegiratu bat azaletik emanda, gu
re haur gehienek lardaskatzen dituzten hiru hizkuntz sistema horien 
artean orden u piska bat ezartzea eta mugak bereizten hasiko den plan
gintza batek itzulpena linguistika kontrastiboa, estilistika konparati
boa, etab. bezalakoen ekarriak integratu beharko dituela aitortzera au
sartzen naiz. 

Hiru hizkuntz sistema aski urrundu horiek baliaraziko dituen sub
jektua bakarra izaki, bistan dago orain artean baino indar ekonomia 
handiagoz planifikatu beharko direla hiru hizkuntza hauen jabekuntza 
edo lorpena bai metodologia eta irakasle desberdinen koordinazioari 
dagokionetik eta bai hiru sistemen arteko konparaketa eta batetik 
bestera (switching) aldatzeko gaitasunari dagokionean ere. Razio
nalizazio-prozesu hauek bideratzen ez diren bitartean ez dugu erraz 
lortuko hizkuntz erabilera kalitatezko edo adierazkorrik, eta gure 
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ikasleak -gehienak behintzat- interferentziazko ilc;aso nahasian be
soei eta mihiari eraginka naufragoen gisa aritu beharko dute. 

Bestalde, kontutan hartzen badugu, Europan sartu garelarik, gero 
eta gehiago izango direla hiru ezezik lau bat hizkuntza menderatu 
beharko dituzten koadro, funtzionari eta enpresa-gizonak susma 
daiteke zenbaterainoko "babelizazioari" aurpegi eman beharko dio
gun, hizkuntza ahulenen kaltetan, hots, geure hizkuntza nazional eta 
ofiziala dugunaren galeratan mugaketak eta plangintzak ongi burutu 
eta bideratzen ez badira. 
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Hizkuntzen kontaktoaz eskolan 

Goi-zikloko Erreformako Koordinataldea 

Euskal Herriko edozein ikastetxetan hiru hizkuntzen 
erabilera hezurmamitzen da eta helburuak hizkuntz ere
duaren arabera definitzen dira, baina, hiru hizkuntzen ar
teko ukipena zenbateraino hartzen da kontutan? Goi-zi
kloko Erreforman hizkuntzen arteko arlo hau jorratu be
harra ikusi eta, buruan genituenak paperera isurtzeari 
ekin diogu ondoko puntuak segituz; hasieraren hasieran 
gaude baina. 

l )Helburua. hiru hizkuntzen arteko uki penaz 
baliatzea. 

2)Lanerako markoa 
3)Adibide gisako materialea. 

l. Helburua, hiru hizkuntzen arteko ukipenaz baliatzea 

Eskolan irakasten diren hizkuntzen egoera ikusirik, ondoko puntu 
hauez ohartzen gara: 

a) Gaur egun, hiru hizkuntza nolabait menperatzea planteiatzen 
den une honetan, haurrari zein hizkuntzatan zenbateraino eska
tzen diogun zehaztu beharra ikusten dugu. Izan ere, benetako 

63 



Senez: Itzulpen eta Termirwlogiazko Aldizkaria 

64 

haur elebiduna al da helburua? Gutako zenbat gara benetako 
elebidun, alegia, elebidun orekatuak? Zalantzarik gabe, hizkun
tza bakoitzean nolako konpetentzia lortu nahi den zehatzago 
definitu beharrean aurkitzen gara. Eta definitu behar hau area
gotu egiten zaigu etorkizunari begiratuz gero, laster euskaldu-
nak hiruzpalau hizkuntza erabili beharko bait ditu. · 

b) Aldi berean, errealitate soziolinguistiko arras ezberdinez ingu
raturik, hona kontraesana: eredu bereko ikastetxeek, hizkuntz 
errealitateezberdinakbizituz,helburuberberakdauzkatedefini
turik. Biziro zaila zaio horietako irakaslegoari, era eraginkor 
batetan, ulermen eta adierazmenean, hizkuntza bakoitzean no
raino iritsi nahi den zehaztea. 

d) Erreforman dauden A ereduko hiru ikastetxeek ingurunea ge
hienbat erdalduna dute, baina D eredukoetan ez da hori gerta
tzen. Bost D ereduko ikastetxe izanik, hiru hizkuntz errealitate 
nabarmen ezberdinak aipa ditzakegu: . 
- ingurune euskaldunean bizi diren haurrak (Zaldibiko Herri 

Eskola) 
-euskara eta erdarazko ingurune elebidunean bizi diren hau

rrak (Elgoibarko Ikastola) 
-ia erdara soilezko ingurunean bizi diren haurrak (Bilboko 

U rretxindorra Ikastola) 
Ikastetxe hauetan euskara eta erdararen tratamentua gehiago 
taxutzeko premia nabaria da. Taxutu diogu, egotez trataera bat 
antolatua bai bait dago. Esan nahi bait da, urteen poderioz, li
buru urdinaren irakurketa eta bertako esperientZiak izaten bait 
dira gidari, ezinbestean, helburuak antolatzerakoan. 

e) Bitartean, haurrak, hizkuntzak apartean eta berezirik dauden 
irlak balira bezela jasotzen ditu -orain euskarazko klasea, gero 
erdarazkoa, hurrena ingelesezkoa. .. -, bizpahiru hizkuntza 
batera ikasteak zer suposatzen duen, hizkuntzen arteko 
kontaktuak zer ekar lezakeen inoiz erreparatu gabe. Gure 
ustez, hauxe da erantzun beharreko galdera: Hiru hizkuntza 

. batera ikasteak lanerako eremu berri bat agertzen digu bai ala 
ez; hiruen artean erlazio aberasgarririk sortzen da bai ala ez. 
Gu baietzean gaude. 



Hizkuntzen kontaktoaz eskolan 

Esandakoak laburbilduz, programa lekuko egoerari egokitzeare
kin batera, nabari-nabarian, hiru hizkuntzetako helburuak era eragin
korrean formulatzeko premia dager. Eta egokitze lan honetan kokatu 
behar da "hizkuntzen ukipenarena". Ukipenak ekarpen baikorra supo
satzen duela eta honez baliatu beharrean gaudela uste osoa dugu. Bai
na horretarako lehen-lehenik ezinbestekoa dugu lan-markoa defini
tzea. Hurrengo atalean horixe saiatuko gara azaltzen. 

2. Lanerako markoa 

Ondoren bost puntutan lan-markoa definitzen duten helburuak 
azaltzen dira; helburu bakoitza maiuskulaz idatzirik agertzen da pun
tuaren bukaeran. 

t) Haur elebidunak bi hizkuntzetan gutxienezko ezaguerak ditu 
eta etengabe alda dezake komunikaziorako erabiltzen duen hiz
kuntza. Aurrean nor daukan, bera non dagoen, zer esateko den 
haurrak badaki zein hizkuntza erabili beharko duen. Kodea al
datzeko mekanismu bizia du martxan, zenbait kasutan bost ur
tetatikedo lehenagotik finkatua. Hau haurelebidunaren ezauga
rria dugu, gutako askok -euskaldunberri orok bai, behintzat
askoz beranduago eskuratu dugun zerbait, zoritxarrez, O.H.O. 
osoan mekanismu honek indarrean irautea lortu behar dugu. 

Helburua: HIZKUNTZA TIK HIZKUNTZARA ALDATZE-
KO MEKANISMOA INDARTZEA. 

2) Arazo bat: Haur askorentzat, txikitandik euskara-erdara elebi
dun direnentzat hizkuntzaz aldatzea kontu erraza izan badaiteke 
ere, hizkuntza batetan maila dexente galdu duen batentzat edo
ta ikasten ari denarentzat ez da hain samurra izango. Hori bi 
hizkuntzari dagokienean. Baina, bestalde, ingelesaren kasuan 
eta planteamendu komunikatibo batetan, hirugarren hizkuntzak 
bere presentzia eduki beharko luke gelatik kanpo ere, esatera
ko, proiektu orduetan edo bestelakoetan. Hau da, hizkuntzeki
koa orduka antolatzea gainditu behar dela uste dugu eta ikaste
txe mailako planteamendu komunikatiboago bat eratu. Honek 
haurrarengan hiru hizkuntzekiko jarrera egokia sendotu bai t de-
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zake, haurrek hain barneratua duten hizkuntza/ikasgela eskema 
haut'iiz. 

Helburua: EGUNEROKO BIZITZAN HIRU HIZKUNTZA 
HAUEN PRESENTZIAZ JABETU ETA ARDU
RATU. BIZPAHIRU HIZKUNTZA ERABIL
TZEN DIREN EGOERETAN EDO HIZKUN
TZAZ ALDATU BEHAR DIRENETAN GOGO 
ONEZ JARDUTEA. 

3) Arazo bi: "Zergatik dakizularik ez duzu esan? Zer gertatu da?". 
Elebiduntze prozesuan, hizkuntza batetik bestera pasatzean, 
maiz huts handiak egiten ditugu. Errore etainterferentzien mun
du hau asumitu behar da, eta horretarako, hizkuntzaren indarra
ren eta maiztasunaren arteko erlazioaz jabetzea ezinbestekoa 
da: zerbait ondotxo jakinda zergatik esaten dugun erdal eran, 
zergatik gertatzen den hain zaila euskaraz eta erdaraz egoki 
hitzegitea ... Koxka hauek guztiak logika batekoak dira eta 
nork bereak gainditu behar ditu bere prozesu indibiduala onar
tuz. 
Helburua: HIZKUNTZA TIK HIZKUNTZARA ALDATZE

KO ZAILTASUNEZ JABETU ETA NORBERA
REN PROZESUA ONARTZEA. 

4) Hizkuntzalaritza konparatuak, hizkuntzen ukipena nola arautu 
behar den, zer probetxu eta nola atera daitekeen erakusten di
gu. Horrela, hizkuntza guztiek duten oinarri amankomunean 
ardaztuko dugu gure zeregina, hizkuntzen konparaketa bat egi
nez bi plano nagusi hauetan: 1) egiturala: hizkuntzaren egitura
zio propioan, eta2) esanahizkoa: hitzen mailan, modismu mai
lan ... Oinarri amankomun horretan, aldi berean, hizkuntzen 
nortasun konparaketa burutuko dugu ~ 'hizkuntza gure historia, 
gure herri osoaren ispilu da" esaera irizpidetzat hartuz. Une ho
netan kontestuak duen garrantzia nabarmenduko zaigu; "non 
(lekua) eta noiz (garaia) zer esaten den (mezua)" begiratuko 
bait dugu. 
Era honetara, hizkuntzen oinarri amankomuna ardatz hartuta, 
hizkuntz ausnarketarako informazioa bilduko dugu, gero, akti
bitateetan erabiliko duguna. 
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Helburua: HIZKUNTZA BAKOITZAREN NORTASUNA
REN EZAGUERA BAT IRISTEA. 
HIZKUNTZA BAKOITZAREN ALORRAK BE
REIZTENJAKITEABIPLANOTAN:EGITURA
LEAN ETAESANAHIZKOAN. 

5) Hizkuntz ausnarketa ikasegoera komunikatiboetan emango da, 
ondorio bezala. Gaur egun haur elebidun batek bizitzen dituen 
une batzuk aukeratuko ditugu, hain zuzen bizpahiru hizkuntza 
erabiltzen direneko uneak. Horietan hizkuntzen kalibratzea es
katuko zaio; konparaketa, itzulpen zuzena, itzulpen egokitua 
edota laburtua egitea planteiatuko; hona adibide batzu: 

-Gidari-lanak: museo batetan, kalean kanpotarrei... 
- Prentsarekikoak: iragarkiak, tituluak, elkarrizketak irratiz na-

hiz telebistaz, artikuluak ... 
-Ikusmiran (hizkuntzen presentzia bisuala): kalekodenda-erro

tuloetan ... 
- Bapatekoitzulketa-uneak(interpretatzailearenak):telebistako 

dokumentalak, ahozko diskurtsoak ... 
- Kontutxoak eta graziak (hanka sartzeen logika): euskaldun 

zahar/berriek erdara/euskaraz ... 
-Aurkezle-lanak: "Ladys and gentleman" ... 
-Eskabide-zereginak: inprimakiak betetzea, 'bekak eskatzea ... 

Horrelako saio batetan jardun ondoren ausnarketa etorriko da: 

• Zuzen aritu ote naiz? 
• Esanahia ondoen adierazten zuena aurkitu al dut? 
• Egin dudan hautapena zilegizkoa ote zen? 
• Era laburragoan ezin al zen egituratu? 
• Beste era ezberdinetara esatea ba ote zegoen? 

Lan honetarako badago ikasleek etengabe erabiliko duten iriz
pide bat: baliokidea, parekoa izatea, baliokidetasun irizpidea. 
Askotan, honetan oinarrituz, gerta litekeen okerra arrazoi tuko 

. dute, irtenbide ezberdinak arakatuko eta hizkuntzen arteko au
ziak erabakiko dituzte. Beraz; bistan da, buru-flexibilitateari 
eta hizkuntz imaginazioari gogotik eragin beharko dietela zere
gin hauetan. 
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Helburua: MEZUAREN DESKODEKETAN ETA BIRFOR
MULAKET AN TREBATZEA. 
BALIOKIDETASUN IRIZPIDEA T AXUZ ERA
BILIZ AUKERA EZBERDINAK ARRAZOI
TZEN JAKITEA. 

Azken komentarioa 

Bost puntu hauetan adierazirik geratu da, grosso modo bada ere, 
hiru hizkuntzen uki penaz nola balia gaitezkeen. Marko bat zehazten 
saiatu gara, aldi berean, ukipen hori jakinduri iturri bezala nola erabil 
daitekeen azalduz. Baina faltan dugu markoari azken komentarioa 
egitea. 

Izan ere, maiuskulaz emandako helburuak ez dira kualitatiboki 
berdinak. Ha.'iieratik abiatuta, bigarren eta hirugarren puntuak aktitu
dinalak dira, jarrerazkoak, eta laugarrena berriz edukizkoa. Gainon
tzekoak ikasleen ahalmen edo trebetasunei zuzenduak daude. Bereiz
kuntza hori beharrezkoa da planteamendua bere osoan ulertuko bada. 
Helburu guztiak beharrezkoak bait dira eta unitate didaktiko berean, 
ikasegoera berean emango dira: Hizkuntz aldamena (hizkuntzaz alda
tzeko ahalmena) lantzerakoan eduki batzu baliatuko ditugu, aldi be
rean ikasleengan jarrera aproposak indartzen ditugularik. Bat~ ala bes
tea ahazteak planteamenduahankamotz utziko luke. Horrexegatik, se
gidan, lan-markoa definitzen duten helburuak sailkaturik gogoratzen 
ditugu ordena honetan: aktitudezkoak, ahalmenezkoak eta edukiz
koak. 
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-Eguneroko bizitzan hiru hizkuntza hauen presentziaz jabetu eta 
arduratzea. 

-Bizpahiru hizkuqtzaerabiltzen diren egoeretan edo hizkuntzaz al
datu behar direnetan gogo onez jardutea. 

- Hizkuntzatik hizkuntzara aldatzeko zailtasunez jabetu eta norbe-
raren prozesua onartzea. 

- Hizkuntzatik hizkuntzara aldatzeko mekanismua indartzea. 
-Mezuaren deskodeketan eta birformulaketan trebatzea. 
- Baliokidetasun irizpidea taxuz erabiliz aukera ezberdinak arra-

zoitzen jakitea. 
-Hizkuntza bakoitzean nortasun ezaguera bat iristea. 
-Hizkuntza bakoitzaren alorrak bereizten jakitea bi planotan: egitu-

ralean eta esanahizkoan. 



Hizkuntzen knntaktoaz esknlan 

3. Adibide gisako materialea 

Orain arte esandakoak gaur eguneko ikastetxeetan praktikara era
man daitezke. Aski litzateke programako hutsune hau beteko luketen 
unitateak eskuratzea, noski, hauek egoki burutzeko irakaslegoa gaiari 
dagokionean jantziko lukeen prestakuntza batera antolatuz. On'doren 
unitate didaktiko baten lau aktibitate azalduko ditugu, aipatutako hiz
kuntzen ukipena nondik nora ulertzen den adierazgarri, zera hauen
gatik: 

- Aktibitateetan bizpahiru hizkuntza erabiltzen dira, 
-Hizkuntzen arteko konparaketa gauzatzen da bi planotan: 

. esanahizkoan: generoa, itzulpen zuzena/egokitua 

. egituralean: hizkuntza deklinatua/preposizionala, genitibo 
sajona, esaldiaren ordena. 

-Hizkuntzak erabili ondoren ausnartu egiten da. 
Ikusten denez, hizkuntzaz aldatzeko mekanismua eta. mezuaren 

deskodaketa ez dira azaltzen adibidearen laburragatik. Ikasegoera 
osoan harturik azalduko lirateke. Jo dezagun bada aktibitateetara. 

l. Kepa Londresen inglesa ikasten ari den mutil eibartarra duzu. 
Hemezortzi urte ditu eta hiru hilabete daramatza jo eta ke bere 
hirugarren hizkuntza lantzen. 
Gaur Eibarko bere lagunak bisitan etorri zaizkio eta, iritsi bezain 
pronto, iragarki bat erakutsi diote. Bertan albiste pozgarria dator 
Keparentzat: bere ikastetxean subentzioa jaso berri dute ikus
entzungailutarako, bere gaiarako dirua! Bazen garaia! 
Irakur ezazu zerorrek ere: 

AYUNTAMIENTO DE EIBAR 
ANUNCIO 

Para la contrataci6n de diferentes obras en los centros escolares de: 
Virgen de Arrate Reparaci6n cubierta 3.686.327,- pts. 

Sala de audiovisuales 282.122,- pts. 
UrKizu Gimnasio 210.216,-pts. 

Comedor 324.036,-pts. 
Parvulario Sansaburu Biminar foso juegos 1.458.421 ,- pts. 
Centro Materno lnfantil Quitar humedades 1.800.050,- pts. 

Los proyectos y demas documentaci6n se hallan expuestos en la Secci6n 
Tecnica de Obras de este Ayuntamiento y podr~ optarse ala totalidad o parte 
de las obras, debiendo presentar las ofertas antes del dia 21 de noviembre de 
1986, a las 13 horas. 

Eibar, 11 de noviembre de 1986 
EL ALCALDE 
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EIBARKO UDALA 
IRAGARKIA 

lkasketxe hauetan zenbait lan kontratatzeko: 
Virgen de Arraten Teilatua konpondu 3.686.327,- pta. 

lkus-entzungailuen gela 282.122,- pta. 
Urkizun Gimnasioa 210.216,-pta. 

Jangela 324.036,- pta. 
Sansaburv Haurtzaindegia Jolas zuloa kendu 1.458.421,- pta. 
Haur Ama Zentroa Umeltasunak kendu 1.800.050,- pta. 

Proiektuak eta gainerantzeko agiritza Udal honetako Lan Sekzio Teknikoan 
aurkitzen dira eta lan batzuk edo denak har daitezke, eskaintzak azaroaren 21a 
baino leheflaurkeztuz. 

Eibarren 1986ko azaroaren 11 an 
ALKATEA 

-Zure ustez, iragarkia ondo dago bi hizkuntzetan? 
(ausnarketa: hizkuntz zentzua nork berea) 

-Erdaraz tituluak hiru hitz ditu eta euskaraz, berriz, bi: 
Zergatik erdaraz tituluak beti hitz gehiago? 
(ausnarketa: hizkuntza deklinatua i: hizkuntza preposizio
nala) 

2. Berria ospatzeko, arratsaldean beste gauzen artean Madame 
Tussaud-en museora joatea erabaki dute. Han "HORROREEN 
GELA" izenekoa omen dago guztiz ikusgarria! Den~dena 
argizarizkoa! 
Museoko ateetan bertan "Drakula Gaztelurako bidea" bideoa 
entzuten zen. Irakurri (2) ondoren zera erantzun ezazu: 
-Espresio multzo hauetan zein dira antzeko eta zein ez? 

Zergatik? 

• The road to Castle Dracula Abokatua 
• Dracula Gaztelurako bidea. Lawyer 
• El Camino del Castillo de Dracula. Abogado 

(ausnarketa: egitura antzekoa/iturburu bera) 

3. Bi koadrotako esaldiak (3) ingelesetik euskaratzen ari zela, 
madrildar batzuek ea gazteleraz ere egingo zuen. Eta halaxe 
egin du Kepak. 
Zuk ere Kepak bezala egin ezazu, euskaratu eta gazteleratu bi 
esaldiak: Zein da euskaraz bezelaxe? 
Eta bestea? 
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4. Azkenean HORROREEN GELAra iritsi dira. Era guztietako . 
sufrimenduak beha daitezke (4) benan. Kepak irakunzen 
segitzen du: 

• "The Guillotine" ... Guillotina 
• "The cook in the Garrote" ... Sukaldaria Garrotean 
- Nola esango zenuke gazteleraz? 

(ausnarketa: generoa) 

l. Drakula Gaztelurako Bidea 

Jonathan Harker dut izena. Abo
katua naiz eta Londresen bizi naiz. Due
la zazpi urte gauza izugarriak gertatu 
zitzaizkidan. Nere lagun minetatik asko 
baita ere arriskuan zeuden. Azkenean,or
duko gertakizun latza kontatzea erabaki 
dugu. 

Nire lanaren alderdi bat, atzerrian 
bizi den jende aberatsari Londresen 
etxeak aurkitzea da. 1875 urte hasieran 
eskutitz bat jaso nuen Transilvaniatik, 
Europako ekialdean dagoen herria. 
Eskutitza "Drakula Kontea" izeneko 
gizon aberats batena zen. Etxe bat erosi 
nahi zuen Londrestik gertu. 
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l. El Camino 
del Castillo de Dracula 

Mi nombre es Jonathan Harker. 
Soy abogado y vivo en Londres. 
Hace unos siete ai'los, me ocurrieron 
unas cosas raras y terribles. Muchos 
de mis queridos amigos estaban en 
peligro, tambien. Por fin hemos 
decidido contar la historia de aquel 
tiempo terrible. 

Una parte de mi trabajo consiste 
en encontrar casas en Inglaterra pa
ra gente rica que vive en pafses · ex
tranjeros. A principios de 1875, re
cibf una carta de Transilvania, pafs 
al este de Europa. La carta era de un 
hombre rico llamado el Conde Dni
cula. Queria comprar una casa cerca 
de Londres. 

l. The Road 
to Castle Dracula 

My name is Jonathan Harker. I 
am a lawyer and I live in London. 
About seven years ago, some Wan
ge and terrible things happened to 
me. Many of my dear friends were 

. in danger, too. At last we have de
cided to tell the story of that terri
ble time. 

Part of my work is to find hou
ses in England for rich people who 
live in foreign countries. At the 
beginning of 1875, l received a 
Ietter from Tansylvania, a country 
in Eastem Europe. The letter was 
from a rich man called Count Dra
cula. He wanted to buy a house near 
London. 

Itzulpen arazoei buruzko irakurketa: egoera eta gogoeta 

EL GENERO NATURAL Y EL GRAMA TICAL 

12.1. En Inglaterra, en un castillo, se invita a comer de nuevo a 
los parientes por primera vez despues de muchos meses tras la muer
te de la sefiora de la casa. La cocina del castillo no ha perdido nada 
de su exquisitez. Agradecido, el cuiiado se dirige al duefio de la cao;a: 
Same cook I suppose, Maxim? (Re, 79) «Supongo que es el mismo 
cociriero j,no Maxim?» i,Pero por que se llega a saber que se trata de 
un cocinero y no de una cocinera? La conversacion de la mesa pasa 
en seguida a otras cosas y tampoco en el transcurso de la historia nos 
enteramos del sexo de esta persona. La lengua inglesa no nos lo re
vela en esta palabra. Por el contrario, la lengua alemana debe decidir 
inmediatamente, del mismo modo que las lenguas romanicas, que 
tampoco tienen un nombre utilizable para los dos sexos. Por tanto, 
no les queda otro remedio a los traductores que, segun su parecer, 
hacer de cook un cocinero o una cocinera, segun parezca convenir 
mejor atal residencia inglesa. Como el traductor aleman, el frances y 
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el portugues se han decidido en este caso por una cocinera, mientras 
que el italiano y el espaftollo hacen por un cocinero: 

e. El mismo cocinero. it. Lo stesso cuoco. 
f. La meme cuisiniere. p. A mesma cozinheira. 

12.2. Una palabra o una frase no aparecen en un espacio vaci'o 
-aun cuando haya gramaticos que se ale jan tanto de la realidad lin
giii'stica que producen esa impresi6n. Cada frase realmente hablada 
esta incluida en una situaci6n extralingiii'stica que la fundamenta, en 
un contexto lingiii'stico que presenta una red de uniones y relaciones 
que en muchos casos son las unicas que posibilitan su comprensi6n. 
Es natural que la situaci6n y el contexto nos den generalmente sufi
cientes referencias al genero de una persona como para que de hecho 
sea innecesario expresarlo mediante una palabra propia o una termi
naci6n particular. Parademostrarlo bastael siguiente ejemplo. La mu
jer deun pastor cuenta preocupada a una amiga que su ayudante de 
cocina espera un nino del jardinero: 

i. What I cannot understand, Mrs. Ashley, is where i t 
happened? She shared a room with my cook ... (Ra, 126). 

e. Lo que no puedo entender, Mrs. Ashley, es d6nde sucedi6. 
Comparte la habitaci6n con la cocinera. 

a. Meiner Kochin. it. La cuoca. 
f. La cuisiniere. p. A cozinheira 

En contra de lo que ocurria en el primer ejemplo, el traductor no 
puede dudar aquf ni un momento de que se trata de una cocinera: en 
la casa de un pastor no hay generalmente cocineros y en esta situa
ci6n particular serfa totalmente sin sentido pensar en e11o. La situa
ci6n y el con texto determinan claramente el genero natural que ha y 
que asociar aquf ala palabra cook sin que sea necesario para e ll o nin
gun signo Jingtiistico propio. lncluso se puede avanzar otro paso 
mas: la situaci6n social sin mas nos permite casi siempre entender en 
cook una cocinera: 

i. The Parlor Maid: «Me and cook had a Iook at your book» 
(BM, 109). 

e. La doncella: «La cocinera y yo echamos un vistazo a su libro». 
a. Die Kochin. it. La cuoca. 
f. La cuisiniere. p. A cozinheira 
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Ninguna lengua dice siempre todo. Cada lengua hace una cosa 
explicita en un lugar, en otro deja otra implfcita. La economfa de la 
lengua consiste en la relaci6n de lo dicho y de lo no dicho, en la me
diaci6n entre deficiencia y redundancia. 

("NUESTROS IDIOMAS", Mario Wandruszka. Gredos 253) 

BIBLIOGRAFIA 

"IIIustrated guide to Madame Tussaud's", 1982. 
"Dnicula", Textos panllelos - parallel texts. Heinemann Educational Books. 

Itaca S. A. Madrid. 
W ANDRUSZKA, M.: Nuestros idiomas. Ed. Gredos. Madrid. 

SINTESIS 

En cualquier centro escolar del Pais Vasco se esta estableciendo el uso de 
tres lenguas y los objetivos se definen segun ciertos modelos lingiiisticos, 
pero i.en que medida se toma en consideraci6n el contacto entre las tres len
guas? Viendo que en la Refonna del Cielo Superior es necesario revisar este 
campo interlingiifstico, hemos decidido verter sobre el papel los siguientes 
puntos: 

l. El objetivo es servirse del contacto entre las lenguas. 

En ello observarnos los siguientes puntos: 
- Se debe concretar el nivel que se exige al alumno en cada lengua. Es 

necesario defmir la competencia que queremos obtener en cada lengua 
- Al mismo tiempo que los centros estan inmersos en una realidad so

ciolingUistica totalmente distinta, les han sido fijados los mismos obje
tivos. 

- Los tres centros del modelo A que figuran en la Refonna estan en un 
entomo no vasco-parlante, pero entre los cinco centros con modelo D hay 
niflos que viven en un entomo de habia vasca (Zaldibia), los hay que viven 
en entomo bilingiie vasco-castellano (Elgoibar) y los hay tambien que vi
ven en un entomo que solarnente habia castellano (Bilbao). La necesidad de 
repensar y reorganizar el tratamiento del euskara y el castellano en estos 
centros es evidente. 
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- Mientras tanto, los runos reciben las lenguas por separado, sin repa
rar en ningun momento lo que supone el aprender tres lenguas al mismo 
tiempo y lo que podria derivarse del contacto interlingiiistico. 

En nuestra opini6n, es necesario plantearse si el aprendizaje de tres len
guas al mismo tiempo conforma un nuevo campo de trabajo y si entre elias 
surge alguna relaci6n enriquecedora. Nosotros creemos que si. 

Resumiendo, es obvia la necesidad de adecuar el programa a la situaci6n 
de cada lugar y estamos convencidos de que el contacto de las tres lenguas 
supone una aportaci6n positiva, pero para ello es necesario definir el marco 
de trabajo. 

2. El marco de trabajo. 

Los objetivos que definen el marco de trabajo se explican en cinco 
puntos: 

- El fonalecimiento del mecanismo de cambio de una lengua a otra, in
tentando llegar a un bilingiifsmo equilibrado. 

- La organizaci6n a nivel de centro de un programa mas comunicativo 
para que la tercera lengua tenga presencia fuera de clase. Ser consciente y 
preocuparse por la presencia de las tres lenguas y actuar de buen grado en 
las situaciones en que se usen varias lenguas o haya que cambiar de lengua 

- Darse cuenta de la dificultad de cambiar de una lengua a otra y aceptar 
el proceso de cada cual. 

- Alcanzar · un conocimiente de la identidad de cada lengua. Saber dife
renciar los campos de acci6n de cada lengua en dos planos: el estructural y 
el significativo. 

- Agilizarse en la descodificaci6n y recodificacion del mensaje. Utili
zando adecuadamente el criterio de equivalencia, sabiendo razonar las distin
tas opciones. 

De los cinco objetivos mencionados, el segundo y el tercero dependen 
de la actitud, el cuarto de la capacidad y los demas del contenido. Esta dife
renciaci6n es necesaria para comprender el planteamiento en su conjunto. 

SYNTHESIS 

In any school in the Basque Country, the use of three languages is 
being established, and the objectives are defined according to cenain lin
guistic models, but how far is the contact between the three languages ta
ken into _consideration? Having seen that this interlinguistic field has to be 
revised in the Higher Education Reform, we have decided to put down on 
paper the following points. 
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l. The objective is to make use of the contact between 
the languages. 

Here we observe the following. 
- The level demanded of the pupil in each language must be decided 

upon. The desired competency in each language must be detined. 
- At the same time as the educational centres are surrounded by a to'tally 

different sociolinguistic reality, the same objectives have been imposed 
upon them. 

- The three model "A" centres which appear in the Refonn are in non 
Basque speaking environments but among the 5 model "D" centres there are 
children who live in a Basque speaking environment (Zaldibia), those who 
live in a bilingual Basque-Spanish speaking area (Eigoibar) and those who 
live in a Spanish only speaking environment (Bilbao) the need to reorga
nize the way Basque and Spanish are dealt with in these centres is evident. 

- Meanwhile, the children receive the three languages separately, 
without considering at any time what leaming three languages at the same 
time means, and what may be derived from an interlinguistic contact. 

In our opinion, it is necessary to think whether the leaming of three 
languages at the same time brings about a new field of work and if an enri
ching relationship between them arises. We think it does. 

All in all, the need to adapt the programme to the situation of each pla
ce is obvious and we are convinced that the contact between the three Ian
guages must be positive, but in order that this occurs, a frame of work must 
be defined. 

2. The framework 

There are 5 points to explain which define the work set out. 
- The strengthening of the changeover mechanism from one language 

to another, aiming for balanced bilinguism. 
- The organization in each centre of a more communicative programme 

so that the third language is present out of class. Be conscious of and take 
care that the three languages are present, taking into account the situarions 
in which various languages are used or a change of language must take 
place. 

- Realize the difficulty in changing from one language to another and 
accept the process of each and all. 

- Reach the knowledge of the identity of each language. Know how to 
differentiate the fields of action of each language on two levels: the struc
tural and the significative. 

- Become agile in the decoding and recoding of the message. Adequately 
using a balancing criteria, knowing how to reason with the different op
tions. 

Of the five objectives mentioned, the 2nd and 3rd depend on the atti
tude, the 4th on capacity and the others on content. This differentiation is 
necessary to fully understand the idea 
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Neurolinguistika, psikolinguistika, 
elebitasuna eta itzulpenaz 

Jose Luis Agote 

Bi hitz esan nahi nituzke gai honi buruz JEAN-LUC NESPOU
LOUSen artikulu batean oinarrituaz (1 ). 

Itzulpenari buruzko edozein teoriaren hasierako leloa izaten da 
"traskodatze "batean datzala itzulpen-prozesua, etaerreali tateaetahiz
kuntza elkarrekiko harremanetan sartzeko edozein prozesutan gisa 
beretsuko transkodatze bat burutzen dela halaber, nahiz paisaia bat 
deskribatu, nahiz pasadizo bat kontatu. Hala, itzulpenaren ka'iuan 
hizkuntza bat izango litzateke jatorrizko errealitatea eta beste hizkun
tza bat prozesuaren emaitza. Psikolinguistika eta neurolinguistika bi 
adar desberdin izanik ere, psikolinguista gutxitan interesatzen da hiz
kuntz-jokabideen sostengarri diren prozesu mentalei buruz berba eta 
hizkuntzaren sustrai biologikoaz arduratu gabean, eta neurolinguista 
ere gutxitan interesatzen da portaera tipo jakin bati buruz hizkuntz
ulermena eta -produkzioa bezalako prozesuen naturari heldu gabe. 

Neurolinguistikari dagokionean, burmuinetako lesioren bat izan 
duten poliglotengan egindako azterketek seinalatzen dute gaixoek 
batzuetan modu arras desberdinetan berreskuratzen eta erabiltzen di
tuztela hizkuntza batzuk eta besteak sendatzen ari diren bitartean. 
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Hortik uler baliteke ere dispositibo biologiko nolabait autonomoa 
dagoela eleaniztun batek menderatutako edozein hizkuntzaren fun
tsean eta, zirkunstantzien arabera. txandaka edo apartean erabiltzen 
duela gradu berean dakizkien hizkuntzetatik bata zein bestea. horrela
ko tesi batean ezin pentsa daiteke itzulpenarena bezalako ihardu,era ba
ten sustraia "lokalizatzera" ahalegintzen denean. Itzultze-lanean elka
rrekiko jokoan sartu behar dute itzultzaileak darabiltzan hizkuntz
sistemek, eta beraz, sistema horiek burrnuinen parte berean edo des
berdinetan egonik ere, lehen hizkuntzan dagoen mezua bigarrenera 
transkodatuko duten nerbio-koneksio batzuen jokoan sartzea eska
tzen du itzultzeak. Hala, pentsa daiteke paziente batek egoera jakin 
batean hizkuntza bat hopespenez erabiliko badu -itzultze-lanekoaz 
kanpoko edozein bilinguismoren baitan-, nahitaez ihes egin beharko 
diola besteari inhibizio psikolinguistikoa zein neurolinguistikoa direla 
bitarte, eta inhibizioa gaizki kontrolatzen duen neurrian ohizko inter
ferentziak azalduko dira. Itzul tzailaren baitan, ordea, horrelako inhibi
zioa areagotu eta \tzultze-lanak behar dituen hizkuntza desberdinen 
arteko joan-etorria erabat kontrolatuko litzateke. 

Itzulpena ikuspuntu psikolinguistikotik hartzerakoan bi galdera 
sortzen dira berehala. 

Lehenengoa da ea zein sakontasun mailataraino iritsi behar den bi
garren hizkuntzaren barna lehenengo hizkuntzan emandako mezua 
tajuz itzultzeko. Gainera, itzultzaile batetik bestera maila batean edo 
bestean dagoen aldea ikusiaz, esan daiteke psikolinguistikoki motiba
tzen dela hitzez-hitzezko itzulpena eta ez-literalaren arteko aldea. 

Bigarrena da ea itzultzerakoan noraino barrendu daitezkeen biga
rren hizkun tzako egitura linguistikoak. Bigarren kasu hau bereziki ga
rrantzitsua da aldi bereko interpretaritzan dagokionean, honetan itzul
tzeko denbora oso laburra bait da jatorrizko egiturak, hitzaldiaren 
arrnonia eta isuria etab. kontutan hartuak izateko. 

Gure gizarte elebidun honetan gorago aipatutako inhibizioa aintzat 
hartzekoa bada itzulpen ereduari dagokionean, irakaskuntzari lotzen 
bagagozkio biziki garrantzitsua izango da, umeen kasuan bereziki, 
eta oso kontuan eduki beharko da haurrek hizkuntza natural eta kon
plexurik gabekoaz mintza daitezen nahi badugu, inhibizio guztiek 
izaten bait dituzte beren ondorioak. Hau pixka bat argitzeko, Jose 
Maria Sanchez Carri6n-ek El Espacio Bilingiie liburuan agertzen 
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dituen konklusio mamitsu batzuk azalduko ditugu, zenbait pasarte 
hemen itzuli edo laburtuaz eta komentario batzuk erantsiaz. 

Lehendabizi esan behar da bilinguismoa indibiduala zein soziala 
izan daitekeela (hura honen barrenean delarik), eta horrela konpondu 
egiten da bilinguismoaren indibidualtasun eta elebidunaren bi hizkun
tzen alorkako erabilera den diglosiaren sozialtasunaren arteko kon
traesana. Hizkuntza gizartearen sistema izanik eta hizketa sistema 
horren erabilera indibiduala izanik ere, tartean bada hizkuntzaren era
bi Iera sozial bat, "hizketa sozial" bat, eta hortik letorke elebitasun so
ziala. Beste zenbait faktore kontutan hartuez gero "elebitasun espa
zial" batez ere mintza daiteke. 

Elebidunaren bi hizkuntzak kontrako zentzuan ari diren aurkako 
indartzat ikusten badugu bilinguismoa momentuko oreka bakarrik 
da. Oreka hori indar hazkor eta indar urrikor baten arteko pareko
tasuna besterik ez da 

Komunitatean talde batek bere bizitzaren behar eta galderen eran
tzuna hizkuntzan ikusten badu ere, beste batek oztopoa ikusten du 
bertan. 

Axaleko eta formalista den purismo buru gogorraren aurrean, arra
zoi sendoak daude pentsatzeko hizkuntza baten hondamena ez dato
rrela beste batetik edo batzuetatik maileguz hartutako hitzetatik -seku
lako mordoa izanik ere-; hori, okerrenera ere, flakeziaren seinale 
herabeti bat baizik ez litzateke izango, hizkuntza orok bere baitan bait 
du bere burua hornitzeko adina ahalbide. Hizkuntza erabileraz eta 
helburuz erabat bihurritu eta, ondorioz, kontzeptuak deserrotzetik 
etortzen da hondamena. 

Gainera, bilinguismo-egoeran elebidunen kantitatea baino inpor
tanteagoa da kalitatea: elebiduna bere bizitza eta ezagueraren alor 
guztiak hizkuntza batean adierazteko gai bada, hizkuntza horretan 
influentzia mesedegarriagoa izango du erdizkako elebidun multzo 
batek baino eta hauen baitan ere. 

Beraz, denok diglosiak jorik bagaude eta herri honek legez eta 
derrigorrez elebidun izan behar duenez gero, lehendabizi diglosi
arrasto guztiak ezabatzera ahalegindu beharko dugu gure bizitzako 
alor guztiak euskaraz betetzeko, baina gaurko eguneko inhibizio 
askok ulermen zailtasunak ekartzen dizkigute maiz eta desnatural
tasunak gehienetan. Hizkuntz-ahalmena eta etorria urritua edukitzea 
gutxi balitz ere, geurok inhibitzea, besteak inhibi-araztea eta badaez-
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padako sistema batzuei hertsiki lotzea bakarrik falta zaigu guztiz 
ankamotz edo burumotz gelditzeko. Euskal hitzak mihi-muturrean ez 
ditugunean, ez al da gehientsuenetan alferrikakoa gogoaren honda
rrak arrotzea? eta, alderantzizkoan, erdal hitz bat eguneroko hizkun
tzan etengabe darabilkigunean ez al da gehienetan gure kalterako izan
go euskal ordaina gure arbasoen hondarretatik ateratzea? eta zer 
esanik ez logika hotz edo motz baten ume -askotan zazpikiak- diren 
hainbat eta hainbat hitz itsusi eta flakori buruz. Zenbait esamolde edo 
giltza-hitzekin ere berebat gertatzen da, erdarazkoa erabat geurega
natua eduki eta euskarazko jatorra berpizteko ahaleginean, hauek 
trabeska erabiltzen ditugu, ez batera eta ez bestera. Bestetik, egunero 
ikusten dugu jendea bere solasaren erdian erdarazko esaldi osoak 
tartekatzen erdarazko hitzak euskaraz ez erabiltzeagatik edo hitz hori 
euskal esaldi an nola txertatu ez dakielako. Guk egiten dugun euskara 
jator-usteko honen hitzetatik hiru laurden -joskeratik ere auskalo zen
bat- garai batean geureganatutako erdara baldin badira, zer dela eta 
orain halako izuak. Atzizki gehienekin ere hor nonbait gabiltza, erda
razko bakarren batzuk soilik hartzen ditugu besteei iheska, nahiz 
egungo intemazionaletanintemazionalenak izan, nahiz ao;paldikoden
boretatik erabiliak izan, nahiz klasikoek eta herriak ederki erakutsi 
diguten erdal atzizkiak hartu ez ezik euskal hitzei nola eta zertarako 
erantsi behar zaizkien. Guk, ordea, erdal hitzari euskal atzizkia eran
tsiko diogu amifii bat kamuflatzeagatik edo, aspaldiko euskal hitza 
zapuztuaz, erdal atzizkia kendu eta euskalduna erantsiko diogu. Bien 
bitartean, aldameneko erdara ahaltsuak aise eta lasai bereganatzen 
ditu gureak, baina gu, gure ttikiaren lotsaz edo zapuztuta gaudelako, 
apika ez gara gauza izango haienak geureganatzeko. Etc. etc. etc. 
Hau guztiau ez ote da -atxikimendua hartu diot hitzari- inhibizio
nismo modukoren bat? ala kemen falta? ala pobrezia psikiko edo espi
rituala ote? Ez dakit gauzak horrela diren, nork daki?!!; gauza guz
tietako erak eta manerak izaten dira; autoritateak anitz dira, ia-ia 
autoreak ez bezain. Zernahi edo nolanahi ere den, nik hibridazio bai
na erdarazio soil gehiago ikusten dut, eta horrek adierazten du 
nolabait ere alde egiten dugula kutsatu edo erdaraztatu baino lehen 
eta, bestalde, gauza asko ez direla sinesteko edo gustatzeko moduan 
egiten. Gauzak tajuz antzean egitekotan, lehenik eta behingoz inhibi
zio guztiak bazterrera utzi eta euskararen alorreko sasi-profesional, 
erdi-profesional eta profesional kaxkar guztiok eskura ditugun ahal-
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bide eta baliabideak oro erabili beharko ditugu gure maila apala jac;o
tzeko; hala da bai, esan beharrekoa da profesional gehienak oraingoz 
ez gaudela erdaldunen parean eta ez beti hizkuntzaren egoeragatik. 
Euskara sustrai eta muinetaraino aztertzen duten egunean baliabideak 
sobran baldin baditugu, orduan hasiko gara sasi-belarrak eta aihen 
gaiztoak ateratzen, hala komeni bada. Bitartean, eta gure beharta
sunean, profita ditzagun aldamenekoak eta auzo-herrietakoak, zaha
rrak eta berriak, denak eskas bait ditugu. Oraindik behintzat erdara 
dugu jakintza-bide, eta gure ttikitasunean egundoko hazainak egiten 
ez baditugu -eta ez dirudi-, hala izango da beti. Euskaldunak diruz 
aberasteko erakutsi izan duen sen eta abildadea hizkuntzez aberasteko 
erabili izan balu, gauzak oso bestelakoak ziratekeen gaurko egunean. 
Pobrezia, arima etakontzientziaxahu edukitzeko on balitz ere, aberas
teko ez du balio, eta are gutxiago konpetentzia honetan konplejurik 
gabe konpetitzeko. Guzti hau esatea zilegi ez balitzait ere, inguruan 
bizitu dudan beldur eta ezinari erantzuteko da. 

(l) "Neurolinguistique, psycholinguistique et traduction", Meta aldizkaria, 
29. alea, 1984eko martxoa. 
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Itzultzailearen elebitasuna 

J. M. Zabaleta 

Mundu guztian uste dut, eta gure artean ere bai, sarritan uste izan 
da, itzulpenaren alor honetan esperientziak ematen duen eskarmentua 
izan ez dutenen aldetik, bi hizkUntza ezagutea aski dela -"mende
ratu" esan ohi da askotan, itzultzaileak hiztegiarekin eta gramati
karekin izaten duen burrukan hizkuntzarekiko halako etsaigo edo 
aiherkunde bat ikusiko balitz bezala-, itzultzen hasteko. Uste hori 
egunero entzuten diren esaeratan isladatzen da. Entzuten diren 
batzuk, hala ere, umorerako lekurik bagenu haren paradigmatan sar
tzekoak lirateke, egoera ispilatzen duten bezala ispilatuko ez balute, 
tamalez: "A ver si me pones en eusquera esta carta, que le he dicho a 
un irakasle, y no se atreve; que no domina el eusquera", eta gisa
koak. 

Badirudi, gainera, eta uste izatekoa ere bazen, gurea bezalako 
egoera batean, euskaldun direnak elebidun direnean eta euskaldun ez 
direnak elebakardun (gehiengoa), euskarari izan zaion estimazioa 
izan dena izan denean, euskararen ezaguera maila, batez ere hizkuntz 
errejistro batzuetan, dakigunadenean, eta bataz beste zenbait mailatan 
behintzat, idatzian bereziki -itzulpena idatzizko iharduera izaten bait 
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da- tradizioarekiko, geneukan apurtxo harekiko, etendura izan de
nean, orduan badirudi halako iritziak entzunda ere inork ez duela 
harritu behar, ia normala dela; eta normala izan ere da oraintsu arteko 
praktika batean, eskola hori izan du orain itzultzaile den askok, kan
txa hori eman izan zaio azkenean etsi egin behar izan duen askori ere. 

Azken hitz horietan urte batzutako esperientzia -subjetiboa oso, 
agian- isladatzen da. Itzulpenarekiko horrelakoxe ideia bat zegoen, 
edo beharbada sentikizun bat, ideia izateko behar duen argitasunik, 
islada zehatzik, ez bait zuen; jatorriz euskalduna zenak itzulpenerako 
bidea zein erraza zuen jarri nahi izan dut honekin begien aurrean. 
Bestaldetik, ordea, ez da ahaztu behar, fenomenu horrekin batera ger
tatu den zentzu kontrarioko beste bat: zein erraz eta zein proportzio 
handian bihurtu diren itzultzaile euskaldun berriak, munduan hiz
kuntz egoera normalagotan, eta itzulpen teoria eta praktika orok era
kusten duen guztiaren kontra, itzultzaile esperientziadun guztiek 
aholkatzen duten guztiaren kontra, UNESCOren gomendio guztien 
kontra. 

Batera gertatzea paradoja gaiztoa diruditen bi prozesu kontrario 
hauen kointzidentzia horrek, ordea, hizkuntz egoeran bertan eta egoe
ra horren protagonista direnen interes eta erantzukizunetan behar du 
eduki esplikazioa. 

Gaur egun baliteke gauzak aldatuz joatea. panorama argitzen eta 
prozesuakzertxobaitbehintzatnormaltzen,zertanderrigorrezkoakiza
nik ez duten karga, zama, astuntasun, atzeramendu eta nekez bada 
ere. 

Panorama argituz joate horrek esan nahi du, alde batetik, ulertzen 
hasia dela ez dela aski euskara eta gaztelania (mugaz alde honetan) 
"menderatzea", ezta, horiez gainera, itzultzeko den gaia ongi ezagu
tzea ere, besterik gabe itzultzaile izateko, eta euskaldunberriak bide 
luzea duela inoiz itzultzaile izan nahi badu. 

Ohartarazi behar dut idazki honetan denbora guztian itzultzai
learen hizkuntz ezaguerara naizela mugatuko, gaiaren ezagumendua 
gauza ziurtzat emanez. 

Hala ere bistan dagoen gauza da elebitasunak itzulpenarekin zeri
kusia baduela, hizkuntza bi ezagutu gabe behintzat ez bait dago itzul
penik ez elebitasunik, baldintza berbera dute, beraz, batak eta besteak 
izateko. Hizkuntza biren ezaguerara iristeko hizkuntz ikasketa bat 
igaro beharra dago,lehenengo hizkuntzarako edo ama-hizkuntzarako 
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eta hurrengo hizkuntzetarako desberdina izango den ikasketa pro
zesua hain zuzen. Baldintzak arras desberdinak bait dira, adin desber
dintasunagatik ez ezik beste arrazoi askorengatik ere; bategatik batez 
ere: lehendik ere hizkuntza baten jakitun izatea, eta hura izatea hain 
zuzen errealitatea interpretatzeko erabiltzen den tresna. Horrek berak, 
bigarren ikasketaren lehenengo unetik bertatik itzul tzea posible bihur
tzen du, posible ez ezik probable, eta praktikak erakusten duenez ziur 
ere bai; Senezen ale berezi hau oso osmik horretaraxe doa. Oso 
bestelako gauza izango da zelako itzulpen mota egiten den hizkuntz 
ikasketaren prozesu horretan, zein den gainera gomendagarria eta 
zein gaitzestekoa. 

Horregatik, aurrera baino lehen, zenbait kontzeptu argitzea beha
rrezkoa izango da: nola ezagutzen dituen hizkuntzak itzultzaileak, 
nola elebidunak. Zertan bereizten da, alegia, itzultzailea eta elebidu
na, zein irizpide erabili behar da haren eta honen elebitasuna -elebi
duntasuna- kalifikatzeko. 

Elebitasuna 

Elebitasuna oso fenomenu konplexua da, bakarra ez dena, anitza 
baizik; nekez marka litezke zehazki eta doi bere mugak. Definizio ba
tzuk zabalegiak dira ezer doirik adierazteko, beste batzuk estuegiak 
funtzional izateko. 

Elebitasuna eta itzulpena elkarren oso hurbil dauden fenomenuak 
dira, eta batez ere sorburu berbera dute biek: hizkuntzen arteko kon
taktoa, hizkuntza desberdina duten bi populazioren -edo gehiagoren
kontaktoa, hain zuzen, gauzak horren sinpleak balira; hizkuntza des
berdinetan mintzatzen diren populazio desberdinek elkarrekin komu
nikatzeko duten premiaren ondorioak dira elebita'iuna eta itzulpena, 
biak; lehen hurbilpen bat egiteko balio lezakeen definizioa da. 

Horrexegatik bai elebitasuna, bai itzulpena disziplina ao;koren to
pagunean aurkitzen dira, ezeinen lehen ikergai ez direlarik ordea, na
hiz mundu guztian ezinbestez topatzen diren fenomenuak izan. Psiko
logiak, soziologiak, hizkuntzalaritzak, psikolinguistikak, soziolin
guistikak, argitu beharko lituzkete elebitasunean eta itzulpenean ilun 
daudenak. 

Bi elebitasun mota definitzen dira: gizabanakoaren elebitasuna, 
eta elebitasun soziala, populazio baten elebitasuna eta hizkuntz bana-
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kera Guri hemen dagokiguna lehenengoa da: pertsona berak bi 
hizkuntza erabiltzen dituenekoa hain zuzen. Geroago itzuli beharko 
dugu elebitasun sozialaz hitzegitera, gizabanakoaren elebitasuna zein 
eratako izango den baldintzatu lezakeen zentzuan. Gai honi buruz di
harduten autore gehienek, bigarren hizkuntzan espresatu dait~keen 
pertsona, hitzegiteko gai dena, definitzen dute elebidun bezala. Elebi
tasunaren kontzeptua, zehazki eta doi ez bada ere, mintzamenari dago
kion gaitasun bat bezala definitzen da ia beti, gizabanakoaren elebi
tasunari dagokion ikuspegi honetatik bederen: elebiduna esaten dugu
nean, bere ama-hizkuntza ez duen beste batean, aise ala gehiaxeago 
kostata, baina galdu gabe manejatzen dakien pertsona daukagu bu
ruan. 

Zentzu honetan itzultzaileak ez du derrigor bete behar elebitasun 
pertsonal honen definizioa. Bilingual: speaking two Janguages inter
changeably. The ideal form of bilingualism is when both languages 
are spoken equally well for all purposes of life (W. Leopold: 
Speech Development), edo Le bilinguisme est /'usage alternatif 
de deux idiomes que le sujet par/ant emploie tour a tour pour les 
besoins de son expression (A. Sauvageot: Le probleme de la 
structure interne et du bilinguisme). 

Elebitasunaren difinizio horien barruan, izan ere, era asko~o gra
duazio mailak sar bait litezke, hizkuntzaren erabilera alor, maila eta 
adierazbide anitzen arabera; elebitasuna, hizkuntzaren ezaguera beza
laxe, era askotakoa izan liteke; eta nekez bila liteke elebitasun guztiz 
orekatu bat, hizkuntza batean eta bestean hizkuntzaren erabilera, 
maila eta adierazkera guztietarako gaitasun berbera duen pertsonarik. 

Elebidun eta itzultzaile 

Elebitasunaren definizioan aditzera ematen den bigarren hizkun
tzaren ezaguera aktibo hori ez da nahitanahiezko baldintza itzulpenak 
egiteko (traba ere, besterik behar zen!). Elebidunaren eta itzultzai
learen artean dauden diferentziak laburbilduz aditzera emateko, esan 
liteke, elebidunak ahozko komunikaziorako erabiltzen duela bigarren 
hizkuntzaz duen ezaguera, itzultzaileak berriz erredaktatzaile eta ira
kurle baten artekari izateko erabiltzen du bere hizkuntz ezaguera, bi 
horiek testu idatzi baten bitartez elkarrekiko komunikazioan jartzen 
dituela. Bere lanean ari den bitartean behintzat itzultzaileak bere biga-

86 



Itzultzailearen elebitasuna 

rren hizkuntza -ustez behintzat bere ama-hizkuntzara, edo ama-hiz
kuntza bezala ezagutzen duen batera bait du itzultzen itzultzaileak-ez 
du berea duen pentsakera elaboratzeko erabiltzen, elebidunak hizke
tan ari denean erabiltzen duen bezala, the ideal form of bilingualism 
horretan behintzat. Itzultzaileak inoren ideiak erabiltzen ditu, ez berari 
datozkionak; eta idatziz iristen zaizkio gainera; kontzeptuak nola 
eman aditzera eta nola kateatu behar diren ez du itzultzaileak eraba
kitzen. Informazioaren ikuspegitik, itzultzaileak ez du informazioa 
tratatzen. birformulatzen baizik. 

Zentzu honetan itzultzailea elebidun hartzaile bat da, bigarren hiz
kuntzaren erabilera pasiboa du, bere lanari dagokionean (gutxieneko 
baldintza bezala, jakina), normalean ez bait zaio eskatzen itzultzen 
duen mezua bigarren hizkuntzan birformulatzerik. 

Formulatuta dagoen bezala, berez aski eztabaidagarria dirudien 
baieztapen horrek, galdera bat egiteko lekua uzten du elebitasunaren 
eta hizkuntz irakaskuntzaren auzian ere eztabaida askotarako bidea 
ematen duena: Adierazmena derrigorrezko baldintza al da bigarren 
hizkuntzaren ulermenerako? Bigarren hizkuntza baten erabilera akti
boa derrigorrezko baldintza al da hizkuntza horren erabilera pasi
borako? Elebitasunaren ikerketak garbi utzia du bigarren hizkun
tzaren neurketarako ulermenak etamintzamenak edo adierazmenak ez 
dutela pisu berbera; ulermena adierazmena baino lehenago iristen 
dela, eta askoz ere zabalagoa izaten dela. Hori, bestalde, ez da gauza 
berria, zeren ama-hizkuntzan ere ulermenerako gaitasuna askoz ere 
handiagoa izaten bait dugu mintzamena baino, eta zer esanik ez adie
razkera konplexuagoa eta fonnalagoa bihUrtzen denean, hizkuntza 
mintzatuaren ordez idatziaren ulermena eta adierazmena (kasu ho
netan idazteko gaitasuna) konparatzen ditugunean. 

Elebidunak, beraz, "performance" mailako ezaguera du; itzultzai
leak berriz ulermenezko ezaguera bat aski du bere lanerako; ez du 
bete behar derrigor elebitasunaren definizioak agintzen duena, zeren 
itzultzea J.O. Grandjouan-ek dioen bezala "DIRE BIEN Ipar ecrit/ 
DANS UNE LANGUE QU'ON SAIT TRES BIEN, CE QU'ON A 
TRES BIEN COMPRIS DANS UNE LAN GE QU'ON SAIT TRES 
BIEN" bait da. Itzultzaileak testu idatziak itzultzen dituenez, beraz, 
aski du hizkuntza bateko idatzizko fonnak ongi ezagutzea 

Itzultzailearen definizioak teorian askiesten duen ezaguera maila 
hori, ordea, ez da aise ulertzen nola iritsi litekeen praktikan, bigarren 
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hizkuntza hori rnintzamenezko erabileran ere ongi ezagutzen ez bada, 
zeren ez bait da erraza hizkuntza bat ongi ezagutzea mintzatzen den 
tokian luzaro egon gabe. 

Itzultzaileak eta elebidunak hizkuntz ezaguera moduan duten des
berdintasuna, honainoko guztian printzipioen mailan eman dugu adi
tzera batez ere, errealitate mailan baino gehiago; zeren errealitateari 
begiratzen bazaio, itzultzaileak elebidunak izaten· dira normalean. 
Baina batez ere beste desberdintasun bat dago itzultzailearen eta elebi
dunaren artean, edo itzulpen praktikaren eta elebitasunezko prakti
karen artean, hizkuntz irakaskuntza gaieratako interesgarria dena 
ltzultzailearenelebitasunabereiztenduenezaugarririkgarrantzizkoena 
itzultzaileak batera dituen bi hizkuntzen egitura linguistikoak nahasi 
gabe edukitzeko gaitasuna da. 

lnterferentzien kontrako erresistentzia 

Zentzu horretan, izan ere, elebitasuna izan litekeenaren guztiz kon
trako egoera da itzulpena, hizkuntz kontaktoari dagokionean. Elebi
tasunaren ondorio ia ezinbestekoa izaten da interferentZia. Interfe
rentzia hori era askotakoa izan liteke. Interferentzia mota batz~etan, 
hitzaren zentzu klasikoan, hizkuntza baten egituran beste hizkuntza
ren egiturak tartekatzen dira, eta interferentzia jasaten duen hizkun
tzan era normal batez mintzatzen den hiztunarentzat ez da onargarria 
izaten. gaitzetsi egiten du, erresistentzia nabari zaio. Erresistentzia ho
ri aulduzjoan liteke. Gure artean ezaguna den fenomenu bat izan lite
ke aultze horren adibiderik harrigarri baina argienetakoa, euskaldun 
elebidun askorengan, hizkuntz txandakatze sistematiko bat gertatzen 
bai t da, emakumezkoen artean batez ere; badira pertsonak, asko gaine
ra -adin jakin samar baten ingurukoak agian-, elkarrizketa berean, 
are esaldi berean,sintagmaz sintagna hizkuntzaz aldatuz aritzeko gau
za direnak, batere ohartu gabe gainera, munduko gauzarik normalena 
eta arruntena balitz bezalaxe. 

Itzulpenari dagokionez berriz, G. Mouninek dio: " ... est le cas de 
contact des langue s ou la rf.sistance aux consequences habituelles du 
bilinguisme es la plus consciente et la plus organisee: le cas 01~ le 
locuteur bilingue lutte contre toute interference" (Georges Mounin: 
Les problemes theoriques de la traduction). 
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Horrek ondorio ugari eta larriak izan ohi ditu. Ez dezagun ahaztu 
euskalliteraturarenhistorian,adibidez,hizkuntzinterferentziarenkon
trako erresistentzia horren ondorio bezala agertzen den purismoa, 
batez ere purismorik radikalena, itzulpeneko fenomenu bat dela, itzul
penetan gertatzen da batez ere; sorkuntzazko idazkietan garbizale
keriazko planteamendu teorikotik aurrera ia inoiz ez dira joan euskal 
idazleak; garbizalerik garbizaleenari ere, bere kabuz idazten duenean 
ia dena ulertzen zaio; itzultzen duenean berriz, akabo! Testua sorkun
tzazkoa denean komunikaziozko funtzioa balu bezala, eta itzulpenez
koa denean berriz, testuaren zentzu fetitxista batez edo, itzulpen~en 
esistentzia, are testurik · pragmatikoenarena ere, berez, komunika
ziozko funtziorik gabe justifikatuko balitz bezala. Autore berberak 
itzultzaile bezala jokatzen duenean askoz ere era puristagoan, garbiza
lekeriak bortxatuagoan idazten du itzultzen ez duenean baino, bere 
kabuz idazten duenean baino, testuaren sorburu hizkuntzatiko inter
ferentzien kontrako erresistentziak hartuko balu bezala testuaren 
protagonismo guztia, eta azkenean itzulpena hizkuntzaren desberdin
tasuna frogatzeko besterik esistituko ez balitz bezala, aldi berean xede 
hizkuntzaren izaera autonomoa, bere kabuzkoa desegin eta eta eus
kararen izate guztia izate konparatibo batera murriztuko balitz bezala, 
euskara gaztelaniarekiko desberdintasun zerrenda bat bihurtzeraino; 
adibideak aspertieraino multiplikatu litezke euskal literaturaren his
torian, eta tamalez gaur bertan ere ez gaude gaitz horretatik guztiz 
sendatuta ... 

Horrela bada, elkarren kontaktoan dauden bi hizkuntza bereizteko 
duen trebetasun horretantxe erakusten du itzultzaileak bere hizkuntz 
ezaguera, eta horretan bereizten da elebidun soilarengandik. 

Elebidunak bere bigarren hizkuntzan hitzegiten duenean lehenkon
tzeptualizaziotik berorren adierazpen era egi ten duen bidea aztertu be
harko litzateke. Badirudi egiaz modu orekatuan elebidun den batek 
bere bigarren hizkuntzan hitzegiten. ari denean ez duela itzultzen; ez 
du formulatzen erabat bere pentsakera bere lehen hizkuntzan eta ondo
ren bigarrenera itzultzen. Horixe da, hain zuzen, hizkuntz irakasleek 
ikasleei bigarren hizkuntzan pentsatzen irakatsi behar zaiela esaten 
dutenean egiaz esaten dutena; bere pentsakizunak bigarren hizkuntzan 
formulatzen irakatsi nahi diete, lehenengotik igaro gabe; azkenean 
egiaz elebidun orekatu denak, hizkuntza bakoitzean adierazbide des
berdinakzuzeneanerabiltzenditu,zeharbiderikgabe;bigarrenhizkun-
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tzako adierazle/adierazira ez da iristen lehenengo hizkun tzako adieraz
le/adieraziaren bitartez. 

Itzultzaileak berriz, sorburu huzkuntzako adierazle/adierazia be
gien aurrean du, itzultzeko duen testuan. Itzulpena bera ez da bes
terik. Hain zuzen ere sorburu hizkun tzako testutik bertako mezua des
berbalizatuz atxikitzen ditu xede hizkuntzan berriro berbalizatuz adie
razi behar dituen kontzeptuak. 

Mezuaetaadierazpenaren formabereiztekotrebeziahorixe daitzul
tzaile ikasketan lanik gehiena ematen duena 

Ikuspuntu horretatik itzultzailerik, eta itzultzaile ikaslerik onena 
ere, ez da izaten elebidunik orekatuena. Azkenean, itzulpena produk
tu bezala juzkatzen denean bezalaxe, ama-hizkuntzan konpetentzia 
hoberena erakusten duenak iristen du errazaren bezeriaren onespena 

Horrela, beraz, itzultzaile ikasketetan, hizkuntz ikasketan egiten 
den prozesuaren kontrarioa burutzen da, ez bigarren hizkuntza ahaz
teko zentzuan, jakina. Hizkuntz ikasketan, kontzeptualizazioaren eta 
adierazpenarenarteanama-hizkuntzazubibezalaerabiltzeaeragotziko 
duten automatismoak sortzea izango da helburua; kontzeptualizazioa, 
lehen hizkuntzan bezalaxe zuzenean egin dadila bigarrenean. 

Itzulpenaren ikasketetan ikasi behar dena, hain zuzen, ezein auto
matismoz ez fidatzea izango da; S.H.-n adierazita dagoen mezuaren 
deskodeketa ahalik eta zehatzena eta ohartuena bihurtu behar da, 
X.H.-n egin behar den birkodaketa, egokia izan dadin, kodea alte
ratu eta bihurrituko duen interferentziarik gabe (ahaztu gabe, jakina, 
itzulpenaren oinarria den mezuaren galerarik gabeko transmisioa). 

Zentzu honetan are gehiago ere esan liteke: garbizalekeriaren ana
lisiak erakusten du hizkuntz interferentziaren kontrako erresistentzia 
primario horren ondorioz, X.H.-ko kodea iritsi litekeela S.H.-ren 
antikode soila izatera, neurri berean bere izate autonomoa galduz eta 
S.H.-ren kodearekiko beste era bateko subordinazio mota batean 
eroriz. Euskaratik gaztelaniaren antza duen oso ezabatu eta erauzi 
nahi lukeenak berak, hizkuntza hartatik itzultzen ari denean ez ditu 
erabiltzen euskararen hizkuntz egituretatik gaztelaniazko egituren 
paraleloak direnak besterik, haien antzik gutxiena dutenak baztertuz. 
Interferentzia negatibo honi buruz oso gutxi hitzegin izan da, baina 
adibideak multiplika litezke hemen ere. 

Itzulpengintzak berea du, ikusten denez, interferentziaren kontra
ko halako inmunizazio moduko bat, kontu hartzen ez bazaio hala ere, 
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bestaldeko ertzeraino eramanez, zentzu kontrarioko interferentzia edo 
menpekotasun modu bateraino eraman lezakeena. 

Ikusten da, bada, zentzu batzutan behintzat, elebidunaren ihar
duera eta jarrerak eta itzultzailearenak elkarren kontrarioak direla. 
Teorian halakoak diren horiek ordea maiz tartekatzen dira. 

Hizkuntzak ikasteko itzuli? 

Hizkuntz ikasketaren prozesuan ere, bijarreraok, elebitasunezkoa 
eta itzulpenezkoa, gurutzatu egiten dira. Berezkoa du itzulpena hiz
kuntz ikasketak. Autore askok, Senezen ale honetan beronetan ere, 
berez ezin itzuria dena onetsi eta itzulpenaren erabilera planifikatzeko 
gomendioa egiten dute, hizkuntz irakaskuntzan. Hala ere elebitasun 
orekatuzko egoera batera iristeko xedea gainerako guztien gainetik 
jarriz beti ere. Itzulpena, hizkuntz irakaskuntzan, bigarren hizkun
tzatik ama-hizkuntzara beharko litzateke egin, hizkuntz irakaskuntza 
klasikoan, hizkuntza klasikoen irakaskuntzan batez ere, "bertsio" 
izena ematen zitzaion ihardueraren zentzuan alegia; eta itzulpen mota 
horren zentzua komunikaziozkoa ez baina -bistan bait da- ikasten ari 
den hizkuntzaren ulermena zehaztu eta doitzeko erabili beharko litza
teke. Bide honetatik oso aurrera joan diren autoreetako batJ.~R. Lad
miralda. 

Elebitasun soziala 

Proposamendu eta kontsiderazio horiek guztiak, ordea1 gaur egun 
batez ere Europan normal durik dagoen hizkuntz irakaskuntzari begira 
eginak daude. Eta aipatzen ez bada ere, guztiaren azpian elebitasun 
sozialezko baldintza bat dago. Zeren gertatzen dena bait da, izan ere, 
itzulpenaren erabilera hizkuntz irakaskuntzarako erreidindikatzen ari 
diren autore ezagun gehienak (denak ez esateagatik) egoera sozioluin
guistiko beretsuan ari direla beren lana, hizkuntz irakaskuntza, buru
tzen; eta baldintza amankomun horien Inguruan teorizaziorik eraiki
tzeko premiarik ez dute sentitu. 

J .-R. Ladmiralek, adibide bat emateagatik, alemaniera ikasten ari 
diren ikasle frantsesen kasua hartu du bere teorizaziorako oinarri 
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bezala, bigarren mailako ikasketetatik unibertsitaterainoko guztian. 
Beste hainbatek ere antzeko esperientzietan oinarritu ditu bere teoriza
zioak. 

Alde horretatik begiratuta, bigarren hizkuntza ikasten ari diren 
horiek elebakardun izan dira (normalean) ikasketa horiek egitera iritsi 
arte. Ikasketa garaian ere halaxe jarraitzen dute; normalean, gainera, 
asmoa ez da elebidun orekatu bilakatzekoa. Gehienetan bigarren hiz
kuntzaren erabilera pasiboa da bilatzen dena, ulermena, bai mintza
tuz, bai, batez ere, idatziz. 

Zentzu honetan oso zaila da ikasten ari den bigarren hizkuntzatik 
bere ama-hizkuntzara interferentziak gertatzea, nahiz ezin ukatu den, 
zeren denok bait dugu ezagutzen zenbaterainoko milagroak editen 
dituen hizkuntz alorrean snobismoak ere. Nolanahi delarik ere, kasu 
honetan garrantzizkoa da konstatatzea era horretako hizkuntz ikaske
tak ez duela apenas ikaslearen hizkuntz-praktika aldatzen. 

Are gutxiago aldatzen zaio hizkuntz ika11leari bere ama-hizkuntzan 
duen ingurunea. Esan nahi dut, alegia, ama-hizkuntzan ingurune so
ziolinguistiko finkoa duela ikasleak, beti ere aldatzen zila den hizkun
tzazko erreferentzia puntua duela ingurunean, eta hartan edozein inter
ferentzia linguistikok berehala kontrastatzen duela, berehala nabar
mentzen dela, hiztuna kontrastasun horren bitartez, gertatu zaion in
terferenziaren ohartun bilakatuko den moduan. Fenomenu horretxen 
gainean egiten dira hainbat eta hainbat txiste ere. 

Beste datu bat ere aipatu beharra dago era horretako egoeratan, 
hizkuntza arrotz baten ikaslearen ingurune soziolinguistikoaz: Ingu
rune horretan elebidunak gutxiengoa izaten dira, ama-hizkuntza ber
bera duten propulazioetan bigarren hizkuntza berberaren ikasketak 
egin dituztenen proportzioa alegia, elebitasun mota berbera dutenak 
hain zuzen. Datu honek badu bere garrantzia, geroago gure egoera
rekin konparatu nahiko dugunerako, zeren era horretara hizkuntza 
batetik bestera izan litezkeen maileguen protagonista aktiboak gutxi 
besterik ez bait dira -mailegu horiek interferentzia linguistikoren 
batek eraginda iri lili badira ere-; eta hala direnean ere hizkuntza mai
lan uniformatzaile dira. Esan nahi dut hain ~uzen ere, ezen, horrelako 
egoeratan hizkuntza bateko hiztunen populazioaren parte handi batek 
-gehiengoak-hizkuntz-aldaketaetainterferentziarenkontrakoerresis
tentzia-gunea bezala funtzionatzen duela, etaelebidunengan hizkuntz 
eredu fidagarri eta erreferentzia bezala, hain zuzen. 
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Alegia, laburbilduz, itzulpenak hizkuntz irakaskuntzan aurki leza
keen erabilera teorizatu dutenek aipatzen dituzten egoeratan ingurune 
soziolinduistiko aldakaitza ikusten dela. Eta ingurune soziolinguis
tiko horrek hizkuntz intereferentziak eragozten dituela. 

Ikus dezagun, baina, zein den ukitzen ari garen gaiari dagokio
nean gure artean dugun egoera, zertan den aurreko lerro hori etari mar
gotu dugunaren berdin eta zertan desberdin, eta agian proposamen
duren bat egin ahal izateko moduan aurkituko gara. 

Gure artean 

Egoera, gure artean, oso bestelakoa da. Euskal Herriari dago
kionez, lehenik eta behin, ezin liteke esan egoera homogeneo bat 
dagoenik. Hainbat eta hainbat egoera desberdin -dinamika desber
dinekoak- tartekatzen dira elkarren artean, eta zentzu horretan oso 
zaila da egoera soziolinguistikoaren deskribapen dinamiku egoki eta 
oso samar bat egitea. Zenbait datu, hala ere, argitara eman litezke, 
hizkuntz ikasketa (euskararena) baldintzatzen dutenak. 

Alde batetik, behin eta berriro aritu gara azpimarratzen, hizkuntz 
ikasketa prozesu normal batean -ikusi duguna normal tzat h~uz, hiz
kuntza normalizatu bat duen populazio baten barrenean- hizkuntz 
ikaslea populazio horretako biztanlea dela, eta horrenbestez errefe
rentzia puntu soziolinguistiko finko eta seguru bat duela. 

Zentzu horretan, euskararen iraka~ikuntzari dagokionean, bi popu
lazio mota aurki litezke. Batetik jatorriz, familiz, etxeko hizkuntzaz, 
euskalduna dena eta gaztelania edo frantsesa ikasten duena. Bestetik 
jatorriz, etxeko hizkuntzaz, erdalduna dena, frantsesez edo gazte
laniaz mintzatzen dena eta euskara ikasten ari dena. 

Lehenengo egoera, gaztelania edo frantsesa ikasten ari denarena 
haurtzaroko irakaskuntzan gertatzen da batez ere, oso gazterik gaine
ra, normalean. Bigarren prozesua, berriz, gaztelania edo frantsesetik 
abiatuta euskaraz ikastea bai lehen irakaskuntzan bai geroagokoan 
gertatzen da. Bi prozesu mota horietan, ze.r esanik ez dago abiapun
tuko egoerak eta prozesuaren ezaugarriak berak ere elkarren oso bes
telakoak dira. Ikasketa prozesuaren amaieran batzuen eta besteen 
egoera berdindu egiten da, teorian; horixe bait da izan ere irakas
kuntza horren xedea ere eta! 
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Lehenengo multzoari dagokionez, gogoratu beharra dago inkes
tek askotan erakutsi dutela eskolara etxetik euskaraz badakitela iristen 
direla esaten den kasuan ere, aitorpen horren azpian egoera hetero
geneo bat ezkutatzen dela. Haur horien ingurune hurbilenekoaren 
hizkuntz erabilera anitza da, era askotakoa. Badira ingurune hurbi
leneko hori erabat, edo ia, euskaraz dutenak; eta badira oso-oso gazte
tandik hurbileneko inguru hori ere elebiduna dutenak, hizkuntza des
berdinetako elebakardunez edo elebidunez osoatua, alegia, inguru
nearen hizkuntz erabilera elebiduna delarik. 

Gaur egun, ordea, esan liteke zinez kasurik estremoenean ere, 
haurraren harreman sarea zabalduz doan eran, hasiera-hasieratik 
gaztelaniarenedofrantsesarenpresentzianabaritzenduela(komunika
bideen hizkuntz erabilera begira bedi, besterik gabe), eta hura erabil
tzera beharturik aurkitzen dela. Beharkizun hori, gainera, bigarren 
hizkuntzaren ikasketa akademikoa hasi aurretik sentitzen da, eta bere 
ondorioz ematen hasi jeneralean (segun eta irakaskuntzako hizkuntz 
eredua zein den). 

Zenbat eta egoera honetan aurkitzen den haurraren harreman
sarea gehiago hedatzen den, orduan eta probabilitate gehiago du 
(eskualde eta inguru guztiak ez dira berdinak baina) bere ingurune 
horren hizkuntz erabilera ele bina izan dadin, bere hizkuntzan eta biga
rrenean elebidun direnez eta bigarren hizkuntzan elebakar direnez 
osatua alegia. Zenbait ingurunetan, hala ere, edo bere ingurunearen 
zenbait alorretan, erabiltzen den euskara bera ere interferentziaz behar 
baino gehiago bihurritua delarik, haurrak aurki lezakeen hizkuntz 
eredua zalantzagarria izaten da puntu askotan. 

Euskara bigarren hizkuntza bezala ikastera beharturik aurktizen 
den haurraren egoerari dagokionez, aurrekoarekin konparatzen bal
din bada, diferentzia nabarmenak daude. Alde batetik, bigarren hiz
kuntzaren ikasketari modu akadernikoz ekiten dio ia beti. Bere 
ingurunea, akademikoa salbu, elebakarduna da ia beti, eta ikasi behar 
duen bigarren hizkuntzatik bere ama-hizkuntzara gertatutako interfe
rentziek distortsionatu ez duten hizkuntza bat erabiltzen du ingurune 
horrek, errejistro eta maila guztietan; are gehiago hala ere, bere ama
hizkuntzan elebakardun den bere ingurune sektoreak. Egoera horre
tan nekez gerta lekioke bigarren hizkuntzatik bere ama-hizkuntzarako 
interferentziarik; eta gerta lekizkiokeenak ere, berehalakontrastatzeko 
eta zuzentzeko probabilitate handiak ditu. 
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Antzeko gauzak esan behar dira euskara bigarren hizkuntza bezala 
ikastera adinez aurreratu samarturik iristen denaren kasuari buruz, 
salbu eta, gainera, adinak ez duela laguntzen hizkuntz ika.o;ketetarako. 

Hiru egoera hauetan eragin handiko bezala ageri da euskaraz ele
bakardun -praktikan- den populazio sektore bat ez egotea, bere pre
mia sozial guztietarako euskaraz bakarrik baliatzen dena. Ezaugarri 
hori duen populazio sektorerik ez dago, edo baldin badago oso bazter 
sektorea da eta ez du bizi garen gizarte honetan -eta horrenbestez 
hizkuntzak ikasten ditugun gizarte honetan- hizkuntz protagonis
morik. Horrek hizkuntz eredua zalantzan jartzen du beti, eta ez da 
ahaztu behar: hizkuntz eredua zalantzan egotea, hizkuntz interferen
tzien irisbidea da. Batzuren tzat bere ama-hizkuntza dutenerako inter
ferentzi-irisbidea, be s teen tzat bigarren hizkuntza izango dutenerakoa. 
Intereferentziahoriek, horrelako egoeratan, sistematikoki iritsi litezke 
aulezia-egoeran dagoen hizkuntzaren egiturara. 

Ondorio bidez 

Horrelako egoera batean burutzen den hizkuntz irakaskuntzak 
ezin du izan beste egoera normalagoetan egiten denaren kopia soila; 
oso kontutan hartu behar du interferentzietarako arrisku ia jenera
lizatu hori, eta trebezia bereziak landu behar ditu ikasketa prozesuan 
arrisku horiek itzurtzeko. Euskararen irakaskuntzan saio berezia egin 
behar dela uste dugu ikaslea hizkuntz interferentziaren arriskuaren 
ohartun bilakarazi, ltizkuntzak sistematikoki konparatu eta interfe
rentzi arriskuaren kontra inmunizatzeko -esateko modua zilegia bal- . 
din bada. 

Ikusi dugu hori ez dela, berez, elebidunak besterik gabe duen tre
bezia, eta bai itzulpengintza ohartuak lantzen duena. Hizkuntz kon
paraketazko saioak oharrez eta artez egin behar direla uste dugu, iritzi 
askoren kontra, euskararen irakaskuntzan, hizkuntz irakaskuntza gu
rea bezalako egoeran egiten denean. Beharbada, agian, eta erreparo 
guztiekin, irakaskuntza maila batzutan behintzat, eta leku batzutan, 
euskara eta gaztelania, edo euskara eta frantsesa, biak batera irakatsi 
beharko lirateke. Agian ... 
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Itzulpen pedagogikoa eta 
itzulpen profesionala 

Xabier Mendiguren 

Ezer baino lehenago bi itzulpen mota hauen artean dauden des
berdintasunak agerian jartzetik hasi beharko genuke. Itzulpen peda
gogikoa sarritan itzulpen "hitzez-hitzezko", "unibertsitario ·• edo "aka
demiko" bezala ulertu izan da, hau da, sasi-itzulpen gisako zerbait 
balitz bezala. Jatorrizko testuan dauden formulazio linguistikoei hur
biletik erantzutea (hitz guztiak eta bakoitza itzuli behar da) eskatu izan 
zaio eta ahalik eta dotoreen gainera. Egia esan, itzulpen pedago
gikoak era edo molde desberdinei erantzuten die eta betekizun desber
dinak burutu ditzake. Sinplekeria bat litzateke aurreko klitxe honetara 
mugatu nahi izatea, nahiz eta iraganean eta gaur egun ere bai orain
dik, ikasgelatan burutzen diren zenbait ariketa deskribatu dugunetik 
aski hurbil dauden. 

Aipatu ditugun itzulpen mota hauek lehenengo eta behin dituzten 
helburu desberdinengatik kontra jartzen dira. Itzultzaile profesionala
ren jomuga testu baten zentzua bere osotasunean transmititzea da. Ez 
ditu hitz edo esaldiak in abstracto itzultzen, baizik eta testu errealak, 
hartzaile jakin bati zuzendurik daudenak. Bestalde rolak zehazki defi
niturik daude. Autore bat dago, oso zabala izan litekeen irakurlego 
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edo entzulego hartzailea eta funtsezko bitarteko edo artekaria den itzul
tzailea: berau gabe ez da pasatzen mezurik. Eta testua itzultzean komu
nikazio-egintza bat burutzen da 

Aldiz, itzulpen pedagogikoaren helburua batez ere didaktikoa da. 
Hizkuntz ikas tal dietan zehar burutzen da eta hartzailea ikas taldea eta 
irakaslea izan ohi dira, edonola ere talde oso mugatua beti. Kasu 
honetan itzulpena ez da izaten helburu baizik eta bitarteko. hau da, 
garrantzia i tzulpengintzak berak du eta ez testuaren baitan dagoen me
zuak edo zentzuak. Azken finean, hizkuntzaz jabetzea, hizkuntza ho
betzea, ulermenaren kontrola, lortuaren trinkotasuna, egituren finka
pena ... hauek dira egiazko eta benetako helburuak. 

Itzulpen pedagogikoa deitzen dugun honetan, kasu batzutan ira
kaslea bera izango da hitz, esamolde edo antzekoren bat itzuli behar
ko duena ikasleek zentzua atzeman dezaten. Zenbaitek itzulpen espli
katzailea deitu izan dio honi. Kasu honetan irakaslea bera da itzul
tzailea eta ikasleekin komunikatzeko erabiltzen du itzulpena, komu
nikaziozko egintza batean. Itzulpen profesionalarekiko aldea ez lego
kehelburuetanbaiziketaitzulpenesplikatzaileahizkuntzelementuiso
latuen gain burutzean. F~tore metalinguistiko bat sartzen da jokuan. 
Era honetako itzulpen esplikatzaileak zentzua komunikatzen du baina 
helburu metalinguistiko batekin, ez egintza bat eragiteko baizik eta 
hizkuntza bat irakasteko. Itzulpen esplikatzailea matahizkuntza bat 
da. 

T ema eta bertsioari dagozkienean rolakalderantzizkoakdira: itzul
tzailea ikaslea da eta irakaslea hartzaile gertatzen da. Baina hartzaileak 
ezaguna du aurretik testua. Ikaslearen itzulpenak lortu berria duen gai
ta~una erakustea du helburu. Ez du zentzurik eskuratzen. 

Gaur egun praktikatzen den tema beti "imitaziozko" tema izan ohi 
den bitartean, bertsioak era desberdinak hartzen ditu: 

- Bertsio prestatua, baina ahoz burutua, zenbait ikasturtetan zehar 
luzaroan landutako testu baten zentzua ematea helburutzat dau
kana. Ariketa bizkorra izaten da, libre samarra, testuaren uler
mena kontrolatzeko egiten dena 

- Bertsio prestatua, landua eta idatzia, aurreko ariketaren sakonke
ta bat dena Aurrez bere osotasunean estudiaturiko testu baten 
gain egiten da eta estilistikazko ariketa ere gertatzen da. 

Beste itzulpen pedagogiko mota batzuren aipamena ere egin lite
ke, hau da, J akobsonek itzulpen hizkuntzabameko eta intersemiotiko 
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deitzen dituenak. Era hauek sarrera handia dute azken orduko meto
doetan eta metahizkuntzari buruzko ikerketen ildotik doaz. 

Elisabeth LA V AUL Tek itzulpen pedagogikoari buruz buruturiko 
inkestaren ondorioak (l), kontutan hartzen baditugu, literatura eta 
itzulpenaren aldeko banaka batzu kenduta, irakasleek ikuspuntu nega
tiboa dutela itzulpena hizkuntz irakaskuntzan erabiltzeari dagokio
nean, aitortu behar da. Eragotzi nahiko luketen ariketa bat da, zeren 
eta ama hizkuntza ahantzerazteko ahaleginaren kontra altxatzen den 
zerbait bezala ikusten bait dute. Inork gutxik ikusten dio egiazko 
interes pedagogikorik. Baina metodoek gaitzesten duten arren, eta 
instrukzio ofizialek aipatu ere egiten ez badute ere, itzulpena, aldez 
edo moldez, beti agertzen da hizkuntz ikaskuntzaren eremuan. Gaur 
egun gero eta gehiago dira tabu gisako honen kontra altxa eta behar 
duen tratamendua emateko orduak ez ote duen jo galdetzen dutenak. 
Horretarako badirudi bi zentzutan sakontzen ahalegindu beharra da
goela: itzulpen profesionalaren eta itzulpen eskolek burutu duten 
teorizazioaren ildotik, baita hizkuntz didaktikaren hurbilketa berrien 
bidetik ere, izan ere zalantzan jarri bait dituzte ama hizkuntzak biga
rren hizkuntzen ikaskuntzan dituen rolei buruzko zenbait. klitxe. 

Ondorio gisa 

Kontua ez da berriro zalantzan jartzea azken urteetan bigarren 
hizkuntza baten ikas-irakaskuntzaz zintki eta fintki ezarri diren abia
buruak, ezta itzulpenak kontrol gisa izan lezakeen rola ere. Gauza da 
askoz rol edo betekizun positiboago bat burutzeko ahalbideak dau
dela itzulpenean egiazko edo benetako itzulpena eredutzat hartuz 
gero, hots, profesionalena, eta ez itzulpen-parodia batzu diren usa
diozko bertsioa eta tema horiek. Nahiz eta oraindik ere hitzez hi
tzezko itzulpena zenbait kasutan justifika daitekeen, egiazko 
itzulpena, LA V AUL Tek "esplikatzaileari" kontrajarriz "interpreta
tzaile'' deitzen duena, oso ongi ezagutu eta ulerturiko testuetan 
bakarrik burutu liteke eta exegesi sakon baten ondoren gainera. 
Itzulpena maila desberdinetan burutu liteke eta maila desberdin 
horien arteko lotura eta zerikusia nabarmen jartzea oso adierazgarri 
eta formatzaile gena liteke ikaslearen umotze intelektualerako. Era 
honetara ulerturiko itzulpena, hots, itzulpen interpretatiboa, linguis-
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tikoki ezezik intelektualki eta kulturalki ere abera~garri gertatuko 
litzateke eta aldi berean hizkuntza arrotzaren sakontze eta lantzeak 
ama hizkuntza sakontzea eta aberastea ekarriko luke. 

Nahiz eta onartu itzulpengintza itzultzaile profesionalen egitekoa 
dela. gero eta nabarmenago ikusten da teknikari, ikerketari, ,irakasle 
eta abarrek duten itzuli beharra, hizkuntza arrotzen irakasle eta zaleez 
gainera. Euskal Herrian ez dago adibide gehiegi eman beharrik hau 
ulertzeko, zeren eta herri itzultzaile bat bait gara funtsean. Sinetsirik 
gaude, hic eta nunc, itzulpenaren pedagogia serioski eskolan sar
tzeko orduak jo duela . eta gainera zeregin izugarri bat daukala bu
rutzeko gure irakasle eta ikasleen artean. 

(l) LA V AUL T, Elisabeth: Fonctions de la Traduction en Didacti· 
que des Langues, Paris, 1985. 
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Itzulpena haurrentzako liburugintzan 

Iiiaki Zubeldia 
Elkar argitaletxekoa 

Aiken hamar urte hauetan euskarazko haur liburugintza izugarri 
indartu da. gaur egun euskaraz egiten den produkzio osoaren portzen
taia altu bateraino iritsiz. Eta honek baditu bere arrazoiak: 

-Ikastolak indartzean (1960an birsortu ziren gerra ondorengo le
henengoak) ikasle eta irakurle txiki eta gazteen kopurua goraka 
joan zen, merkatu berri eta eske handiko bat sortuz. 

-Euskal irakaskuntzak sortu duen bezero potentzial honen be
harrak ugariak eta ezberdinak dira. Haurrak 6 urterekin irakur
tzen ikasten duenetik 14 urte bitarte (gutxi gorabehera) liburu 
asko kontsumitzen du, gaurko argitaletxeen produkzioaren zati 
handi bat adin honetako bezeroei eskainia dagoelarik. 

-Euskal liburua ez omen da errentagarria, entzuten dugu alde guz
tietatik. Batez ere tiradaren urritasunagatik gertatzen da hau eta 
tirada urria da irakurlegoaren kopurua ere hala delako. Bada, 
haur literatura munduan posible da tirada handixeagoak egitea. 
irakurleen kopurua ere. oraingoz behintzat. nabarmenki handia
goa bait da 
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-Gaur egun ikastoletatik pasa den gazte helduen kopurua (18 
urtetik gorakoak) handi samarra izanagatik, handien literatura 
gutxi saltzen da, lehengo zaharrek euskaraz irakurtzeko ohitu
rarik ez dutelako, eta gaurko gazteek irakurtzeko zaletasun han
dirik ez dutelako estadistikek diotenez. 

Guzti honek eragin handia izan du haur liburugintza suspertze 
honetan. 

Haur liburugintza hau bi ataletan bereziko genuke: 
- Testuliburuak. 
- Haur literatura. 

A) Testuliburuak 

Atal hau aztertzen hasi aurretik ongi letorke aitortzea euskal testu
gintza orokorki begiratuta ez dela errentagarria. Ikasturte konkretu 
batzuei begira prestatutako zenbait liburu errentagarri izan daiteke epe 
luzera. baina inbertsio handi samarra egin behar duzu aurretik eta ge
ro liburua salduko ote den edo ez kezkatan egon behar duzu bizpa
hiru urtez. Eta zenbait libururekin badakizu aurretik inbertitutako di
rua inoiz berreskuratzera iristen bazara zorte onekoa izan zarela kasu 
horretan. 

Guzti honengatik argitaletxeek ezin zuten beren burua arinki arris
katu testugintza munduan eta Eusko Jaurlaritzak EIMA (Euskal Ikas
materialgintza) izeneko programa berezi baten bidez, subentzio edo 
diru-laguntza batzuk bideratu zituen testugintza sustatzeko asmoz, ho
rretarako bare mo batzuk ezarriz. Laguntza hauei esker euskarazko tes
tugintza arlo eta maila guztietara iristen ari da, bai edukien aldetik eta 
bai itxuraren aldetik gero eta liburu hobeak eta dotoreagoak plazara
tuz. 

Testuliburu hauek era guztietakoak dituzu, hasi irakurketa-idaz
ketaren prozesutik eta Unibertsitateko Ekonomia edo Eboluzioaren 
Norabideak izeneko tituluetaraino iritsiz. 

Testuliburu hauen barne egituraketari buruz zera esan genezake: 
Euskal Herrian sortuak direla denak, Elkar Argitaletxearen kasuan 
behintzat, Espainiako, Frantziako eta Kataluniako zenbait testuliburu 
aztertu ondoren. Garbi ikusi dugu oraingoz itzulpenaren bideari hel-
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tzea ez zela onuragarria ikastoletako irakaskuntza tradizioari eta Eus
kal Herriko berezitasunei leial jarraitu nahi badiegu. Inoiz ongi etor 
liteke Fisika, Kimika eta Zientzietako libururen bat edo beste itzul
tzea, baina jokaera positiboagoa iruditzen zaigu Euskal Herrian ber
tan sormena indartzea eta bultzatzea. Eta sortzeko gauza ez .garen 
arloan itzulpenera jo beharko dugu edo moldaketa egokiak egitera. 
Edozein ikasgai emateko gai bihurtu behar dugu euskara eta honek 
zenbait garaitan itzulpena ere onartzera behartuko gaitu. Hobe izango 
da hau gaiak erdara hutsez ematea baino. Baina oraingoz aitortu be
har dugu gure testuliburuak euskaraz sortuak direla. Be go, · beraz, 
aitorpena. 

Hala ere zehazpen txiki bat egin nahi nuke. Hizkuntza Arloa lan
tzeko sarritan irakurgaiak oinarritzat hartzen dira. Geroko irakurleak 
gaurko ikastola eta eskoletatik aterako direla kontuan hartuz eta hiz
kuntza ikasteko irakurketa ezinbesteko bitartekoa dela gogoan edu
kiz, Hizkuntza Arloa lantzeko "Zipristin" izeneko irakurgai sailka
tuak aurkituko dituzu sail horretan. Eta sail hau egiteko mundu guz
tiko ipuinez eta literatur zati ez baliatu gara, kasu batzuetan i tzulpenera 
ere joz. Honela haurrak Euskal Herriko ipuin, tradizio eta literaturaz 
gain, beste zenbait herrialdetakoak ere ezagutuko ditu. 

Beraz, testuliburuetan esan genezake itzulpenik ez dagoela, irakur
gaien kasu berezi horretan izan ezik. 

B) Haur literatura 

Hemen berez irakaskuntz arloko funtziorik ez duten irakur-libu
ruak sartuko genituzke. 

Hala ere haur literaturaz ari garenean gogoan eduki behar da hau
rrak bere garapen psikofisikoan aro oso ezberdinak igarotzen dituela 
eta aro ezberdin horietan bere egarria eta jakinmina asetzeko liburu 
mota ezberdinak behar dituela. 

Liburu hauetako zenbaitek kutsu edo ukitu pedagogikoa ere eduki 
dezake, baina bestetik literatur mundurako zubi edo laguntza gerta
tzen dira askorentzat. 

Ohar hauek gogoan izanik ELKAR Argitaletxeak dituen Haur 
Literaturako sail ezberdinen enumerazioa egingo dugu, bakoitzaren 
berezitasunak laburki azalduz: 
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3-4-S urte Teomutuak Saila: Kartulinazko liburu plastifikatu sen
doak, letrarik gabe, irudiak "irakurtzeko". 

S-6 urte 

S-8 urte 

6-7 urte 

6-8 urte 

7-8 urte 

7-9 urte 

7-10 urte 
8-10 urte 

9-11 urte 

9tik aurrera 

9-12 urte 
9-15 urte 
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Teo margotu, ebaki eta erantsi Saila: Koloreen ezagu
tza sakondu eta eskuak trebatzeko. 
Ibai margotu Saila: Koloreen zaletasuna eta ezagutza 
lantzeko. 
Txintxinbela Saila: Irakurtzen hasi berrientzat. 
Apurrak Saila: Iraku'rt.Zen hasi berrientzat, letretan oi-
narritua. 
Letrak bertsotan: Oraintxe argitaratzeko. 
Lucky Luke Saila: Irakurri, margotu eta eransteko 
ipuinak. 
Axut Saila: Aintzinako euskal ipuinak, bi modutara es
kainiak: kaligrafiaz eta inprimategiko hizkiz. 
Globo berdea Saila: Aukera ezberdinez osaturiko libu
ruak. 
Txorromorro Saila: Ilustrazio bereziak eta letra gutxi. 
Teo Saila: Interes gune ezberdinak landuz eta marrazki 
aberatsez hornituak. 
La Galera ipuinak: Animalien istorioak, alegiak. 
Alfer Saila: Euskal Herrian girotutako ab~ntura

istorioak. 
Ibai Saila: Marrazki handiak eta fantasia 
Lulu Saila: Telebistako pertsonaia ezagunaz. 
Charlie Rivel Saila: Pailaso ospetsu baten istorioak. 
Lumabelar Saila: Euskal ipuinak: lamiak,jentilak, Tar
talo ... 
Perkax Saila: Ipuin luze samar eta bariatuak. 
Txalupa Saila:_ Ilustrazio dotorez egindako ipuinak: 
euskaraz, galegoz, katalanez eta gaztelaniaz. 
Sorgin Saila: Euskal Herriko ipuin zahar egokituak. 
Flannery eta bere astakiloak: ETBko marrazki bizidu
netako pertsonaiak. 
Tintin Saila: Komiki ezaguna euskaratua. 
Asterix Saila: Komiki ezaguna euskaratua. 
Txanpa Saila: Narrazio ~ta ipuin luze samarrak. 
Sor Saila: Narrazio luze, nobela, txiste-liburu, abentu
rak ... 
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Itzul Saila: Munduko haur literaturako liburu interesga
rrienen itzulpenak. 

9-11 urte Bostak Saila: Enid Blyton-en liburu ezagunen itzulpe
nak. 

11-15 urte Aukera ezazu zeure abentura Saila: Irakurlea bera bi
hurtzen da istorio hauen protagonista. norberak auke
ratzen bait du istorioaren haria ... 

Sail guzti hauetan banaturik 318 titulu daude. Horietatik 
195 itzulpenak dira (% 61) 
108 euskaraz sortuak (% 34) 
15 letrarik gabeak (% 5) 

Hemendik ondorioak berehala atera daitezke: 

-Itzulpenen kopurua biziki handia da, erdia baino dexente 
gehiago atal honetan sartzen bait da(% 61) 

-Euskarazko produkzioa ere ez da makala kopuru absolutuari 
begiratzen badiogu (108 titulu), baina portzentaian begiratuta 
nahiko apala da oraindik(% 34). 

-Euskarazko 108 titulu horietatik 26 ipuin herrikoiak dira, beraz 
euskal egileak sortuak edo moldatuak 82 bakarrik izango 
lirateke. Eta 82 titulu hauen sortzaileak 30 idazle izango dira. Eta 
30 egile hauetatik gehienek liburu bat edo bi bakarrik idatzi 
dituzte. Beraz, haur literatur munduan euskal idazle emankorrak 
oso gutxi dauzkagu. 

Itzulpen politika egoki baten beharra 

Aurreko atalean ikusi dugun bezala sortzaile gutxi daukagu orain
dik Euskal Herrian. Euskal egileek luzera ertaineko liburuak sortzen 
dituzte batik bat, 60-80 orrialdetakoak, fantasiaz beteak eta ipuinen 
jenerokoak edo inoiz narrazio luze samarren bat. Eta hutsune naba
riak geratzen zaizkigu bete gabe hauekin bakarrik osatu nahi baditugu 
behintzat gure haur literaturako sail guztiak. Abenturazko liburuak, 
gai sozialak erabiltzen dituztenak, errealismoan oinarritutako libu
ruak, gazteen tematika ukitzen dutenak eta beste zenbait falta zaizkigu 
euskaraz sortzeko. Eta hauez gain munduan zehar bada hainbat obra 
literatur aldetik eredutzat hartzen dena. 
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Ba, euskal haurrek horiek denak ezagutzea nahi badugu, itzulpe
netara jotzea beste biderik ez zaigu gelditzen. Eta bide aberats eta osa
sungarria derizkiogu honi, honela gure ghettoa utziz kultura ezberdin 
eta literatur joera berrietara zabalduko bait ditugu gure ateak, arnas 
berri, freskoa hartuz. 

Baina horretarako itzulpen politika egoki bat sortu beharko litzate
ke. Gaur argitaletxe bakoitzak ahal duena egiten du, inoiz bi argitale
txek liburu bera itzultzea ere suertatuz. 

ltzulpenaargitaletxearentzatgarestigertatzendaetaitzultzailearen
tzat merkeegi apika, hortik bakarrik bizitzeko. Erdarara edo katalane
ra egi ten diren itzulpenak askoz merkeagoak dira, baina hizkuntz zail
tasunak ere askoz gutxiago dituzte hango itzultzaileek, testu berbera 
itzultzeko denbora arras laburragoa behar dutelarik. 

Beste arazo bat ere badago itzulpenen arlo honetan. ETBrako edo 
erakunde ofizialetarako egiten diren itzulpenak oso ongi ordaintzen di
ra eta argitaletxeek ezin dute horrenbeste ordaindu, non eta liburuen 
salneurria dexente garestitzen ez duten. Ondorioz itzultzaile onenek 
batez ere itzulpen ofizialak egiten dituzte, haur literaturarako itzultzai
le egokiak aurkitzea zail bihurtuz. 

Itzulpenak egin nahi direnean bada beste zailta.o;un bat inoiz gaindi 
ezina gertatzen dena: baimenak lortzearena alegia. Itzuli nahi, duzun 
liburuaren eskubideak edo copyrigt-a argitaletxeren baten eskuetan 
egoten da eta inoiz egilearen edo honen ondorengoren baten eskue
tan. Eta itzultzeko eskubideak lortzeko zailtasunak egoten dira sarri
tan eta inoiz hirugarren argitaletxe batek euskarara itzultzeko eragoz
penak ipintzen dizkizu, berak Espainia osorako eskubideak dituela 
ziurtatuz, Alfaguara argitaletxeak liburu batzuekin egin digun bezala, 
euskaraz argitaratzea galeraziz. 

Zailtasun hauek denak gainditzeko Administrazioak hiru puntu 
hauetan bere laguntza eskain dezakeela uste dut: 

l. Itzultzeko interesgarri liratekeen liburuen zerrenda zabal bat 
eskaini. Argitaletxeekzerrendahorretatik itzuliko l i tu zk ete li b u
ruak eta Jaurlaritzari komunikatuko liokete zein liburu itzultze
ko asmoa duten. Honela titulu bera ez litzateke bi eta hiru aldiz 
itzuliko. 
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Argitaletxeren batek beste tituluren bat ikusiko balu itzultzeko 
interesgarri eta horretarako asmorik balu, baita ere Jaurlaritzari 
gaztigatuko lioke liburu itzulien zerrendan ipini dezan. 



Itzulpena haurrentzako liburugintzan 

2. Jaurlaritzak liburu horien itzulpenerako laguntza bereziren bat 
eskainiko luke, liburuen salneurria garestiegia izan ez dadin. 

3. Itzuli nahi diren liburu horien eskubideak lortzeko laguntza es
kainiko luke, Jaurlaritzaren laguntzaz errazago izango baitzaio 
argitaletxeari behar diren baimenak eskuratzea. 

Eta azken gogoeta txiki bat korolario gisa itzulpenen sail ho
netan ari diren edo garen guztiontzat: ea lortzen dugun euskara 
egoki, aberats, (erraz -hau beti ez da posible izango-) eta ulerko
rra egitea itzulpenak egiterakoan. 
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Erdal Literatura Euskaraz 

Joxerra Garzia 

Beste inork ezean Joan Mari Torrealdaik urtero egin ohi digun 
Iazko Euskarazko Liburugintzari buruzko txostenetan ageri eta nabari 
denez, liburu gehiago argitaratzen da euskaraz urtetik urtera. 

1980ko 219liburuetatik, 602ra pasa gara 86an. Eguneko liburu 
bat baino gehiago, beraz, ia bi. 

Berez pozgarri diren datu hauen aurrean, ordea, ohar bat dago 
egin beharra, duela gutxi argitaletxe batetako arduradun bati entzuna: 
"Itzulpenari eta bir-argitaralpenei esker bakarrik mantendu ahal izan 
dugu argitalpen maiztasun hori". 

Euskarazko liburugintzaren sostengu nagusienetako bat dugu, 
beraz, itzulpena. 

Baina zer itzultzen da? Nork erabakitzen du zer itzuli eta zer ez? 
Norentzat behar da itzuli? Zer laguntza behar lituzke itzulpenak? 

Galdera guzti horiei erantzun asmoz onartu nuen SENEZekoen 
enkargua, artikulu sail baten bidez itzulpengintza aztertzekoa, alegia. 

Asmotik egin tzara gogoa omen zubi, baina gogo hutsezko zubiak 
ez du harako lastozko hark baino sendotasun eta segurantzia handia
gorik. Datu biltze tik hasi behar, eta hasieratik bertatik azal tzen dira o z-
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topoak. Arrenka ihardun arren, ezin arrankatu. Ezin datuak inondik 
inora bildu. 

Hori ikusirik, argitaletxe nagusiak banan-bana aztertu beste erre
mediorik ez, eta horrixe helduko diot, besterik ezinean, honako hone
tatik hasita. 

Hasi, euskarazko liburu produkzioaren puskarik handiena duen 
argitaletxetik hasiko naiz, ELKARretik alegia, berari dagozkion 
datuak aski adierazgarri direlakoan. Datu biltze soila egiten saiatuko 
naiz, ondorioak ondoren ateratzeko esperantzan. 

ELKAR argitaletxearen itzulpen politika 
• 

Hona hemen iazko produkzioaren datuak: 

KOPURUA ORIJINALAK ITZULPENAK B/B TIRADA 

LffiURUAK 1()6(1) 71 35 ? 
(tituluak) %67 %33 

TEST.-LIB. 32 32 xx ? 
%29 %100 %0 

HAURLIT. 29 16 }3(2) 3/4.000 
%26,5 %55 %45 

GAZTELIT. 20 6 14 3/4.000 
%18 %30 %70 

HELDUEN LIT. 19 13 6 2/3.000 
%17,5 %68,5 %31,5 

BESTE 6 4 2 1/2.000 
%5,5 %66,5 %33,5 

(l)Beste lau liburu ere bai, frantsesez, hemen kontutan hanuko ez direnak. 
(2)Horietarik bi, itzulpen-koedizioan (Txalupa sailekoak). 

Testu liburuen saila eta orotariko liburuena alde batera utzirik, ar
gi dago itzulpenak garrantzia handia hartzen duela literatur produk
zioan. (Kontuan har, euskarazko lau liburutatik 3 ELKARrek argita
ratzen dituela). Garrantzia hori areagotu egiten da gazte literaturari 
dagokionean: % 70a itzulitakoa bait da. Badirudi, beraz, haur eta hel-
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duentzat aski idazten dela hemen bertan, ez dagoela inportatu behar 
handirik. Gazte literaturan, berriz, eskasia nabarmena dago. Garran
tziarik gabeko alorra delako ote? 

Zein erizpide erabiltzen da itzuli beharreko obrak aukeratzera
koan? 

ELKAR argitaletxearen kasuan, bi sail nagusi bereizi behar dira: 

1. Haur eta gazte literatura: 

. Denera, 49 titulu 1 986an. 22 orijinal eta 27 itzulpen. 

. Joxean Hormazabalek du sail honen ardura . 

. Bere gain dago, beraz, itzuli beharreko liburuen aukera egitea. 

. Itzultzailea aukeratzea ere bere esku geratzen da . 

. Enkarguzeginikoitzulpenenazkenorrazketaere,Joxeanenardu
rapean joan ohi da . 

• Aipatutako material eskasia erremediatu nahirik, BILINTX saria 
eratu du ELKARrek, haur eta gazte literaturarako. 

2. Helduen literaturan, aldiz, lan orijinalak dira nagusi: 

Denera 19 titulu izan ziren 1986an. Horietarik 13 orijinal, eta 6 
besterik ez itzuliak . 

• Hona hemen itzulitako 6 obren tituluak: 

Dorian Gray-ren erretratua O.WILDE Bittor Hidalgok 

Agurea eta itsasoa HEMINGWAY J.M. Iturraldek 

Estepako otsoa H. HESSE P. Zabaletak 

Pailazo baten aburuak H.BOLL J. Azpirozek 

1.280 arima J. THOMSON X. Olarrak 

Kafe hartzea Irunean R. LAXALT X. Mendigurenek 

Aspalditxo ekin zion sail honetako arduradun den Imanol Tapiak 
irizpideak finkatzeari. Horretarako, batzorde bat osatu zuen, Txuma 
Lasagabaster, Mikel Lasa, J.A. Arrieta, X. Mendiguren eta Joxean 
Azpiroz tarteko zirelarik. 

Hogeigarren mendeko literaturak eman dituen obrari,k funtsez
koenak errepasatu, eta 50 bat tituluz osaturiko zerrenda burutu zuen 
batzorde honek: 
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Zerrenda horren inguruan mogitzen da, beraz, ELKARren litera
tur itzulpenen politika. Baina berriro diot: nahi izatetik ahal izatera bi
de luzea dago, l 986ko emaitzak argi asko erakusten duenez. 

Garbi dago, beraz, berea ez zen ardura hartu zuela ELKARrek ze
rrenda hori osatzerakoan. Eta zerrenda talde baten lanaren emaitza de
nez, fidagarritzat jo daiteke. Azken finean, halere, pertsona bakar ba
ten gainean doa erantzukizun osoa, eta nago zama astun samarra ez 
ote den hori edonorentzat. 

Zerrendan agertzen diren obrak itzultzeko borondaterik edota gai
tasunik duen itzultzailerik ez da beti aurkitzen. Itzultzaileek proposa
turiko obrak, bestalde, ez dira zerrenda horretan agertzen direneta
koak. Horra hor, agian, itzulitako obren kopuruaren txikia esplika 
dezakeen datu bat. Kontuan har, gainera, zerrendako seigarren libu
rua ez dela inondik ere sartzen sailaren arrastoan: konpromiso hu
tsezko liburua da, dudarik gabe. Bost literatur-obra dira, beraz, urte 
osoan zehar argitaratuak. Bostak dira nobelaren zakuan sartzeko mo
dukoak. lnglesetik hiru, eta alemanetik beste biak. 

Eskasia horren arrazoietariko bat aipatu dut arestian. Bada beste
rik ere, noski: itzulitako liburua garestiago ateratzen da, igualean, ori
jinala baino. Saldu ere, gutxiago egiten da (ikus kuadroan tiraden ko
puruak).lnstituzioengandiko laguntzak txikiagoak dira itzulpenen ka
suan, sonnenezkoetan baino ... 

Eta abar, esan ohi den bezala. Ez da, ez, harritzekoa, literatur 
obra gorenen itzulpen eskasia. ELKAR argitaletxearena azaldu dut 
oraingoan, baina ditudan datu urrien arauera badirudi joera hori man
tendu ezezik areagotu egiten dela orohar euskarazko liburugintza 
osoan. 

Hala balitz, martxa kaxkarra litzateke hori mundu mailako li t eratu
raren gutxieneko antologia nahitaezko hori arrazoizko epe baten ba
rruan osa dezagun. 

Baina hori, eta hemen aipatu ere egin ez ditudan beste zenbait al
derdi (itzulpenen kalitatearena, kasu) hurrengo atalerako utzi beharko 
ditut, oraingo honek hementxe bait du bere azken puntua 
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Itzulpen literarioaz: 
Kastilla Zaharreko kontu zaharrak 

Itzultzaile eskolako zenbait ikasle 

Behin baino gehiagotan agertu izan dira aldizkari honetan literatur 
itzulpenari egindako kritikak. Kritika hitzak badu bere bai tan honela
ko esanahi modu hau: beste norbaitek egindako zerbait zentsuratzea, 
maiseatzea. Baina, bestelako esanahi hau ere aurkitu diogu, gure na
hiarekin hobeto lotuta datorrena: iritzia ematea. 

Lan honen bidez literatur itzulpen batzuri buruzko iritzia ematea 
dugu asmoa. Arrazoi honen zergatiak aipatzera goaz, bat baino gehia
go dira eta. 

Hasteko, itzulpen mundura hurbiltzen ari garen pertsona batzu 
baino ez gara. hala ere, gaur egun egiten diren hainbat itzulpen litera
rioz iritzia emateko gai garela uste dugu. 

Bigarren arrazoia da itzultzaile asko euskarak duen aberastasu
naren jabe direla, hizkuntza aldetik oso jantzita daudela alegia. Puntu 
honek kezkatzen gaitu, izan ere, sorburu eta xede hizkuntza mende
ratzea ez bait da baldintza bakarra, behar beharrezkoa izanik ere, itzul
penaren emaitza egokia izateko. 

Hirugarren puntua edonork egindako lana errespetatzea da, area
go euskal itzulpenean egin diren lanak badira. Euskal itzultzaileen 
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gehiengoa autodidakta izan bait da. bakoitzak bere kabuz eta eginaha
laren poderioz ikasi behar izan duelarik itzulpen prozeduran ematen 
diren hainbat eta hainbat arazori irtenbide ia pertsonala emanez. 

Gaur aldizkari honetara ekartzen dugun itzulpena Kastila Zaha
rreko kontu zaharrak, Patxi Apalategik itzulitakoa da. Nobelaren 
idazlea Miguel Delibes da, zeinak Viejas historias de Castilla' la 
Vieja izendatu duen. 

Itzulpenaren irakurketa oso da atsegina, ulergarria eta samurra. 
Kontua da sorburuko testua irakurtzean itzulpena haren parekoa den 
ikustea. Delibesen lanak adierazten du Kastila Zaharreko herrixka ba
tean bizi diren pertsonek zer nolako bizimodua, egoera, pentsatzeko 
era, ingurunea duten. Hori guztia adierazteko aspektu psikologikoak 
eta fisikoak azpimarratzen ditu. Kastilako jendea eta bere bizimodua 
ondo baino hobeto ezagutzen duelako, Delibesek lortzen du Kastila 
Zaharreko pertsona eta ingurunea taxutzea. Eta guk ez dugu k ut<; u ho
ri Apalategiren itzulpenean aurkitu. Egia da gaia berdina dela, baina 
tratamendua ez. Esango genuke gaia Kastilatik atera eta Euskal Herri
ko herrixka batean kokatuta dagoela. 

Hona hemen nola justifikatzen dugun esandakoa. Esan beharra 
dago hamazazpi ataletatik bost aztertu ditugula eta honako ao;pektu 
hauek hartu ditugula kontutan. 

a) Edukin semantikoa: informazioa murriztua edo gehitua da
goen. 

b) Edukin pragmatikoa: jatorrizko testuak lortzen duen komuni
kazio bera lortzen duen itzulitakoak. 

c) Azaleko egitura edo estilistikarena, aspektu desberdinetan: 
- gramatikaltasuna. 
- arauen onargarritasuna. 
- arau soziolinguistikoen maila. 
- estilo indibidualaren maila. 

a) Edukin semantikoa: informazioa kasu batzutan gehitua eta beste 
batzuetan gutxitua aurkitu dugu. 
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renta y ocho aiios ... (Delibes ll). 
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nintzen orduan ... (Apalategi 7). 
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Alde batetik hace la friolera de ••• ren aipamenik ez dago 
itzulpenean. Bestetik ... urtez gazteago nintzen orduan ez dugu 
Delibesen testuan aurkitu. Ez dugu uste gauza berdina adierazten 
dutenik. 

-Y cada vez que en vacaciones visitaba el pueblo •.• 
(Delibes 13). 

Eta oporretan-edo herrira itzultzen nintzen bakoitzean 
(Apalategi 8). 

Lehenengo esaldian dagoen zehaztasuna galdu egiten da biga
rrenean -edo gehitzerakoan. 

- Pero lo curioso es que alia ••• (Delibes 13). 

Baina kuriosoa zera da ... (Apalategi 9). 

Kasu honetan alia hitzen bitartez Panamako aipamena egina 
dago eta Apalategik ez du kontutan hartu. 

-u n anhelo exclusivamente contemplativo ••• 
(Delibes 31 ). 

halakoxe kontenplazio-min bat, grina baten gisako irrikaz ... 
(Apalategi 20). 

Grina baten gisako irrikaz, beharrezko ote zen jartzea? 

- basta con que la siente a la sombra de los chopos 
para que elia diga ''si'' o ''no". 
(Delibes 72). 

aski izaten da neskari rnakaletaraino lagundu eta han hauen 
itzalean esertzea neskak "bai" ala "ez" esan dezan. 
(Apalategi 47). 

Esaldi hau gehiegi esplizitatua dago. Alde batetik, ez da sor
buru testuan inora laguntzen dionik esaten, eta bestetik, neska la
guntzaren aipamenarekin Euskal Herriko ohitura baten konotazioa 
eransten dio. 
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b) Edukin pragmatikoa: jatorrizko testuan lortzen duen komunikazio 
bera lortzen den xede testuan. 

-;,Te has fJjado qu~ cara de pueblo tiene el Isidoro? 
(Delibes 12). 

Ikusten al duzue zer kilnkai/u aurpegia duen /sidorok? 
(Apalategi 7). 

Nahiko argi dagoela uste dugu esaldi honetan ematen den in
formazio aldaketa. Egia da kankailu adjetiboa egokia izan zitekee
la, baina kasu honetan ez dugu uste beharrezkoa zenik. Pueblo 
hitza, Baserria bezala itzuli du eta baserria eta kankailu artean ez
berdintasun dexente dago, zentzu aldetik kutsu peioratiboa ema
ten diolarik. 

- Mas en mi pueblo estan tan hechos a la escasez 
que ahora llaman a aquello, un poco fatuamente, 
la Pimpollada. (Delibes 30). 

Baina nire herriko jendeak, eskilsiara hain egokitua izanik, 
burgoikeria apur batez hari "Pimpollada" deritza. 
(Apalategi 20). 

En mi pueblo eta nire herriko jendeak ikuspegi aldaketa da, 
hurbilketa nabarmena ikusten delarik. Esaldi berean komentatu na
hi genuke beste behin ikusi izan dugun arazoa. Atal honen izen
burua Muskildia bezala itzulita dator, gero atal barruan, hitz bera 
mantendu beharrean Pimpollada sartzen du. Honelako aldaketek 
dispersioa sortzen dute. 
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- ••• y tal vez por ello nunca me intereso el Cole
gio ••• (Delibes 31) . 

... eta beharbada horregatik, ikasketak egiteko joerarik ez 
nuen sekula izan ... (Apalategi 20). 

Informazio desberdina ematen da, interpretazioa. 
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y al empezar a pollear me senti en la obliga
cion de pasear a la Rosa Mari. (Delibes 73) . 
... eta gandortzen hasi orduko, neska-laguntzeak eta abar, 
Rosa Marirekin irtetzera beharturik-edo sentitu nintzen. 
(Apalategi 49). 

Lehena: neska-laguntzeak eta abar jatorrizko testuan ez dago, 
eta gainera esplikazio horrek euskal ohituraren kutsua ematen dio. 
Bigarrena: me senti en la obligacion de pasear a la Rosa 
Mari eta Rosa Marirekin irtetzera beharturik-edo sentitu nintzen. 
Bi esaldi hauen artean dagoen desberdintasunak azpimarratzen du 
gizarte bateko garaia eta ohiturak. Ez bait da berdina norbaitekin 
irten edo norbait paseatzera behartua sentitzea. 

e) Azaleko egitura edo estiloarena: azkeneko puntu honetara iritsia 
garelarik estiloarena azpimarratu nahi genuke, batez ere. Oso na
barmena delako euskal itzulpenaren arloan aditzari ematen zaion 
lekua, purismoaren eragina gaur eguneraino zabaltzen delarik. Ka
su batean baino gehiagotan ikus ahal izan dugu aditza esaldiaren 
azkenean jartzeko joerak, jatorrizko esaldiaren erritmoa, argitasu
na eta estiloa nola aldatu, lausotu eta apurtzen dituen. 

-Al principio pensaba que a mi me movia el orgullo 
y un mal calculado sentimiento de dignidad ..• 
(Delibes 32). 

Hasieran , nik horrela nire harrokeriak eta oker kalkulaturiko 
duintasun sentimenduak eraginik jokatzen nuela pentsatzen 
nuen ... (Apalategi 21). 

Aditz nagusia atzean jartzeagatik, esaldiari ao;tuntasuna ematen 
dio eta sorburuko testuak daukan erritmoa hautsi egiten da. 

- ... no parece tan suave a los agosteros que duran
te el verano acarrean los haces de trigo hasta las 
eras. (Delibes 53). 
.. . baina halere Abuztuan gari-sortak bizkarka larrainera 
garraiatzen dituztenei ez zaie horratio hain leuna iruditzen. 
(Apalategi 35). 
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Esaldiaren antolamendua aldatua, behar bada erlatiboaren ara
zoarekin topo egin duelako. Esplizitazioak ere ez dira beharrez
koak kasu honetan. Jatorrizko testua zehatza da. Xedezko testuan 
gauzak leunago dirudite halere eta horratio medio direla. 

- ... que si yo no me case alia es porque desde que 
salf del pueblo tan s61o me preocupe de afanar y 
amontonar plata ••• (Delibes 74) . 

... zeren e ia herritik abiatuz gero nire buruhauste bakarra so
sa pilatu eta gordetzea izan zelako ez bait nintzen ezkondu ... 
(Apalategi 50). 

Topologiazko aldaketa egiteagatik esaldiaren erritmoa moteldu 
eta lausotu egin da. 

· - A mi siempre me intrig6 el fen6meno de que hu
biera alli una veta aislada de piedras de granito 
que, vista en la distancia -que es como hay que 
mirar las cosas de mi puebl~ parece un extraiio 
lugar.(Delibes 95) 

jakin-mina eman izan dit. Urrunetik begiratuz -eta nire herri
ko gauza guztiei urrunetik begiratu behar zaie- berezko bitxi 
bat edo lurrari sortu zaion orin puntu bat dirudi. 
(Apalategi 63). 

Berezko bitxi bat edo lurrari sortu zaion o ri n puntu... itzul
tzailearen uzta baino ez da. Esaldi luze hau apurtu eta jatorrizko 
testuan hasieran idatzirik zegoena, atzera bota du. 

Hasieran esaten genuena frogatzeko adibide hauek aski 
direlakoan gaude. Esan liteke itzulpen hau egokia, oso irakurgai 
atsegina eta hizkuntza aldetik, aberatsa dela. Era berean ere, esan 
liteke zehaztasun faltak, aldaketak, eranskinak, murrizketak eta 
abarrek sorburuko kutsu literarioan ez diotela gehiegi laguntzen. Hitz 
gutxitan esateko, ez da Delibesek azaltzen digun Kastila bera 
itzultzen. 

Azterketa konkretu hau egiterakoan gure asmoa ez da izan itzul
tzaile konkretu batek egindako lanaren iritzia ematea, hemen ematen 
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diren desegokitasunak beste zenbait itzultzaileengan ere aurkitu izan 
direlako, aldizkari honetako hainbat aleetan ikus daitezkeen modura. 

Gure gogoetak honako hipotesi hau egitera eraman gaitu: egungo · 
itzulpen literarioan ematen den arazoa korronte edo belaunaldi baten 
arazoa ote den. Fenomenoak, gauzak orokorrean suertatzen dire
nean, gutxienez, arrazoi baten bultzadaren poderioz kausitzen dira, 
beti aurki daiteke arrazoiren bat. 

Badirudi, belaunaldi konkretu batek, egoera soziolinguistiko kon
kretu baten aurrean ematen duen erantzuna dela, purismoaren ondo
rioak eta euskarak bizi duen egoerak, gehienbat, baldintzatzen duela
rik euskal itzulpen literarioa. Horrela, itzulpen literarioan suertatzen 
den ondorioa honako hau da: literaturaren berezitasunak eta idazle ba
koitzak duen orijinaltasunari baino euskarari berari garrantzi gehiago 
ematen zaiola. 
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Antologia de la Narrativa Vasca Actual: 
itzulpenaren gorabeherak 

Juan Mari Becerra 

Sarrera 

Pozgarria izaten da euskalliteraturazko liburuak hartu eta bertan 
garatzen diren lan desberdinek eskaintzen dutena dastatu ahal izatea; 
are gehiago, beren orrialdeetan izan dezaketen balio literarioa dela 
eta, beste hizkuntzetako irakurleei gure literatura hori ezagutzeko au
kera ematen zaiela ikustea ere. "Ezagutzera emate" hori, jakina, gaur 
egun gero eta beharrezkoago bihurtzen ari den eginkizun baten bidez 
bakarrik da posible: ltzulpenaen bidez, alegia; ez nolanahiko itzul pe
nez ordea, baizik eta seriotasunez eta benetazko arretaz egiten denaz, 
hain arriskutsua eta, halaber, hain erakargarria den itzulpenaz. 

Gaurdaino euskaratik beste hizkuntzetara itzulitako testuen kopu
rua (literaturazkoa) urri samarra bada ere, gehiagotzen ari dela esan 
beharra dago. Horren froga txiki bat izan daiteke 1986. urtean argita
ratu den ''Antologia de la Narrativa Vasca Actual" izeneko liburua, 
Euskal Idazleen Elkarteak bultzatu eta argitara emana. Liburu ho
netan azken urteotako Euskal Narratibaren l O testu (ipuin soilak zein 
nobela zatiak) agertzen dira egileak berak gehienetan edo bestela bes
te norbaitek gaztelaniara egindako itzulpenarekin batera parez pare ja
rrita. 
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Gaurko euskal itzulpena zer nolako egoeratan dagoen jakin na
hirik eta aipatutako liburua aztergai hartuta, bertan dauden itzulpenak 
bakoitzari dagokion jatorrizko testuarekin konparatu ditugu balorazio 
orokor batzuk ateratzeko asmoz. Artikulu honen helburua beraz izan
go da laburki azaltzea euskal narratibaren itzulpenaren nondik-nora
koa, jarraitu diren irizpideak eta zenbaterainoko itzulpen egokiak 
lortu diren, beti ondorio orokor bat bilatuz. Horretarako saiatu gara 
modu sinple eta objetibo batez gertatzen diren akats eta desegokitasu
nak agerian jartzen era desberdinetako adibideak erantsiz, lagunga
rriak izango direlakoan. Azkenik esan, ez dela itzulpen bakoitzaren az
terketa zehatza, han eta hemen jasotako ezaugarririk interesgarrienen 
bilketa bat baizik. 

OHARRA: Artikulu honetarako aukeraturiko adibideak ez dira zenbait kasu
tan osoki komentatu; izan ere, momentu horretan esaten duguna egiazta
tzeko adibide jakin bat erabiltzea izan bait da gure asmoa, ez beste1ik. 

Gainetiko ikuspegia 

Beti gertatu ohi da itzulpen bat eskuetan hartu eta irakurtzean eki
ten diogunean lehenengo inpresioa itzulpena ondo buru ta dagoelakoa 
izatea; baina jatorrizko testuarekin parekatu eta konparatzen badugu, 
hasiera batean hautemagaitz eta erdi izkutuak ziren zenbait errakuntza 
agerian jar daitezke, eta orduan lehenengo inpresio hori ilaundu egi
ten da itzulpen lan horren desegokitasunak eta hanka sartzeak azale
ratuz; eta aldi berean itzulpenaren balioa bere egiazko neurrira doitzen 
da. 

Horrekin. hain zuzen, egin dugu topo Antologia honen itzulpenak 
bakoitzaren jatorrizko testuaren parean jarri eta aztertu ondoren. Au
rreneko irakurketa batean, eta gainetik ikusita, nahiko lan egokiak ba
ziruditen ere. ez da gauza bera gertatu azterketa aurrera joan ahala eta 
hasierako iritzi hori indarra eta oinarria galduz joan da. 

Beraz, hasteko esan dezagun, itzulpenak orokorki hartuta, zenbait 
kasutan ez direla behar bezala landu eta jatorrizko testuak ziren baino 
hobeak izan litezkeela testu itzuliak. Egindako azterketatik ateratzen 
dugun lehenengo ideia honako hau litzateke: itzulpenen desberdin
tasun nabarmena; ez da ikusten inondik ere eredu guztiz antzekorik 
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itzultzaileen aldetik, lortu diren emaitzek adierazten dutenez. Desber
dintasun horren zioak bilatzerakoan bat aipatu liteke gure ustez nagu
sienetakoa izan daitekeena: itzultzaile zeharo ezberdinen eskutik, eta 
plangintza zehatz bat gabe, itzuliak izatea; antologiaren antolamendu 
arazoa, alegia. Sarreran esan bezala, lO testu dira argitaratuak; bada, 
testu bakoitzaren itzulpena beste l O pertsonak burutu dute, norberak 
euskarazko testu bana itzultzeko erantzunkizuna hartu duelarik. Horri 
gaineratzen badiogu gehienak ez direla lanbidez itzultzaileak, hau da, 
ez dutela itzulpena ogibide, kontuak atera genitzake eta lehen esan
dakoa justifikatu. 

Beharbada komenigarria izango da laburki azaltzea, liburua esku
ratzeko aukerarik izan ez duenari, nortzuk izan diren jakineko itzul
penak burutu dituztenak; esan behar da gehienbat euskal idazle eza
gunak ditugula, eta beraiek izan direla nork bere euskarazko testua 
gaztelaniaratu dutenak. Honako hauexek dira: 

Jose Agustin Arrieta Laura Mintegi 
Bernardo Atxaga Ramon Saizarbitoria 
Mikel Hernandez Txillardegi 
Koldo Izagirre Anjel Lertxundi 

Honetaz gain, badaude beste bi testu, bata Joseba Sarrionaindia
rena eta Arantxa Urretavizcayarena bestea, idazleak ber~ ez beste 
batekitzuliak:BakartxoOyarzabaleketaMaiteGonzcUezEsnaleklehe
nengoa, eta azken honek bakarrik bigarrena, biak Jesus M~ Lasaga
basterrek berrikusi dituelarik. Itzultzaile ugaritasun honek garbi asko 
adieraz ditzake itzulpenen artean gertatzen diren aldeak eta desbirake
tak, batez ere, kontutan hartzen badugu itzulpen lanaren emaitza egi
ten duenaren araberakoa izaten dela beti. Interesgarria izan liteke eza
gutzea, bestalde, zer dela eta jokatu duten era batera edo bes~ra, bai
na ziur gaude beraiek bakarrik dakiten gauza dela hori, eta beraz ez 
gara honi buruz gehiago luzatuko. 

Desberdintasunak: joerak 

Edozein Antologiaren funtsezko helburua gutxienezko batasun 
bat aurkeztea izanik, honetan ikusten dugun puntu kritikagarrieneta
riko bat hori berori litzateke, alegia, koherentziarik eza nabarmena, 
bai testuen aukeran, bai itzulpenak lantzerakoan. 
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Batao;un falta hori garbi justifikaturik gera daiteke gure ustez era
bili diren irizpide edo itzulpen joera desberdinetan. Esan dezagun be
raz, bi joera nagusi ikusten ditugula, itzulpenak nola burutu jarrera 
desberdinak agerian jartzen dituztenak. 

a)Joera dinamikoa edo zentzuzkoa 
b)Joera fonnalista edo hitzez-hitzezkoa 

Hauez gain, esan liteke beharbada badela beste bat, aurreko bien 
erdian legokeena: 

c)Joera orekatua 

Liburuko itzulpen lanen egileak sail hauen artean banatzerakoan 
horrela geratuko litzateke zerrenda: 

a) Joera dinamikoa A. Lertxundi 
Txillardegi 
Bernardo Atxaga 
Mikel Hernandez 
Laura Mintegi 

b) Joera fonnalista Bakartxo Oyarzabal 
Maite Gonzalez 
Jose Agustin Arrieta 

c) Joera orekatua Ramon Saizarbitoria 
Koldo Izagirre 

Sailkapen honetatik ateratzen dugun lehenengo ondorioa zera da: 
zentzuzko joera beste bien gainetik nagusitzen dela, hamar itzulpen 
horietatik bost esandako joerari bait darraizkio. Era berean, begibis
takoa da kasu bakoitzean zeri eman zaion garrantzi gehiago, ondoren 
azalduko dugunez. 

Zentzuzko joera: dinamikoa 

Sarritan gerta daiteke bi hizkuntzaren artean desoreka ageri bat 
dagoenean,jatorrizko testua itzultzeko guztiz baliokideak izaten diren 
formak aurkitzea neketsua izatea; horrelako kasuetan itzultzaileak 

124 



Antologia de la narrativa vasca actual: itzulpenaren gorabeherak 

jatorrizkoan esaten dena hartu eta interpretatu egin behar izaten du 
orijinaletik urrunduz. Euskara eta gaztelaniaren artean desoreka hori 
gertatzen bada ere (hori aitortu beharrean gaude) ez dugu uste arrazoi 
nahikoa denik Antologia honetan jokatu den moduan jokatzeko; 
agian esplikazio bat izan liteke, baina ez litzateke inolaz ere ju)itifika
turik geratuko. 

Esan bezala, joera honi jarraituz burutu da liburuan agertzen diren 
itzulpenen erdia; "Zer" esaten den itzuli dute, baina "nola" esaten den 
ez; hori onargarria da itzulpen pragmatikoan, inoiz ez itzulpen litera
rioan. Orijinalarekiko leialtasuna hautsi egiten dute, formaren aldetik 
ez ezik zentzu~en aldetik ere bai kasu honetan. Daukagun inpresioa 
itzulpenak konparatzerakoan itzuli baino gehiago beste testu bat sortu 
nahi izan dutelakoa da, jatorrizkoan dagoenaz gain ez dagoena ere 
idazten bait dute sarri. Gure ustez, horrela jokatzeak kritika zorrotz 
bat merezi du; izan ere, hori ez da itzultzea. birsortzea baizik. Adibi
de egokia da literatura nola itzuli behar ez den azaltzeko. · 

Ikus dezagun B. Atxagaren testuaren ondorengo perpausa eta be
rorren itzulpenarekin konparatu: 

Eusk. 68. orria: 
(11-12) 

Gazt. 69. orria: 

"Komeni zaizu, derrigorrezko~ ez izan 
arren, edozein musika entzuten egotea". 

"Es tambien necesario, aunque en un gra
do menor, que escuche musica, cualquier 
canci6n de texto incomprensible para us
ted, una canci6n, por ejemplo rusa". 

Hemen garbi asko ikusten da goian esandakoa; bi perpaus horien 
aldeak nabarmenak dira. Ezin daiteke esan hau itzultzea denik ez bait 
da gauza bera adierazten. Gaztelaniazko esaldia askoz ere luzeagoa 
gertatzen da itzultzaileak inolako arrazoirik gabe asmatu egin duelako 
euskarazkoan ez dagoena. 

Bestalde, "derrigorrezkoa ez izan arren" eta "en un grado menor" 
ez dira parekoak, ez bait dute mezu berbera transmititzen; gure ustez 
ederki jar zitekeen "aunque no es imprescindible". 

Har dezagun orain ondorengo berbaldia: (B. Atxaga) 
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Eusk. 70. orria: 
(2-4) 

Gazt. 71. orria: 
(2-6) 

"Sukaldean ontzi bete ur edan ondoren 
-eta lepogaina ur berberaz igurtziz gero, 
are eta hobeago- bisita ezazu komuna ma
haian bereseri aurretik". 

"Beha un poco de agua -y si viene helada 
no desaproveche la ocasi6n de mojarse el 
cuello- y antes de volver a sentarse ante la 
mesa eche una meada sua v e (en el retrete, 
se entiende, porque mearse en el pasillo no 
es, en principio, un atributo de lo litera
rio)". 

Hemen berriro ikusten da Atxagak hartu duen askatasuna nahi 
duena eta nahi duen moduan itzultzeko: parentesis artean jarri duen 
esplikazio hori sobran dago erabat. Baina aipatu daitezke beste 
desegokitasun batzuk: 

Informazio galera- "sukaldean ontzi bete ur". Hau ez da inondik 
agertzen gaztelaniazko testuan. 

Hizkuntza literarioa ez zaintzea-"bisita ezazu komuna" eta "eche 
una meada (en el retrete ... )" espresioak arras desberdinak dira; gazte
laniazkoa askozaz gogorragoa da eta indar gehiago du euskarazkoak 
baino. Jatorrizkoaren eufemismo hori ilaundua geratzen da espresio 
bulgarra erabiltzean. Beraz, berbaldi osoa hartuta, ez dugu itzulpen
tzat hartzerik jatorrizko testua eta itzulpenekoa ez bait datoz bat. 

Zentzuzko joera honen ildo beretik jarraituz, aipatu beharrekoa da 
bai ta ere, bi testuen maila literarioak aurkezten di tuen alde edo des ber
dintasunak. Zenbait kasutan itzulpeneko testua jatorrizkoaren gaine
tik aurkitzen da prosa dotore eta erosoagoa bilatzen bait da; erabiltzen 
diren espresioak egokiak badira ere hizkuntza horretan, gainditu egi
ten ditu euskarazkoak testu literarioago bat sortzen delarik. 

Hona hemen adibide bat: (A. Lertxundi) 
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Gazt. 107. orria: 
(1-4) 

"Esas cansadas anugas de sus caras, esas 
imperceptibles lagrimas deliberadamente 
ostentadas, esos suspiros tan suaves 
como fugaces habran ya desaparecido 
para cuando terminen de enterrarme". 

Bi perpaus hauek jatorrizko eta itzulpeneko hasierari badagozkio 
ere, nahiko izan daitezke A. Lertxundik itzulpenarekiko duen jokae
ran konstante bat izango dena egiaztatzeko: interpretazio askatasuna 
eta testua aberastu nahia. Espresioei lotzen bagatzaizkie zera ikusten 
dugu: 

"Marra minduak" eta "arrugas cansadas" ez dira gauza bera, lehe
nengoak duen indarra eta adierazkortasuna bigarrenean desagertu egi
ten da zeharo ezberdina den bes~e espresio bat erabiltzean; "ra y as do
loridas" esan zezakeen inolako problemarik gabe. Era berean, "disi
mulatu ezin diren ... " eta ''deliberadamente ostentadas" es presioak har
tzen baditugu, berehala jartzen da agerian gaztelaniazko forma asko
zaz aberat-;agoa dela eta ez duela mezu berbera adierazten. Gure iri
tziz, "lagrimas imposibles de disimular" eta "lagrimas de li beradamen
te ostentadas" esateak aski esanahi desberdina iradokitzen 9igu. Ho
nez gain, aditz denbora aldaketak -futuroa lehenaldiaren ordez- eta 
sintaksiaren ordenak salatzen dute itzulpenaren hainbat desegoki
tasun. 

Argi dago Lertxundik hautatu duen bidea jatorrizko testua oinarri 
bezala hartu eta beste testu bat sortzekoa izan dela. 

Txillardegiren itzulpena hartuz gero alderantzizko fenomenoa
rekin egiten dugu topo; hau da, jatorrizko forma zehatz jarraitzen 
saiatzen bada ere, gaztelaniazko espresioak desegokiak gertatzen 
dira. 

Eusk. 158. orria: 
(16-17) 

Gazt. 159. orria: 
(18-20) 

"Andere pare bat bakarrik, ezkerraldeko 
gozotegiaren ondoan kalaka aspergai
tzean". 

"S6lo una pa.i"eja de damas era visible, 
mientrascharlabanincansablementejunto 
ala bombonerfa de la izquierda". 
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Bistan da gaztelaniazko "una pareja de darnas" espresioa erabat 
inpropioa dela kasu honetan, itzultzaileak lexikoaren hautapenean 
izugarriZko hanka sartzea egin duela salatuz; "un par de mujeres" 
hobeto legoke. 

Itzulpen joera honen barruan ikusi dugunez, itzultzaileek aukeratu 
duten bidea jatorrizko testutik urruntzekoa izan da, beronekiko leial
tasunahautsiz bai fonnaeta bai zentzuaren aldetik; hori egiaztatu ahal 
izan dugu itzulpeneko testuetan etengabe agertzen diren gehikuntzak 
direla medio. Badago, hala ere, aldez besteko fenomenoa: ezabaketak 
alegia. 

Begira diezaiogun Mikel Hermmdezen itzulpenari: 

Eusk. 78. orria: 
(9-14) 

Gazt. 79. orria: 
(9-13) 

"Eta gogoratzen naiz bestalde Rilkek esan
dakoaz, idaztea utzi behar dela eta hura ga
be posible baldin bada bizitzea, bada, ez 

,.da,hitz bat gehiago idatzi behar. Badakit ez 
dela snobismoz idatzi behar baina ez da 
nire kasua bestalde. Ni ere homme plume 
naiz, Flaubertek zioen bezala". 

"O como decfa Rilke, hay que intentar de
jar de escribir y vivir asf si es posible, sin 
la escritura, sin escribir una sola palabra 
mas. No hay que escribir por esnobismo, 
yo tarnbien soy un homme p l ume como de
da Flaubert". 

Arretaz konparatzen baditugu bi berbaldiak konturatzen gara eus
karazkoan dauden hiru esaldi (bi nagusi, eta bat nagusi baten koordi
natua) ez direla inondik agertzen itzulpenean: 

"eta gogoratzen naiz bestalde" 
"badakit" 
"baina ez da nire kasua bestalde" 

Lehenengoaren ordez esamolde ezberdin bat erabiltzen du jatorriz
koaren batere antzik ez duena "o como decfa Rilke", eta besteak aipa
tu ere ez ditu egiten. 

Adibide honetan aipagarria da sarri askotan gertatzen den beste 
ezaugarri bat ere: puntuazio aldaketa. 
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Euskarazkoan: " ... ez da nire kasua bestalde~ Ni ere homme plu
me naiz ... " 

Gaztelaniazkoan: "No hay que escribir por esnobismo .. yo tam
bien soy un ... " 

Ikusten denez, jatorrizkoan bi esaldi nagusi ditugu puntu batek 
bereizirik; itzulpenean bereizketa hori desagertu egiten da koma jar
tzean bi esaldiak lotuagoak gertatzen direlarik. 

Adibide hau nahiko sinplea suerta badaiteke ere, balio diezaguke 
froga gisa itzulpen hauetan puntuazioari eman zaion garrantzi eskasa 
egiaztatzeko. 

Ikus dezagun beste esaldi bat: 

Eusk. 80. onia: 
(6-9) 

Gazt. 81. orria: 
(5-8) 

"hodei iragaite mengel pairaezin hori, ezer 
ezdagoeladefinitiboabizitzan,zerbaiterre
belatzen zait barruan; ez nagoela konfor
me ... " 

"Ese insoportable y fragil transitar de nu
bes, que nada ha y en la vida sea definitivo; 
se me rebela algo por dentro, siempre pien
so, como si fuera un nino ... " 

Azpimarraturiko esaldiak ditugu aztergai hemen; ohartzen bagara 
ikusiko dugu ordena ezberdinean datozela, bata puntu eta komaren 
aurretik, eta puntu eta komaren atzetik bestea, azken hau 
ondorengoari erantsi zaiolarik. Aipatu behar da, berriro, beste 
ezabaketa bat: 

" ... ez- nagoela konforme ... " -honek ez dauka bere parekorik 
itzulpenean. 

Hona iritsita, egoki deritzogu joera dinamiko edo zentzuzkoari bu
ruz ondorio txiki bat ateratzea. Zalantzarik gabe, literatura itzultzera
koan Nola esaten den Zer esaten den bezain garrantzit'iua da, eta 
hauetako alderdi bat ahulduta geratuz gero itzulpena bide okerretik 
burutua izango da. Bada, aipatutako adibideak aski izan daitezke zer 
nolako bidea aukeratu den azaltzeko. Gure ustez, ez dago arrazoi ge
hiegirik era horretan jokatzeko, batik bat, itzulpena problemarik gabe 
zehatzagoa lortu daitekeenean, baldin eta jatonizkoa ahalik eta hurbi
letikjarraitzen bada. Gutxi gora beherako itzulpenak egiteak seriota
sun falta nabarmena salatzen du itzultzaileari dagokionez. 
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Hitzez-hitzezko joera: formalista 

Itzulpen hauek burutzeko jarraitu den bigarren joera nagusia litza
teke honako hau. Jatorrizkoaren formarekiko leialtasuna (baita zen
tzuarekikoa ere) bilatu da batez ere, "Nola esan"ek garrantzi berezia 
hartu duelarik. Esan dezagun itzulpenei lotuz, J. A. Arrieta, A. Urre
tavizcaya eta J. Sarrionaindiaren itzulpen lanak nahiko zehatzak dire
la eta aurrekoan gertatzen zen "birsortu nahi" hori baztertu egin dela. 

Hitzez-hitz itzultzeak, jakina, daukan arazoa izaten da sarritan 
itzulpeneko testua artifiziala gertatzea, sintaksi eta egituragramatika
lei dagokienez. Aipaturiko hiru itzulpenak joera honen inguruan mu
gitzen badira ere, ez dugu uste era horretako problemak sortu direnik 
kasu honetan, ez bait da gaztelaniazko testua traketsa edo bortxatua 
egiten. Esan beraz,lortu den emaitza ontzat har daitekeela, nahiz eta 
lexikoaren hautapenean zenbaitetan huts egin dela iritzi litekeen. Ikus 
ditzagun adibide batzuk: 
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l.Eusk. 144. orria: 
(5-7) 

Gazt. 145. orria: 
(6-8) 

2.Eusk. 144. orria: 
(7-9) 

Gazt 145. orria: 
(8-9) 

3.Eusk. 146. orria: 
(3) 

Gazt 147. orria: 
(3) 

"Hari mehe eta geldotan hedatzen dakri
seilu ahul baten argia, argi elektriko gai
soa, miarma sare baten antzera". 

"La luz, desangelada luz electrica de 
una debillrunpara, se extiende en delga
dos y tfmidos hilos, como una tela de 
araiia". 

"Kristala hautsirik eta orratzak geldirik 
dituen horma-erloju bat dago, gainera
ko guztien zaindari". 

"Hay un reloj de pared con el cristal 
roto y las agujas paradas haciendo de 
guardian de todo lo demas". 

" ... eta bidazti saldo ezezagunak ere". 

" ... o las an6nimas manadas de vian
dantes". 
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Ikusten denez, itzultzaileak ez du. asmatu hi~ak aukeratzean; izan 
ere, ''desangelada luz" eta "argi gaisoa" nekez dira baliokideak; era 
berean, "timidos hilos"ek ez dirudi oso egokia kasu honetan; "mana
das" esatea gogorra gertatzen da gaztelaniazko esaldian. " ... hacien
do de guardian de ... " espresioak bestalde bortxatu samarra dirudi; 
hobeto legoke "como guardian de todo lo dema~". 

Erdiko joera: orekatua 

Ikusi ditugun itzultzeko bi modu nagusi horien erdian kokatzen 
dugu azkeneko hau; aurreko bien hurbiltze bat suposatzen du, hau 
da, bai forma eta bai zentzua biltzen dira itzulpeneko testuan bakoi
tzak duen garrantzia mantenduz. 

Gure ustez hau litzateke jarraitu beharreko itzulpen era, literaturari 
dagokionean bederen; izan ere, gaur egungo literatur itzultzaileak 
honen inguruan mugitzen dira, beroni jarraituz lortzen bait dira 
intzulpenean emaitzarik onenak. 

Antologia honi lotuz esan dezagun Koldo Izagirre eta Ramon Sai
zarbitoria sartzen direla honetan, berauen itzulpenak orohar egokiak 
suertatzen direlarik. Ardura berezia antzematen zaie hizkuntza litera
rioa zaintzeko (jatorrizkoa, noski), eta esan behar da neurri haundi ba
tean jatorrizko testuaren balio literarioak neurri doi ez isladaturikgera
tu direla itzulpenean. Badira, ordea, espresio batzuk gaztelaniaz eus
karaz baino aberatsagoak gertatzen direnak. Har ditzagun ondorengo 
esaldiak: (K. Izagirre) 

Eusk. 94. orria: 
(5) 

Gazt. 95. orria: 
(4-5) 

Edo: 

Eusk. 94. orria: 
(7-8) 

Gazt. 95. orria: 
(7-8) 

"Legeak sortu aurretik, erregeak. agintzen 
zuten". 

"Antes de crearse las leyes, mandaban los 
reyes". 

"Eta horregatik errege botako dun legerik 
ez omen do". 

"y por eso dicen que no hay ley que 
derribe al rey". 
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Bistakoa da hemen, bi adibide hauen gaztelaniazko esaldiak lite
rarioagoak iruditzen zaizkigu la, li teraturtasunezko sentsazioanabaria
go eragiten digutela, jatorrizko testuanan ez dagoen errima dela eta. 

R. Saizarbitoriaren itzulpena hartzen badugu konturatzen gara 
zenbaitetan espresio motelagoak erabiltzen dituela: 

Eusk. 136. orria: 
(15-16) 

Gazt. 137. orria: 
(16-18) 

"Pago lepo luzeen ostro tartetik filtratu 
zen argi lanbro berdea". 

"La llovizna de luz verde que se ftltraba a 
traves de las hojas de aquellas ha y as esbel
tas". 

Argi dago oraingo honetan, "pago lepo luze" espresioaren esana
hi zehatzak indarra galtzen duela gaztelaniaz "hayas esbeltas" jar
tzean. 

Beste horrenbeste egiten du itzultzaileak ondorengo honetan: 

Eusk. 136. orria: " ... ezpainetatik zerbeza aparra zeriola". 
(8) 

Gazt. 137. orria: " .. .los labios llenos de espuma de 
(9) cerveza". 

Euskarazko espresioaren dinamik:otasun hori ez da itzulpenean is
ladaturik geratzen. 

---"f 

Artikulu honetan zehar ezarri ditugun adibideak (askozaz gehiago 
jar genitzakeen) balio izan digute, aldez edo moldez, agerian jartzeko 
itzulpenetan egin diren era desberdinetako desegokitasunak; ikusi 
_ah"'' izan qitu2u, baita ere, zenbait kasutan jatorrizko testqa eta itzul-
p~illiih~~h ~~titi aiffilfinl!lf&e~iTh1>~·nak, iN&T?z~Ye~!i[keratu 
duten bidea, eta, inportanteena, gaur egungo euskal itzulpenaren 
egoera, zeinak lan horretan aritzeko ezinbestekoa zaigun eredu finko 
baten gabezia salatzen bait du. 
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Liburuaren errakuntzez zerbait 

Zoritxarrez, honetan ere badago zer esanik. Beti uste izan dugu 
liburu bat argitaratzea arreta haundiz egin beharreko lana dela; . ez 
zaigu iruditzen, ordea, despisteak, ahazketak, inprenta akatsak e.a. 
ikusita behintzat, honako hau eskatzen dugun eta euskal idazleen 
elkarteak aldarrikatzen duen ardura horrekin burutu denik. Guzti ho
nek pentsaerazten digu kontu gehiegirik gabe aritu dela lan honetan, 
berorrekiko beharrezkoa den seriotasuna beste une egokiagoetarako 
utzirik. 

Ondorio gisa 

Esanak esan, eta aipatuak aipatu, guzti honetatik ateratzen dugun 
konklusio nagusia zerau da: itzulpenarekiko seriotasun falta (eta 
agian profesionaltasun falta) Antologia honetan parte hartu dutenen 
aldetik; izan ere, ez zaio itzulpenari behar den garrantzia eman (edo 
eman nahi izan) era honetako eginkizun batek duen balioa estalia ge
ratu bait da errazenera jo nahi izan delako askotan. Kontutan hartuz 
gure literatura hau ez dela sobera ezaguna Euskal Herritik kanpo, 
ahalegin dexente bat egin dezakegu hori posible izan dadin', baina be
har diren gauzak eta behar diren moduan eginez, hau da, kalitate mi
nimo batez, ez edonola. 

Ondoren adibide zerrenda bat jarriko dugu lexiko hautapenari 
dagozkion zenbait akats nabannentzeko. Hona hemen: 

l. Eusk. 92. orria: 
(4-5) 

Gazt. 93. orria: 
(4-5) 

"Ez ziren bederatziak soinua entzun zu
tenean". 

"No eran todavfa las nueve cuando oye-
ron la musica". · 

2. Eusk. 92. orria: ·•v ·••tifkatiika puskakmaki1etarik zintzilik". 
(lO-ll) 

Gazt. 93. orria: 
(11-12) 

"largas longanizas colgando de perti
gas". 
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3. Eusk. 134. orria: 
(9) 

Gazt. 135. orria: 
(10) 

4. Eusk. 134. orria: 
(10-11) 

Gazt. 135. orria: 
(12) 

5. Eusk. 134. orria: 
(2) 

Gazt. 135. orria: 
(2) 

6. Eusk.136. orria: 
(14-15) 

Gazt. 137. orria: 
(15-16) 

7. Eusk. 176. orria: 
(22-23) 

Gazt. 177. orria: 
(21) 

8. Eusk. 144. orria: 
(16) 

Gazt. 145. orria: 
(17) 

9. Eusk. 158. orria: 
(l) 

Gazt. 159. orria: 
(1-2) 

10. Eusk. 158. orria: 
(13) 

Gazt. 159. orria: 
(13-14) 

"Lehendabizi izerak aldendu". 

"En primer lugar liberarse de las saba
nas". 
"Eskuineko eskuaz". 

"Con la mano izquierda". 

"Etzan''. 

"dejarlo caer". 

"Argiaren koloreetan identifikatu be
har nuena". 
" ... que tenfa que haber identificado a 
partir del colorido de la luz". 

"... non galtzen dira mutil koskorren 
ipurdiak". 

" ... d6nde se pierden los culos . de los 
chavales". 

" ... desira lizunak gogoratuaz''. 

" ... paladeando deseos obscenos". 

"Eta biharamun arratsean agian ... ". 

"Y tal vez al dia siguiente, a la hora 
del crep11sculo vespertino". 

"Postetxetik behera doan kale nagu
sian, inor ez". 

"En la calle principal, que baja de la 
Casa de Correos, no habfa estricta
mente nadie". 
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SINTESIS 

Aunque el numero de textos traducidos del euskara a otras lenguas es 
bastante reducido, hay que decir que va en aumento. Una pequei\a muestra de 
ello puede ser el libro titulado "Antologia de la Narrativa Vasca Actual", que 
impulsado por la Asociaci6n de Escritores Vascos ha sido publicado en 
1986. En dicho libro figuran lO textos (tanto relatos cbmo fragmentos de 
novelas) emparejados con sus respectivas traducciones, que en la mayorfa de 
los casos han sido realizadas por los autores mismos y en algun caso por 
otra persona. 

El objeto de este artfculo es mostrar en pocas lfneas las tendencias y cri
terios que se siguen en la narrativa vasca y valorar en que medida son correc
tas las traducciones, buscando siempre unas conclusiones generales. 

Para ello nos hemos esforzado en exponer de un modo simple y objeti
vo los errores e imprecisiones con diversos ejemplos ilustrativos. 

La primera observaci6n es que las traducciones en conjunto no tienen 
ninguna homogeneidad. Ello se debe, en nuestra opini6n, a que han sido rea
lizadas por distintos traductores y que ninguna de ellos es traductor profe
sional, lo cual podrfa justificar el resultado. 

Ya que el objeto principal de toda antologia es ofrecer una minima uni
dad en sus textos, uno de los puntos que nos parecen mas criticables en esta 
es la falta de coherencia en la elaboraci6n de las traducciones. Esta falta de 
unidad puede justificarse con las tres tendencias o criterios que se . han segui
do: 

- La tendencia dinllmica o de sentido (A. Lertxundi, Txillardegi, B. Atxa· 
ga, M. Hernandez y L. Mintegi). Estos textos nos dan la impresi6n de que 
son versiones y no traducciones; en nuestra opini6n merecen una dura criti
ca y son una muestra del modo en que no se debe traducir. 

- La tendencia formalista o litera! (B. Oyarzabal, M. Gonzalez, J. A 
Arrieta). Estas traducciones nos parecen aceptables aunque en algun caso se 
puede estimar que han errado en la elecci6n del lexico. 

- La tendencia equilibrada (R. Saizarbitoria, K. Izagirre). Esta tendencia 
es intennedia de las anteriores y en nuestra opini6n esta seria la manera en 
que se debe traducir la literatura, que es la misma que siguen la mayoria de 
los traductores de literatura. 

Todo lo anterior nos muestra que es necesario un modelo seguro de tra

ducci6n en euskard. 
En cuanto concierne a la edici6n del libro, viendo las erratas, los despis

tes, olvidos, etc. notorios que hay en todo el, no nos parece que se haya lle
vado a cabo con el celo que nosotros pedimos y proclama la misma asocia
ci6n de escritores. 

Las conclusi6n principal que se obtiene de esta antologia es la falta de 
seriedad (y tal vez de profesionalidad) por parte de los escritores y de los 
responsables de la antologia en lo que respecta a Ja traducci6n. Pensamos, 
por tanto, que tanto en lo que concierne a la elaboraci6n de una antologia 
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como en lo que respecta a los cuidados de edici6n, este esfuerzo ha sido bas
tante poco serio, y que esta "antologia" no responde ni en su selecci6n ni 
en su realizaci6n, a lo que es realmente la narrativa vasca actual. 

SYNTHESIS 

Although the number of texts translated from basque to other languages 
is quite small, it must be said that it is growing. Proof of that could be the 
book entitled "Anthology of Present day Narrative Basque", which, laun
ched by the Association of Basque Writers was published in 1986. Ten 
texts appear in this book (short-stories as well as parts from novels) and 
they go, coupled with their respective translations which for the most part 
have been done by the writers themselves though in some cases by so
meone else. 

The object of this tendencies is to show, in only a few lines the tenden
cies and criteria continued to be used in Basque Narrative and to see to what 
extent the translations are correct -whit a view to general conclusions al
ways. 

To do this, we have tried to show in a simple and objective way, the 
errors and imprecisions in various illustrative examples. 

The fiTSt observation is that in general the translations have no homo
geneity. We believe that this may be because they have all been done by 
different translators, none of them being professional translators. 

As the main principle in all anthologies is to offer some son of unity 
of the texts, one of the things which we would most criticeze bere would be 
the lack of coherency in the elaboration of the translations. This lack of 
unity may be justified by the three tendencies or criteria which have been 
followeed: 

- The dinamic tendency -or meaning. (A. Lertxundi, Txillardegi, B. 
Atxaga, M. Hernandez and L. Mintegi). These texts give us the impression 
that they are versions rather than translations; in our opinion they should 
be strongly criticized and are a clear example of how not to translate. 

- The formalist or litera! tendency: (B. Oyarzabal, M. Gonzalez, J.A. 
Arrieta). These translations are quite acceptable to us though occasionally 
one might say that they have made mistakes in the cboice of lexic. 

- The balanced tendency. (R. Saizarbitoria, K. Izagirre). This tendency 
coines somewhere between the above two tendencies, and it is in our opi
nion the way in which literature should be translated, and .~n~~ ... w .. llr .J'?" 
which most translators of literature work. 

All this goes to sbow that a safe model of tnuislating Basque is needed. 
So far as the editing of the book is concemed, seeing the mistakes and 

absent mindedness, which ean be seen throughout the whole of it, we do 
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(}()( thinlc it has been carried out nearly as well as we would have hoped or 
as well as it has been proclamed by the Writer's Association. 

The main conclusion we ean come to with this anthology is the lack of 
seriousness (and may be of proffesionalism) on the pan of the writers and 
those responsible for the translation of the anthology. Therefore we thinlc 
"that conceming both the elaboration of the anthology and the editing, the 
effort made has not been a serious one, and that this "anthology" does not 
represent well either in the selection, or in its realization, what present day 
Basque narrative really is. 
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Itzulpen baten eta 
bere zuzenketaren arteko 
konparazio-azterketa 

Joseba Mikel Garmendia Albarracin 

I. Sarrera 

1876. urtean Foruak erabat galtzen direla eta, aldakuntza garran
tzitsuak gertatzen dira Hego Euskal Herrian. Foruak galduak izanik, 
hizkuntza salbatzeko eta indartzeko ardura sortzen da; eta euskararen 
alde lan egiteko kontzientzia, apeztaraziz beste, jende gehiagok orai
na hartzen du. 

Kontzientzi hartze horretan D'Abbadiek antolaturiko euskal jaiak 
eta poesi lehiaketak azaltzen dira; era berean, Lore-jokoek inoiz izan 
ez zuten ospea lortzen dute. Gainera, euskarazko produkzioa naharo
tu egiten da hesparru berriak, antzerkia, saioa eta narratiba alegia, be
reganatuz. 

Gipuzkoan mugimendu literario garrantzitsua jaiotzen da, Villa
santeren hitzetan: "un movimiento altamente simpatico por lo espon
taneo y por ser fruto de la vida" ( 1 ); eta J. Zabaletak dioenez, "herria
ren ahotik jaso zuten hizkuntza prosa literarioaren mailara jasotzen 
jakin zuten" (2). 

Gipuzkoako mugimendu honetan, Manterolaren eskutik, garai ho
rretako idazle aipagarrienak eta euskal letren lantzeko izerdiak bildu
ko eta (landuko) koordinatuko dituen Euskal Erria aldizkaria sor-
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tzen da. Bertan Manterolak, Cancionero Vasco-ren idazleak eta 
Euskal Erria aldiz.kariaren sortzaileak; Antonio Arzac poetak; Car
melo Echegaray historialariak; euskal antzerkiaren sortzaileetako bat 
den Marcelino Soroak; Francisco Lopez Alen, sari literario askoren 
irabazleak; Gregorio Arrue itzultzaile famatuak; eta lan honen ardatza 
den Manuel Antiak lagunduko dute. 

Belaunaldi honen zeregin garrantzitsua eta zabal bat ere itzulpena 
izan zen, bai beste hizkuntzetatik, gazteleratik batipat, euskarara, edo
ta dialektu batetik beste batetarakoa. Lan honetan aipagarrienak Gre
gorio Arrue, zeinak itzulpen zerrenda luzeatik ospez altxatzen den 
Bravanteco Genovevaren bizitz arrigarri miragarria idatzi 
eta Mogelen Peru Abarka gipuzkerara bihurtu bait zuen, eta Ma
nuel Antonio Antia. 

Euskal literaturaren berpizte honetan, balio handiko zeregina edu
ki izan zuten inprimategiek. Guztiz aipatzekoa da, Tolosako Eusebio 
Lopez editorea. Hiztegiak, gramatikak, historiako liburuak eta orain
dik argitaratu gabe zeuden aintzinako obrak editatu zituen. Adibide ba
tzu emateko, besterik gabe: Aizkibel eta Novia de Salcedoren hizte
giak, Mogel-en Peru Abarka, Astarloaren Discursos fllos6fiCOS, 
Larramendiren koreografia, P. Henao-ren Antigiiedades, P. Moret
en Analeak ... 

Garaian dagoeneko kokaturik gaudela eta, lotu gatzaizkion ha
riari. 

1983. urtean Tolosan XIX. mende azkenaldiko eskuzkribu bat 
aurkitu zen .. Eskuzkribu hau Manuel Antonio Antiak eginiko Fray 
Leopoldo de Cherance kaputxinoaren Vida de San Francisco de 
Asfs liburuaren itzulpena da, frantzesezko jatorrizko argitalpenetik 
egina, ziurrenera, Antiak berak liburuaren izenburuan ziurtatu ez bai
na aditzera uzten duen bezala. Interesatzen zaionari esan, eskuzkri
buak egungo folio bikoitzeko tamaina duela eta paperaren marka 
Arrillaga dela, erdialdean zuhaitza duen eskutu koroaduna duelarik. 

Itzultzailea 

Baina, M. A. Antiaz zerbait gehiago ezagutu dezagun. Urretxun 
jaio zen 1830-ko Maiatzaren 6an. Oiiatin Filosofia eta Irunean Teo
logia ikasiko du. Leitzan kapelaua eta Urnietan 1857-1894 urteren ze-
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har erretorea izan zen. 37 une zituelarik, P. Claret-en Camino rec
to y seguro para el cielo, lecci6n para el devoto carmeli
ta, devoci6n de los siete domingos de San Jose liburuaren 
itzulpena burutzen du, geroztik bederatzi ediziotaraino iritsiko zena. 
48 une zituela Kristaua elizan argitaratzen du eta segidako uneetan 
deboziozko liburuak eta dozena bat itzulpen idazten ditu. Euskal He· 
rria eta Euskalzale aldizkarietan laguntzen du artikuluak eta oler
kiak idatziz. Umietako euskal jaietan Abbadierekin lankidetzen da. 
Oiartzuneko lehiaketan saritua gertatzen da. Azkenik, 1894ean 
U mi etari hiltzen da. Karmelo Echegarayren hitzetan: "Erderatik euska
rara bihurtzen, gutxi bezelakoa zen" (3). 

Antiak liburu batzu Tolosako E. Lopezen inprimategian argitaratu 
zituen, Karmelatar debotoarentzat ikasbidea itzulpena bai bede
ren, azalean E. Lopezen izena agertzen bait da (4). 

Aita San Franzisko Asiskoaren Bizitza itzulpena ere idatzi 
zuen. Honela dio eskuzkribuaren haseran: "Aita San Franzisko Asis
koaren Bizitza. (1.182-1226 ). Aita Leopoldo Cherance, kaputxi
noen ordenakoakPranzez hizkuntzan argitaratu zuenetik Giputz-eus
karara. Manuel Antonio Antia, Urnietako erretoreak itzulia". 

Antiak, hil aurretik, geroago argitara zezan behar bada, E. Lopezi 
eman nahi zion. Eskuzkribuaren azalean honela bait dio: "Es~e manus
crito es propiedad Eusebio Lopez, editor de Tolosa por regalo de la 
familia segun voluntad del traductor; antes de su muerte. Tolosa y 
mayo 22-1.901. Eusebio Lopez". 

Historia ez da hemen amaitzen. E. Lopezek, antza denez, itzulpen 
hau argitaratu nahi zuen eta horretarako eskuzkribua norbaiti zuzen
ketak egin zitzan utzi zion; zuzentzailea M. A. Antia bera ez dela bis
tan ikusten da, besterik gabe zuzenketetako letra bera ere egilearena
ren oso bestelakoa delako, eta ikusiko den bezala, batak eta besteak 
hizkuntz eredu oso des berdinari erantzuten diote lako. Zuzentzaile eze
zagun horrek, beraz, liburuaren "Itz-Aurrea" eta "Lenbiziko berezie
ra" zatiak zuzendu zituen. Zuzenketa hauetan J. Zabaletak dioen be
zala, "X/X mendearen amaiera etaXXaren has erarekin batera euskara
ri dagokionean gertatzen den hizkuntz erizpide "aldaketa" (5) ikus 
daiteke". Zuzenketa hauei dagokienaz beranduago mintzatuko gara za
balago. 

Lan honen helburua, lehenik, Antiak dagien itzulpenaren azterke
ta izango da; Antiaren itzulpenaren eta zuzentzailearen aneko hiz-
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kuntz erizpideen gonbaraketa bigarrenez; eta azkenik, zuzentzailea 
nor den aztertu eta frogatzen saiatuko gara. 

U. Sorburu testuarekiko itzulpen testuaren azterketa 

II. l. 

Antiak egindako, Fray Leopoldo de Cherancek idatziriko Asisko 
Franzisko santuaren bizitzaren itzulpena bere sorburu testuarekin 
(SH) konparatuz aztertterakoan, J.M. Zabaletak "Informazio ira
bazi eta galerak testu juridiko baten itzulpenean. Usurbil
ko erriyaren ordenantzak (1888)" artikuluan (6) erabiltzen 
duen azterketa mota jarraitu izan da, hots, xede testuan (XH) gerta
tzen diren informazio galerak eta irabaziak. 

Azterketa honetarako, itzulpeneko "Itz-aurrea" eta "Lenbiziko be
rezi era'' erabili izan da, hots, aipatzen ari garen eskuzkribuko lehen 
16 orrialdeak eta gaztelaniazko 31, gaztelaniazko testua bait darabilgu 
jatorrizko bezala. 

SH-ko testuko hitzaurrean 12 ahapaldi daude, aldiz, XH-n ll. 
Hau ahapaldi batzuren fusioz gertatzen da. "Lenbiziko bereziera" -ri 
dagokionez, SH-n 56 ahapaldi eta hauek elkartzean edota ez itzul
tzean, XH-n 36 bakarrik daude. 

Zuzentzenzaionirakurlegoaridagokionez,ezberdintasunakbadau
de bi testuen aldetik. Lehenik, kulturalki irakurlegoa banagarria da, 
SH-ko irakurlegoa erdalduna bait da, eta aldiz, XH-koa euskalduna 
edo gehienez jota, elebiduna. Baina, bada beste diferentzi garrantzi
tsuagoa: Anti ak bere itzulpena jatorrizko testukoa baino irakurlego he
rrikoiago, zabalago, arruntagoari zuzentzeko asmoz egiten du, horre
la azaltzen dute behinik behin lexikoaren zehaztasunaren murrizpe
nak, latinezko ziten itzulpenak, eta batez ere, SH-koesamolde konple
xuen herrizkerapenak eta sinpleagotzeak. Honek dakarren ondorioa, 
balio literarioaren txiroketa da, espresioak desagertu egiten bait dira, 
errekurtso literarioak deuseztu ... Hala ere, literario alorrean galtzen 
duena, ulerpenaren erraztasunean irabazten du. 
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n~z. 

Itzulpen testuetan normalena informazio galera gertatzen da; aldiz, 
arrazoi batzuren bidez informazio irabaziak ere gerta litezke, eta hona 
hemen, Antiak XH-n ezartzen dituen informazio irabazi mota batzuk, 
argibide izango dituzten adibideekin. 

l . Lehendik adierazirik zeuden informazio batzuren errepikape
na, era horretara testuaren uletpen hobeagoa lortzen duelarik. 
Hau SH testuan agertzen diren izenordeak gordetzen duten 
esanahia XH testuan ezartean. 

-Para refutarla victoriosamente 
Erreparu oni bear bezela erantzuteko 

(ltz-Aurrea, 2. prrf.) 

- Resistiendo aquella y triunfando esta 
nola izaerari gogor egiten zion eta grazia garai ateratzen 
zan (LA. -7) (7) 

Edota sintagma batzu berriro errepikatuz gertatzen da, batzutan 
paralelismoa lortzen duelarik. 

-En cuanto la criatura pueda asemejarse al creador y la 
propia-copia al modelo 
Kriaturakriatzailleari iruditualdezayokeanambateaneta 
imajina bere moldeari iruditu al dezayokean moduan 

(Lenbiziko bereziera, 5. prrf.) 

2. Inplizito dagoen informazioa esplizitoki agertzen da xede tes
tuan; zenbaitetan zehazten den informazioa testuan derrigor 
inplizitu ez dagoena da, itzultzaileak bere irakurlea ezjakintzat 
jotzen duelako zehaztua baizik. Hala, ondoko lehen adibidean, 
"beste" denean jakina da "berri" dela; baina hurren bigarre
nean, "Al peak" ez ziren nonbait "mendi" bezala ezagunak eus
kal irakurle debotoarentzat 

-Unam4s 
beste berri lxa (I.A.-1) 
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-Por los Alpes 
Alpe-mendietatik (L.B.-1) 

- Antes de la era vulgar 
Jesu-Kristo mundura etorri baiio /enago (L.B.-1) 

-Jesus en Nazaret 
Jesus aurrarenak Nazareten (L.B.-15) 

-Que comprende el tiempo transcurrido desde su adoles
cencia a su conversi6n (1196 a 1206) 
bere gaztetasunetatikkonbertitu zenarterafiokoamar urte 
aetan (1.196 tik 1.206 era) (L.B.-25) 

3. Itzultzailearen iritzizedokulturarenohituraz, badaude beti kali
fikazio konkretuen eransketa egiten zaien kontzeptu batzu, hau 
orokorki erlijiozkoetan ematen delarik. 

- A la memoria de nuestro Fundador 
gure fundatzaile santuari (I.A. -7) 

-Como otto Simeon 
Simeon zarrak bezela (L.B.-10) 

-La providencia 
Jaungoikoaren Probidentzia (L.B.-15) 

4. Lexikoaren mailan, erdaratik mailegua hartu nahi bada, maile
gu horren ondoan konjunkzio disyuntiboaren bidez elkartuz 
euskarazko hitzaren, gehienetan herrikoia ez dana, ezarketa 
gertatzen da. 

-La naturaleza 
izaera edo natura/ezak (I.A.-7) 

-Suclima 
Bere klima edo aizetorkia (L.B.-1) 

5. Badago beste informazio irabazi mota garrantzitsubat. Hau 
itzulpeneanitzultzailearensubjetibismoaagertzeanjasotzenda. 
Eta orokorki bi modutara gerta daiteke: 
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5.1. Lehenbizi, SH testuko informazioak interpretatu egiten 
ditu itzultzaileak. 

- Temerosos de que el error no adquiriese el beneficio 
de la prescripci6n 
Denboraren buruan utsegiteak egiatzat hartu etzitet
zen (I.A.-13) 

-En nuestra patria 
Gure artean (I.A.-11) 

- Antes de la era vulgar 
J esu-Kristo mundura etorri baiio /enago (L.B.-1) 

-Los principes de las tinieblas 
infernuko deabruak (L.B.-10) 

-Para que nadie equivocase el sentido de su misi6n 
guziak ezagutu zezaten J aungoikoak bial du tako /am
bidean zebillela (L.B.-33) 

-Por modo sobrenatural 
millagroz (L.B.-33) 

-Sus disipaciones 
Zabarkiro igarotako urteakgatik (L.B.-32) 

5.2. Itzultzaileak bere eritzia ematen du; hemen behar bada, 
itzultzailearen ideologia nabari daiteke. 

-Contra los desbordamientos, nunca vistos, de la 
presente generaci6n 
Ondatu ez ditzan gizaldi onetako lasaikeriak, ugol
dearen gisan artzen duten guzia menderatzen dute
nak (I.A.-9) 

-Fomentar las felices inclinaciones que iba descu
briendo en su hijo 
Semeagan ikusten zituan ekarrai onak indartzen, au 
iriste arren ezertan artu gabe neke eta aiegin guziak 

(L.B.-17) 
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-La dorada copa 
Atseginezko edontzi urreztua (L.B.-25) 

-En el fmnamento de su Iglesia 
Eleizaren zeru urdin eder horretan (L.B.-36) 

0.3. 

Infonnazio galeretan denetarik gerta daiteke, bai ahapaldi osoren 
desagerpena, bai puntualizaziobatzurena,infonnazioaspektu batzure
na, bai generalizazioaren bidez, bai konplexutasunak sinpleagotuz ... 
Literalki ere, galerak nabannentzen dira. 

l. lnfonnazio galera garrantzitsuenak Antiak itzultzen ez dituen 
ahapaldi luzeen desagerketak dira. Honen arrazoi noski, Antia
ren iritzi subjetiboan bilatu beharko litzateke. 
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Horrela badirudi batzuetan deskripzio hutsa delako kentzen 
duela. Adibidez, jatorrizko testuaren lehenengo kapituluaren 
2. eta 3. orrialdetan 40 lerro kentzen ditu, "Si ellector quiere 
cerciorarse ... sencillas costumbres" zatia hain zuzen, eta· Ho
rrek garrantzi handiko galera esan nahi du, geroago zuzenean 
eta zer diren adierazi gabe izen propio batzu agertzen direlako 
zer diren esan gabe; hots, konkretuki Espoleto eta Perusa hi
riak zirela eta ez beste zerbait, itzultzaileak ezabatu duen zati 
horretan adierazten zen. 
Beste batzutan, pentsakizun metafisikoak kentzen ditu, hala no
la. 9. orrialdeko 16 hileretako "l,No tenfa razon en proceder, ... 
el resultado que apetecfa" zatia. 
Gerta daiteke baita ere, kentzen dituen zatiak laburtuz itzulpe
nean txertatzea, hala nola adibidez, 12. orrialdeko 46 ileretako 
"Por ent6nces fue ... opulencia en que habia c ai do" zatia, "Lem
biziko berezi era "ren 20. paragrafoan lau ileretan laburtua azal
tzen da. 
Edota, 19. orrialdeko 56 ileretako historiazko "y vinieron so
bre el... y la victoria de los perusinos" zatia 5 ileretako labur
pen bat du 30. parrafoan. 
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2. Beste informazio galera mota, ez paragrafoak kentzea bezain 
garrantzitsua,puntualizazioedotagehienbatproposizioesplika
tiben desagerketak dira. Hona hemen adibide batzu: 

-de quienes todos hacenjustos y grandes elogios (I.A.-4) 
-el interes que siempre despierta la narraci6n deun conten-

poraneo (I.A.-5) 
-en medio de una naturaleza incomparable (L.B.-2) 
-que tanto se esmeraron en retratar al Fundador, al Tauma-

turgo, al santo (L.B.-15) 
-en el cual retrato bien se echade verel tipo elegante y deli

cado de los pobladores de Umbrfa (L.B.-23) 
-por su caracter facilfsimo y llena de contrastes y aquella 

su cortesfa caballeresca y su rectitud jamas desmentida 
(L.B.-23) 

3. Maila txikiagoan, informazio galera itzultzailearen iritziz, infor
mazioaren aspektu batzu kentzean jasotzen da. 

-la vida de nuestro heroe 
gizon miragarri honi (I.A.-17) 

-sus altos ejemplos 
beraren ejemploak (I.A.-9) 

-la accion de gracia 
Graziak (L.B.-12) 

-el recuerdo de las primeras sonrisas 
aren lenbiziko parra gozoak (L.B.-15) 

-los antiguos historiadores de San Francisco 
San Franzisko-ren kondairatzaileak (L.B.-15) 

- algun amigo de la familia 
adiskideren batek (L.B.-20) 

4. Esamolde konplexu eta kultoak ezin itzuli edo itzuliz gero eus
karazesaldiabehartuegigeratzendelakoedoiktzultzailearibeha
rrezkoa ez den soberako informazio gehikuntza iruditzen zaiola
ko, sinpleagotu egiten du, informazio galera sortuz. 
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- Formamos en el fondo del alma prop6sito de restablecer 
la verdad de los hechos 
egokariak, gertatu bezela esateko asmoa artu genuen 

(I.A.-3) 
-Por no consentir que perdiese 

galdu ez dadin (I.A.-4) 

-Son las mismas palabras que del autor 
ala dio berak (I.A.-4) 

-El exito y el contento han excedido a nuestras esperanzas 
Geure lan au uste bano obeto atera zaigu (I.A.-6) 

-A todos los hijos del Serafico Padre, cualquiera que sea 
la rama a que pertenezcan 
Aita onen ume, ordena guzietakoei (I.A.-9) 

-a su vuelta 
echera itzultzean (L.B.-13) 

-las primeras balbuncientes palabras, ... aquellas primeras 
expansiones de vida 
itz-erdiskak eta jostachoak (L. B. -15) 

-el momento de formar la inteligencia de .Francisco 
eskolatzeko denbora (L.B.-19) 

5. Lexiko mailan, erdaraz hitz batzu zehazteagatik edo zehaz
tuegiak agertzen dira, adjetiboen bidez orokorki, eta matizazio 
hauek ez dira euskarara itzuli, eta eta horretara euskaraz ad
jetibo gutxiago ·eta esanahiaz orokorragoak agertzen dira. 
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- nuevos y espaciosos campos 
bide berriak (I.A.-3) 

-vivisima y clara luz 
argitasun handia (I.A.-5) 

-la parte activa y principalfsima 
parte aundia (L.B.-18) 

- buscado y solicitado por todos 
guziak billatzen duten (L.B.-25) 
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-la niiiez; la adolescencia y la juventud 
aurtasuna eta gaztetasuna (L.B.-35) 

6. Itzultzailearen iritziz ezagututzat ematen duelako edota testuin
guruan beste leku batean aipatuak daudelako, informazio espli· 
zitoak inplizitoki ezartzen ditu. 

-una de las obras maestras de la Edad Media, ... 
composici6n an6nima de principios del siglo XIV 
X/V garreneunkariaren aurrean argitaratu zan itzkriburik 
onenetako bategillearen izen gabe (I.A.-5) 

-los fines que nos hemos propuesto 
gure asmoa (I.A.-7) 

- Mas aunque callen los historiadores sobre estos puntos 
Alaz guziaz ere, (L.B.-15) 

7. Beste galera mota, eta ez informazioari buruzkoa, aldaketa se
mantiko, sintaktiko, morfologikoek balio literarioan dute eragi
na da. Eragin honek espresatzeko errekurtsoen aldaketa eta ja
torrizkoarekiko galerak sortzen ditu. 
Balio literarioaren galera hau, neurri nabarmenean, hizkera kul
turaren irudi diren esamolde konplexuak sinpleagotzean ikus-ten 

dugu. Hona hemen bi adibide: 
- Formamos en el fondo del alma prop6sito de ... 

asmoa artu genuen (L.A.-3) 

-El exito y el contento han excedido a nuestras esperanzas 
Geure lan au uste baiio obeto atera zaigu (I.A.-6) 

Itzulpenak jatorrizko testuak duen gorespen, indar goratzailea 
ere galtzen du. Galera hau adjetiboetan argi nabaritzen da: alde 
batetik, gradu positibo erlatibozko adjetiboak gradu positiboan 
itzultzen ditu maiz. Adibidez, 

-el alma humildisima del mendigo 
eskale umillaren anima (I.A.-7) 

-su fisonomia originalisima 
izan zuten ichura berekia (I.A.-7) 
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11.4. 

eta bestetik, adjetibo ugaritasunez ematen diren matizazioak, 
gehienetanbaliosuperlatibozkoakdirenmatizazioak,galduegi
ten dira zehaztasun gutxiko adjetibo gutxiagoz itzultzean~ 

-nuevos y espaciosos campos 
bide berriak (I.A.-3) 

- vivisima y clara luz 
argitasun aundia (I.A.-5) 

-La parte activa y principalfsima 
parte aundia (L.B.-18) 

Itzulpenean figura erretorikoak galdu egiten dira, baita ere, 
metaforak adibidez: 

-aquellas primeras expansiones de vida 
jostachoak (L.B.-15) 

-la aurora de su existencia 
beraren jayotzi:z 

Personifikazioak 

-la naturaleza ... si publica la omnipotencia del Creador, 
tambien habla de su bondad (izaera) 
izaera ... Egillearen guziala sentiarazten badu ere, era be
rean bere ondasuna adierazten duena (L.B.-1) 

Litoteak 

-no habni de buena fe que no vea ... 
gizon prestu guziak ... ikusiko behar dituzte (L.B.-12) 

Lexikoaren aldetik, gaztelaniazko hitz zehatzak adierazteko sarri
tanAntiak hitz bakarra erabili beharrean edo erdarakadak erabili be
harrean, hitz horren esanahia esplizitoki azaltzen du. 

-valor intrinseco 
berez daukan balioa (I.A.-5) 
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-anonimo 
egillearen izen gabe (I.A.-5) 

-pintar 
nolakoa zen agertzea (I.A.-7) 

-la abnegaci6n . 
bere buruaren ukatzeak (L.B.-17) 

-a quien exorcizaban 
eleizako orazioakifl gaizkiflak kentzen ari zizayozkatela 

(L.B.-11) 

Itzulpen modu honetan, informazio irabazia gertatzen da, inplizi
toa dagoena esplizitoki azaltzen delako. 

11.5. 

Ondorioz, esan behar da, itzultzaileak testua herrikoiago bihurtzen 
duela, alderantziz, balio literarioan galdu egiten duela. Dena, dela, ga
rai hartako errekurtsoekin, hau da, neologismorik edo maileguzko hi
tzik erabili gabe, informazio konplexu asko itzuli ahal iz~ du: esa
nahi gehiena hatzemanez. 

Hala ere, M. A. Antiak euskal itzulpenaren historian duen balioa, 
edo testu honek duen itzulpen balioa bere neurrian hatzemateko. pers
pekltiba historiko zabalagoa behar da, eta bere garaiko itzulpengintza
ren testuinguruan kokatu. Hori, ordea, ez dago idazki honen ahalme
nean ez asmoetan. 

m. Antiaren itzulpena eta 
testu zuzenduaren arteko gonbaraketa 

Sarreran aipatu dugun bezala, Tolosako E. Lopez editoreak Antia
ren idatzia argitaratu nahiean norbaiti utzi zion zuzendu zezan. Zuzen
ketak jatorrizko eskuzkribuaren gainean eginik daude eta lehenago 
adierazi den bezala, bi garaietako euskararen joskera eta euskarare
kiko ikuspegiak kontrastatzeko lekuko ezin hobea dira. 
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Zati honetan lan honen bigarren parteari heldukD natz~o; Antiaren 
itzulpena eta testu zuzenduaren arteko gonbaraziotikjasotzen diren al
daketa gehien-gehienak, bai onografikoak, bai morfologikoak, bai 
sintaktikoak, bai lexikozkoak. Finean, ondorioak atera ahal izango 
dira 

Hona hemen bigarren zati honetait aztertzen ~aren klasifikazioa: 

l. Ortografia. 
2. Azken -a berezkoa. Atzizkiak. Deklinabidea. 
3. Komunztadura 
4. Atributoa. 
5. Aditza. 
6. Perpaus bakunak. 

6.1. Galderak. 
6.2. Harridurazko perpausak. 

7. Perpaus elkartuak. 
7 .1. Proposizio konpletibak. 
7.2. Erlatibozko proposizioak. 
7.3. Proposizio kausalak. 
7 .4. Proposizio kontsekutiboak. 
7.5. Helburuzko proposizioak. 
7.6. Proposizio esplikatiboak. 

8. Perpausaren elementuen ordena. 
9. Lexikoa. 

l. Zuzenketa ortografikoak 

Hona hemen zuzenketa onografikoen zerrenda; 

b b 
-a- m+ ->n+ (8) 
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Adibidez: lambidea -> lanbidea 
barrumbea -> bammbea 
zuzembidea -,--> zuzenbidea 
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-b- Izen multzoa+ ak+ kin= IM + akkiii -> IM + akii'i. 
lagunakkii'i -> lagunaldn 

-d- [X] soinua duen -g- letra. zuzentzaileak -j-z idazten du. 

Angel-> Anjel 

-e- Hasierako r.:., botaka -iT- bihurtzen da. 

Rufino -> Errujino 

-f- Zuzentzailearen leherkari ahokari ezpainbikoarekiko joera 
ozenaren aldekoa da zenbait zuzenketatan, hots, -p- -b-. 

jayoperria ...:.._> jayoberria 

-g- Zuzentzaileak bustidurak idatzi beharrean, kontsonanteak 
busti gabe adierazten ditu, horrela, -ll- -1- eta '-ii- -n-. 

amilldu ->ami/du 
zirtzillkeria -> zirtzilkeria 
bigufiki -> bigunki 
atsegiiitsuak -. > atsegintsuak 

-h- Vd altemantzian 1-runtz jotzen du batzutan. 

fraide -> praile 

-i- f/p altemantzia gehienetan p nahiago du eta batzutan f. 

Ifar->lpar 
fraide ---'-> praile 
familiarekin -> pamiliareldn 
infemuko -> inpernuko 
prantzezez -> frantzezez 

-j- Diptongoen artean ere aldaketa batzu ematen dira. 

Eleizak -> Elizak 
Been -> Bein 
zieska -> seaska 

-k- Txistukarien artean ematen dira aldaketa gehienak eta 
garrantzitsuenak . 

.:.... Lehenik,Antiakfrikatuedoafrikatu bizkar-albeolareetaapi
kal-albeolareak nahastu egiten ditu. Zuzentzaileak okerrak 
zuzentzen ditu. 
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Frikariak 
Gis-irudiak -> Giz-irudiak 
Eginkisuna -> Eginkizuna 
Diskidan -> Dizkidan 
Usten -> Uzten 

Afrikatuak 
Arrots -> Arrotz 
Erakutzi -> Erakutsi 
Ensetik -> Ertzetik 

-Bigarrenik, Antiak kontsonanteen aurrean jartzen dituen 
txistukari afrikatuak zuzentzaileak frikatu egiten ditu. 

Sinitsgaya -> sinisgaya 
itzkribua -> izkribua 
itzkuntza -> izkuntza 
beltzchoa -> belzchoa 
ekaitztsu -> ekaiztsu 

-Hirugarrenik, n ondoren dauden frikariak afrikatu egiten 
ditu. 

zinzilik ->zintzilik 
penitenzia -> penitentzia 

-l- Antiak juntagailu kopulatiboa "eta" idazten du; aldiz, 
zuzentzaileak batzutan ''ta" -ra eraldatzen du. 

goarpelari eta ... -> goarpelari ta .... 
Bolandotarren eta .. -> Bolandotarren ta ... 
S. Franzisko Asiskoaren eta bere lagunen -> 

Asisko Franzisko ta bere lagunen 
egiatasunaz eta -> egitasunaz ta 

2. Azken -a berezkoa. Atzizkiak. Deklinabidea. 

Azken -a berezkoa 

Zuzentzaileak hitz askotan askotan ez ditu azken -a berezkorik 
onartzen eta ezabatu egiten du, ondorioz, deklinazioan esate batera
ko, aldaketak sortzen dituela. Hona hemen Antiak ezarri eta zuzen
tzaileak kendu dien hitzak: 

egia-> egi 
probinziako -> probinziko 
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Ordena-> Orden 
gauza-> gauz 
aztarnafik -> aztarnik 
jayerarik -> jayerik 
Alemaniako-> Alemaniko 
Italiako-> ltaliko 
Graziara -> Grazira 
Franziako -> Franziko 
banakaen -> banaken 
gloriaz -> gloriz 
arantza-> arantz 
lasaikeriarik -> /asaikeririk 

Atzizkiak 

Zuzentzaileak erroari atxikituriko atzizki batzu aldatu egiten ditu, 
atzizki hauek orokorki hizkuntza erromanikoetatik datozelako. 

Horrela, adibidez: 

pranzes -> pranzitar (l.A.-1) 

Erdaran ugaritasuna edo oparotasuna adierazten duen oso atziz
kia, euskerazko -tsu atzizkiagatik aldatzen du. 

nekoso -> neketsu (I.A.-2) 
balioso -> baliotsu (L.B.-16) 

Latineko -mentum eta -tio/tionis atzizkitatik datozen -mendu eta -
zio atzizkiak -pen atzizkiagatik aldatzen du. 

sinistamentua -> sinispena (l.A.-4) 
bedeinkazio ->bedeinkapen (L.B.-16) 
tentazio-> tentapen (L.B.-16) 

Kolpe ekintzetako ideia ematen duen -ada atzizkia, behar bada er
darako ~ada (patada)ren jatorri berbera. daukalako (9), beste batzuen
gatik aldatua da 

begirada-> begiratzeak (L.B.-9) 
begirada-> begiratua (L.B.-23) 
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Gabezia edo aurkakoa adierazteko Antiak des- aurrizki erroma
nikoadarabil. Baina zuzentzaileak des- hori -ge/-ke atzizkiagatik alda
tzen du. Hona hemen R. M. Azkuek atzizki honi buruz diona: "Ga. 
Pro.{Usamente debio de usarse este sufijo alta cUllndo iodavia no se 
introdujo el uso de baga, bage o sumetdtesis gabe sin. Al "indarga" 
debil, sin fuerzas sustituyo andando el tiempo indar baga con sus 
variantes. (. .. )So/o tres ejemplos de ge he podido hasta ahora reunir: 
dos bizkainos, bage desprovisto, y e/ge (fruta) verde y (persona de 
poco talento ... El tercero, dunge, malvado" (10). Ikusten dugunez, 
oso gutxi erabiltzen da, baina antza denez zuzentzailea atzizki honetaz 
baliatu da des- ez erabiltzearren. 

desagertu-> agerketu (L.B.-10) 
desberdina-> berdingea (LB.-20) 

Deklinabidea 

Deklinabideari buruz, Antiaren itzulpena eta zuzenketaren artean 
dauden aldaketak bi multzotan bana ditzazkegu, alde batetik, kasu 
berdinaren barru ematen diren aldaketak eta bestetik, kasu aldaketak. 

Lehenengo multzoan aurkitzen ditugun zuzenketak hauexek dira: 

- Antiakpluralaadierazten dutendetenninantezenbatzaileei plura
lezko ezaugarria ezartzen die, zuzentzaileak ondoren mugaga
bean ezartzen dituelarik. Adibidez, 

Askoko degu kontatzea itz bietan -> 
Asko izango degu itz bitan ... kontatzea (I.A.-2) 

Beefi baiio geyagoetan ->Bein baflo geyagotan (L.B.-16) 

-Bigarrenez, ikusi bezala, zuzentzaileak azken -a berezko asko 
kentzen ditu, horrek elementu epentikoak desagerrarazi edo age
rrarazi egiten duela edo konsonanteen pennutazioa ematen due
la, lege fonetikoen arabera. Adibidez: 
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egikeratako -> egikeretako (I.A.-6): e epentetikoa jarri 
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-Hirugarrenik, erakusleeneepentetikoazuzentzaileak ezabatu egi-
ten du, adibidez: 

onetatik -> ontatik (L.B.)-2) 
onetan-> ontan (L.B.-3) (L.B.-5) (L.B.-25) 
onetarako -> ontarako (L.B.-25) 

-Laugarrenez, Antiak soziatiboaren plurala azaltzeko -ak kin 
akkifi forma erabiltzen du. Zuzentzaileak bietako k bat ezabatzen 
du, pluralerako marka -akiii geratuz. 

lagunakkiii -> lagunakiii (I.A.-4) 

-Azkenik, fenomeno fonetiko batzuei buruzlcoak 

Jaungoikoana -> Jaungoikoagana (L.B.-33) 
billereetako -> billereetako (L.B.-24) 

Kasu edo deklinabide atzizkiaren aldaketei buruz edo deklina
ziozko anomaliei buruz, hona hemen R. M. Azkuek dioena: "Es fre
cuente dar a nuestras desinencias la misma extensi6n que se les da en 
castellano a sus correspondientes preposiciones" (ll). Hauxe bera 
ematen da adibidez, soziatiboa, laguntasuna eta konpainia soilik adie
razten bait du, erdarako con preposizioaren balio askorekin nahas tera
koan. Garrantzit'iuenaeta ugariena, soziatiboaetainstrumentalaren ar
teko nahasketa da. Zorionez, zuzentzaileak era egokian ezartzen ditu. 
Hona hemen nahaste honen adibide batzu: 

deadarrakkiii -> deadarrez (L.B.-24) 
arreta guziarekin-> arreta guziaz (L.B.-15) 
bere buru emayarekiii ->bere buru ernayaz (L.B.-19) 

Hona hemen ere, -kin atzizkia gaizki erabilia dagoelakoaren ustez 
zuentzaileak egiten dituen aldaketak: 

t,Nola utzi zezalcean b<xleinkaziozko seme ura besteren eskue
ian bular f.rr9!se~~ -gMtzelm a~lf ~~ t(~fldl~~liift? ~> 
(.Nola utzi zezakean bedeinkapenezko seme ura besteren 
eskuetan bular arrotzetan, galtzeko aiii arrisku aundian? 
(L.B.-16) 
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Asisko uriak gerra zeukan Perusakoarekii'i. -> 
Asisko uriak eta Perusakoak gerra zeukaten. (L.B.-30) 

Zorigaitz onekin galai gazte aek erori ziran-> 
zorigaitz onegatik ga/ai gazte aek ... erori ziran (L.B.-30) 

berarekin geyago ez tratazea -> berari geyago ez tratatzea. 
(L.B.-31) 

ibillera guziz azkarrarekiii -> ibil/era guziz azkarrean. 
(L.B.-36) 

R. M. Azkuek beste anomali bat deskribatzen digu: "Sucede a 
nuestros escritores que piensan por lo general en castellano o en 
frances y traducen "sobre esto" (aunque signijique "de esto") onen 
ganean" (12). Antiak berdin dagi eta zuzentzaileak zuzendu ere. 

S. Franziskoren ganean-> Franzisko santuaz (I.A.-3) 
eman zien zuzembidearen ganean -> eman zien zuzenbideaz 

(L.B.-15) 

Eta azkenik, orain R. M. Azkueren arabera anomalia betetzen 
duena zuzentzailea da. "La conjusion que algunos hacen entre la 
desinencia del caso activo y la del instrumental" (13). Hauxe bera 
gertatzen da hain zuzen ere. 

Mundu guziak onratua -> mundu guziaz onratua. 
(L.B.-30) 

3. Komuztadura 

Koordinazio kopulatiboa, bai disjuntiboa bi edo sintagma gehia
goen artean ematen denean, Antiak mugatzailea eta erlazio atzizkia 
sintagma guztietan ezartzen du. Zuzentzaileak ordea, joera honen 
aurka azkeneko sintagman soilik jartzen ditu mugatzailea eta erlazio 
atzizkia. 
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mannol mirari tsua eta pontea -> 
marmol miraritsu ta pontea. (L.B.-9) 

itzuUko da lenag;o edo geroago ~> 
itzuliko da /en edo geroago. (L.B.-18) 

S. Franziskoren aurtasuna eta gaztetasuna-> 
Franzisko santuaren aurtasun eta gaztetasuna. (L.B.-35) 
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4. Atributoa 

Antiaren joera atributoa edo predikatiboa mugatua jartzea da, al
diz, zuzentzaileak mugagabean. 

Orobat izan zuen Beni-emailea ere bere enitar bat-> 
Orobat izan zuen Berri-emaile ere bere erritar bat. 

(L.B.-8) 
An izaera agertzen da aundi beziil zoragarria-> 

An izaera agertzen da aundi bezain zoragarri (L.B.-1) 

S. Aditza 

Zuzentzaileak aditzlaguntzailearen baitan aldaketa batzu egiten di-
tu, orokorki Nor-Nori eta Nor-Nori-Nork kasuetan. · 

Nor-Nori kasuan ematen den aldaketa nabariena, Antiak izan adi
tzaren erro bezala -za- erabiltzen duen bitartean, zuzentzaileak -tza-. 
Horrela adibidez: 

zizayotela -> zitzayotela (L. B. -1 O) 
cizayon -> zitzayon (L.B.-14) (L.B.-19) 
zizayozkan -> zitzayozkan (L.B.-30) 

Nor-Nori-No!K kasuan aldiz, Nori kasuko hirugarren pertsona 
adierazteko singularrako -o- ezaugarria eta pluraleko -e- ezaugarria 
behin ere, kendu egiten ditu . . 

ziozkala -> zizkala (L.B.-9) 
ziozkan -> zizkan (L.B.-16) 
ziezten -> zizten (L.B.-20) 

Berdin gertatzen da Nor-Nori-ko adibide batetan: 

zizayozkatela -> zizaizkatela (L.B.-11) 

Antiak batzuetan aspektoaren atzizkiak ezartzerakoan oker batzu 
egiten ditu. Oker horiek zuzenduak izaten dira. 

izandu -> izan (I.A.-7), hots, izan erroari aspekto perfektoa 
adierazteko 0 atzizkia gehitzen zaio. 

utzitzen -> uzten (L.B.-20), hots, erroa utz da eta honi -ten 
gehitzen zaio aspektu ez-perfektoa adieraz dezan. 
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Kasu batetan fonna perifrastikoa fonna sintetikora bihurtzen du 
zuzentzaileak. dakarren aldaketa bakarra aspektua ez-puntuala bihur
tzea dala 

iristen da Umbria izendatzen den ibai eder eta zabal batera 
iristen da Umbria deritzon ibai eder eta zabal batera. 

(L.B.-1) 

Bi alditan aditzaren denboraren aldaketak gertatzen dira. Lehenik: 

Estago dudarik gerekiii gendukala Bernardo Besseren kon
daira sonatu ura, zenaren izaera eta egiatasuna Bolandotarrak 
ikusierazo duten. aen lembiziko itzak siiialatu dituztelako, 
eskuetaratu eziii izan bazuten ere.-> Eztago zer esanik gere
kiii gendukala Bernardo Besseren izen aundiko kondaira 
ura. Bere izaera eta egiatasunaBolandotarrak ikusierazo zu
ten, bere lenbiziko itzak agertuaz, eskuetaratu ezin izan ba
zuten ere. (I.A.-3) 

Nahiz eta erdarako testuan ekintzak hurbil egon eta Antiak zentzu 
hori gorde arren, zuzendua izaten den garaiaren arabera gertaerak 
denboran urrun daudelako agian jazotzen da denbora aldaketa hau. 

Beste denbora aldaketan alderantziz gertatzen da: lehen alditik 
orain aldi historikora igarotzen da 

gero eta geyago sentitzen zan, zeruko itzal gizako batek 
inguratzen zuela -> gero eta geyago sentitzen da, zeruko 
itzal antzeko batek inguratzen duela (L.B.-27) 

6. Perpaus bakunak 

6.1. Galderak 

Baiezko edo ezezko erantzuna eskatzen duten galderetan, zuzen
tzaileak AL partikula ezartzen du laguntzailearen ailrrean. 

t:' ''. ~ ·J.q1'1«.\(f ()t:JoJ'T :H~ f-.c. ...... .....,Q l"t '":'{'i >;;; t ..r~.rf l f:' . 1~ f \ ··-- · -
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t.orrela bial tzen dezu ... ? -> i o rrela bia/tzen al dezu? 
(L.B.-26) 

t.konbeni zan ... ? -> l On al zan .... ? (L.B.-27) 
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6.2. Harridurazko perpausak 

Harridurazkoproposizioa eraikitzeko Antiakgaldetzai l ea hasieran 
eta aditzari -n atzizkia ezartzen ditu. Zuzentzaileak, apika. forma 
honek erdarakoarekin duen antzagatik, Bai adberbioa galdetzailearen 
ordez eta -ela atzizkia -n ordez ezartzen ditu, hots, 

jCer poza sentitzen duen; .. ! -> 
iBai poza sentitzen duela ... ! (L.B.-36) 

7. Perpaus elkartuak 

7 .l. Proposizio konpletibak 

Proposizio txertatu konpletibetan Antiak gehienetan -ela atzizkia 
baiezko kasuan eta -enik ezezko kasuan aditz konjugatuari loturik da
rabil. Baina kasu oso gutxi batzutan, Pierre Laffiteren "Les anciens 
auteurscommen~aientvolontierspar "ezen" ou "baizik-eta" lespropo
sitions susordonnees comp/etives en -la" (14) esanak adierazten duen 
joerari jarraituz, proposizio konpletiba luze asko gertatzeq. denean 
adibidez, eta perpaus nagusiaren ondoren doazenean, perpaus nagu
siaren aditza eta proposizio konpletibaren artean, Villasantek "part(cu
la introductoria" deitzen dion "ezen" hitza ezartzen du. Hona hemen, 
bi kasu: 

ezagutu degu, ezen, Fiorettian arkitzen diran irakorgai eta 
gertaera geyenak ( ... ) Bernardo Besseren kondairatik bat 
banaka artuta daudela (I.A.-5) 

erantzun zidan, ezen, lirioak aditzera ematen zuela Franzis
koren garbitasun aingerukoia (L.B.-33) 

Nabaria da ezen partikulak perpaus nagusia eta perpaus txertatua 
garbiki banatzen dituela, ulermenaren onerako. 

Zuzentzaileak aldiz, ezen partikula ezabatu egiten du. Aurreko 
exenplua honela geratzen da adibidez: 

erantzun zidan, lirioak Franziskoren garbitasun aingerukoia 
aditzera ematen zuela (L.B.-33) 
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"Esta particula es facil que haya sido introducida por analogia con 
el "que" castellano (y frances) y con el "quia", "quod" del bajo latin" 
(15), dio Villasantek; eta hauxe bera izan liteke zuzentzaileak dagien 
ezabaketaren arrazoia. 

7.2. Erlatibozko proposizioak 

Antiak erlatibozko proposizioak hiru eratan erabiltzen ditu: 

-Lehenik eta era arruntena dena, erlatiboa izenaren aurretik eza
rriaz. Adibidez: 

Erromatik Italiako Ifar alderonz dijoan bidelaria. (L.B.-1) 

-Bigarrenez, laguntzen duten izenaren ondoren, aposizio eran 
agertzen diren erlatibozkoak. Adibidez: 

... egia bat, inola ere dudatu ezin ditekeana. (L.B.-20) 

-Hirugarrenez, izenaren ondoren ere, bain erlatibozko izenordai
nez eta galdetzaileaz sortutako erlatibozko proposizioak edo ze
harkako erlatiboak. Adibidez: 

... bere erritar bat, zena dembora aldi batean ibili zan ' 
(L.B.-8) 

Lehenengo multzoari buruz, guzti hauek erlatibo murrizgarriak 
dira, izenlagunaren funtzioa betetzen dute eta perpaus txertatuari -n 
atzizkia erantsiz eratzen dira. 

Bigarrengo multzoan dauden proposizioen egitura honako hau da: 
lehenik, IS aurkitzen da eta jarraian, IS hori laguntzen duen erlatiboz
ko proposizio sustantibatua; sinboloak erabiliz, {IS + IS} edo ge
hiago sakonduz {(lzlg) + IM + (Det), P+ eri+ 0 + det}. Nabari 
denez, bi IS horiek determinantea daramate, hortaz ezin daiteke esan 
"Jaun zerukoa"-ren antzera izenaren ondoren jarririko Izlg-a denik, 
hobe litzateke aposizioa dela pentsatzea. 

Zaila da perpaus hauen artean zein den murrizgarria eta zein ez 
erabakitzea. Dena dela, kontu handiz esan daiteke bi motatakoak neu
rri berean topatzen direla. Adibide batzu jartzekotan hona hemen mu
rrizgarriak kontsidera daitezken erlatibo batzu: 
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... eskuskribu balioso bat, XIII garreneko beste baten era
koa, kondaira billakindetarako bide berriak agertzen zituena. 

(I.A.-3) 

... gertatzen da ... ez dagoela lumarik, ez pinzelik aren antz
irudia ondo atera dezaqueenik. (I.A.-7) 

... zeukan itzal eta mendetasun bat, inork ukatzen etziona. 
(L.B.-24) 

... au izandu zan asmoa bere bizitza guzian leyalki kumplitu 
zuena (L.B.-26) 

Eta ez-murrizgarriak: 

... Umbriak eta Espafiiak sortuko zituztela bi Orden Erlijioso 
berri, Ebanjelioko argia mundu guzira eramateko eginkisuna 
artuko zutenak. (L.B.-8) 

... munduak eskeintzen zion atseginezko edontzi urreztua, 
beste zenbaiti eriotza erakarri ziona. (L.B.-25) 

... bizitza mundutar eta iskambillazkoa, Santuak berak peka
tuzkoa deituko diona (L.B.-32) 

Bana iritsi au da utsegite gorrotagarri bat, dembora artako 
kondairatzalleak berak desegin zutena. (L.B.-33) 

Antiak erlatibo era hau erabili izan zezakeen itzulpenaren ez
murrizgarri balioa gordetzarren behar bada (gainera kontutan har ez 
duela ekialdean murrizgarriak ez diren erlatibozko proposizioak 
sortzeko bait- aurrizkia erabiltzen, agian ezagutu ere ez). Bestalde, 
erlatibozko proposizioa era honetan gehiago nabaritzen da, ulermena 
erraztuz. 

Hirugarren mota, hizkuntz erromanikoen erara, erlatibozko izenor
dainez, izenaren ondoren ezarririko erlatibozko perpausa da. Erabil
tzen dituen izenordainak edo galdetzaileak hauek dira: zena eta bere 
deribatuak, zenak, zefw.ren, zenek, zefw.zaz, zeintzuetan; eta 1ekuzko 
non eta denborazko noiz. Gainera, proposizio txertatuko aditza -n 
atzizkiak amaitzen du. 

Zein erlatibozko izenordainari buruz, Anti ak beti mugatuan erabil
tzen ditu, -a mugatzaile singularra erantsiz, eta plurala eta singularra
rako izenordain ezberdinak erabiltzen ditu, adibidez, nor kasuko 
singularrean zefw. eta pluralean zefw.k. Baita ere, zein honi -tzu atzizki 
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kolektiboa gehitzea, Villasanteren hitzetan Bizkaiko joera dena (16) 
darabil, zeintzuetan adibidez. Eta izenordain hauen deribazioei azke
nik deklinabide atzizkiak gehitzen ditu. 

Esan ere, zein eta bere deribatuak erabiltzeko era hau Villasante
ren ustez okerra dela. Hauxe dio berak: "Este zein se dec/ina Sifgun 
el paradigma de la declinacion indejinida. Por tanto, el caso nomina
tivo pasivo es simp/emente zein, el ergativo zeinek (no zeinak), el 
posesivo zeinen, el datibo zeini" (17). Litzatekeena da Antiak erda
razko "el cual" izenordainaren artikuluaren eraginez mugatuan ezarri 
izatea. 

Bestalde, Villasantek horrela dio: "Este procedimiento (zein erabil
tzearena) val e unicamente para las adjetivas explicativas, o s ea, para 
las no restrictivas" (18) eta Goenagak ere: "Ga/detzaileaz baliatuz 
sortzen ditugun erlatibo berezi hauek erlatibo ez-restriktiboak edo ez
murrizgarriak deitzen ditugu" (19). Antiak orokorrean arau hau bete
tzen du, baina badaude bi kasu betetzen ez dituenak. Hauek dira: 

Zorionezkoak echeak, non amak ain ongi ezagutzen duen 
bere egin bidia. (L.B.-18) 

Orain kateaz lotua ikusten banazute ere, etorriko da egun 
bat, noiz ikusiko nazuten mundu guziak onratua. (L.B.-30) 

Zuzentzaileak erlatiboko hiru joera hauen aurrean ezberdin joka
tzen du. 

Lehenengo joeraren aurrean ez du zuzenketarik egiten. 
Bigarren joeran aldiz, bai. Kasu hauetan aposizio gisan dagoen er

latibo sustantibatua, mugatzailea kendu ondoren, esplikatzen duen 
izenaren aurrera eramaten du Izlg funtzioa betearaziz. Murrizgarriak 
ziren proposizioak berdin jarraitzen dute, hots, ez da zentzua alda
tzen. Adibidez, honela gei di tzen dira zuzendu ondoren murrizgarrien 
artean eman diren azken hiru exenpluak: 
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... gertatzen da ... aren antz-irudia ondo atera dezaqueen lu
mariJe, ez pinzelik ez dagoela (L.A.-7) 

... inork ukatzen etzion zeukan itzal eta mendetasun bat 
(L.B.-24) 

... au izandu zan bere bizitza guzian leyalki bete zuen asmoa 
(L.B.-26) 
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Baina ez murrizgarriak zirenak zuzentzaileak murrizgarriak bihur-
tzen ditu. Ezberdinak dira adibidez, 

... Umbriak eta Espafiiak sortuko zituztela bi Orden Erlijioso 
berri, Ebanjelioko argia mundu guzira eramateko eginkisuna 
artuko zutenak 

eta 

... Umbriak eta Espaniak sortuko zituztela Ebanjelioko argia 
mundu guzira eramateko eginkizuna artuko zuten bi Orden 
Erlijioso berri (L.B.-8) 

... bizitza mundutar eta iskambillazkoa, Santuak berak peka
tuzko deituko diona 

eta 

... Santuak berak pekatuzkoa deituko dion mundutar eta 
iskanbillazko bizitza. (L.B.-32) 

Kasu batetan ere, proposizio erlatiboa izenaren aurrean jartzera
koan -ko atzizkiko Izlg arruntean bihurtzen du zuzentzaileak; adibi
dez, 

.. . munduak eskeintzen zion atseginezko edontzi, urreztua, 
beste zenbaiti eriotza erakarri ziona-> beste zenbaiti eriotza 
erakarritako munduak eskeintzen zion atseginezko edontzi 
urreztua. (L.B.-25) 

Zuzentzaileak era honetako erlatiboak aldatzerakoan aldaketa se- · 
mantiko batzu egiten ditu. Hona hemen batzu: 

... eskuskribu balioso bat, XIII garreneko beste baten era
koa, kondaira billakindetarako bide berriak agertzen zituena 
-> ... eskuskribu eder bat, kondaira billakindetarako bide 
berriak agertzen zituen X/1/garreneko beste baten erako 

(I.A.-3) 

Adibide honetan, Antiaren testuan bigarren aposizioa "eskuskribu 
balioso bat"-i buruz ari da, eta "zuzendu" eta gero, aposizioa XIIlga
rrenekoa laguntzen du. 
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... jakindu zuen seme bat jayo zizayola poz aundia eman 
ziona-> jakindu zuen poz aundia eman zion seme bat jayo 
zizayola (L.B.-13) 

Antiaren kao;uan, seme bat jayo zizayola jakiteak poz aundia e.,an · 
ziola esan nahi du; aldiz, bigarren kasuan poz aundia semeak ematen 
dio. 

Hirugarren joerari buruz, esan z,uzentzaileak ez duela erlatibozko 
izenordainik onartzen eta denak ezabatzen dituela, proposizio erlati
boa era ezberdinetan moldatuz. Zihur aski izenordain hauek kentzeko 
arrazoia duten erdal kutsua dela. 

Izenordain hauek kendu eta gero. gelditzen den proposizioa gra
matikalki egokitzeko hiru bide erabiltzen ditu: 

-Lehena, maizena darabilena, erlatibozko izenordainak proposi
zio txertatuan betetzen duen funtzioa eduki dezakeen izenordain 
pertsonalaz edo adberbioaz aldatzea eta perpaus txertatuko adi
tzaren -n atzizkia kenduz, perpaus koordinatu eta yustaposizio
koan bihurtzen da. Adibidez: zefiak onechek-gatik ordezkatua 
da, zefia au-gatik, zefiazaz oyezaz-gatik, teintzuetan ayetan-ga
tik, non hemen edo an-gatik, zenaren bere edo ango-gatik ... 
Bide honetan, proposizio txertatua zena, orain yustaposiziozkoa 
edo koordinatua bihurtzen da Hona hemen adibide batzu: 
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... kondaira ura, zenaren izaera -> kondaira ura. Bere 
izaera ... (I.A.-3) 

... erlikario bati bezala, zenaren edergarriak adierazten dituz
ten -> erlikario bati bezala, ango edergarriak adierazten 
dituzte (I.A.-5) 

... Botsanora, non egun oro meza entzun eta erasaten zuen 
-> Botsanora, eta hemen egun oro meza entzun eta erasa
ten zuen (L.B.-20) 

Izenordain horiek ezabatzeko era egokiena hauxe izan daiteke. 
Zergatik? Hona hemen Goenagak ·dioena: "Hizkuntzalariak ados 
daude erlatibo murrizgarriak, edo restriktiboak, perpaus txerta
tuak, menpekoak diren bezala, beste hauek (zeharkako erlati
boak), funtsean perpaus koordinatuak direla" (20). Eta zuzen-
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tzaileak hori egiten du, hau da, koordinazioan edo yustaposi
zioan jarri, horrela sakoneko egitura aldatzen ez delarik. 

-Bigarrena, izenordainaezabatzeaetalaguntzen duen izenaren au
rrean, erlatibo arruntaren gisan, ezartzea da. Honek arazo hau da
kar: murrizgarria ez den proposizioak tasun hori irabazten du, 
zentzu aldaketa sortuz noski. Hona hemen bi adibide: 

... marmol miraritc;ua eta pontea, nun dauden otallatuak itz 
oroitgarri oek -> itz oroitgarri oek otallatuak dauden 
mamwl miraritsu ta pontea. (L.B.-9) 

... egun bat, noiz ikusiko nazuten... -> ikusiko nazuten 
egun bat. (L.B.-30) 

Azken adibidean ez da zentzu aldaketa hain garbi ikusten, lehen 
esan bezala, adibide hori Antiaren testuan murrizgarri bezala 
kontsidera daitekeelako. 

-Hirugarren bidea, izen ordaina ezabatzea eta erlatibozko proposi
zioa dena, beste proposizio txertatu batean bihurtzea da . 

.. . zorionezkoak echeak, non amak aiii ongi ezag~tzen duen 
bere egin bidea -> zorionezkoak echeak, amLLk bere egin 
bidea ain ongi ezagutzen dutenean. (L.B.-18) 

Adibide honetan erlatibozko proposizio txertatua, denborazko 
proposizio txertatua bihurtzen du zuzentzaileak . 

... aditzen da itz egiten duela Santuak oi duten moduan, 
zeiiek negar egiten duten lenagoko utsegiteakgatik ezezik, 
alperkeria eta epeltasunean egon ziran demboragatik ere 
-> aditzen da itz egiten duela Santuak oi duten rrwduan, 
bada, negar egiten dute langoko utsegiteakgatik ezezik, 
alperkeri ta epeltasunean egon ziran utsegiteakgatik ere 

(L.B.-34) 

Adibide honetan proposizio txertatua, proposizio txertatu kausa
lan bihurtzen da. 

167 



Senez: Itzulpen eta Terminologiazlw Aldizkaria 

7.3. Proposizio kausaJak 

Antiak proposizio kausalak adierazteko lau era darabil: 

-Lehena, -elako atzizkia izango litzateke. Adibidez: 

.. .lrugarren Ordenakoak diralako eta kordoya daukatelako 
(l.A.-9) 

-Bigarrena, zeren partikula erabili jarraian aditzari -n atzizkia 
ezarriz: 

... zeren Franzisko zan Aingeruen Erregii'iari egindako 
orazioen bitartez irichitako semea (L.B.-16) 

-Hirugarrena, bada konjukzioa erabiliz, zein Villac;anteren hitze
tan: "Lo mismo que el equivalente castellano "pues", el "bada" 
vasco tiene a veces causa/ y a veces consecutivo" (21). 
Adibidez: 

... kontu egiozu ongi aur oni, bada irichiko da aundi izatera 
Jaungoikoaren aurrean. (L.B.-10) 

Liburu au eskeintzen diogu konfianzarekifi Obisko Jaunai, 
bada seguru gaude S. Franziskoren umiltac;unak eta Aita 
Santuarenganako agertu zuen jayera eta mendetasunak on 
biderik asko emango diotela. (I.A.-8) 

-Laugarrena, -gatik atzizkia erabiliz . 

... atsekaberik ez emateagatik (L.B.-26) 

Zuzentzaileak ez du zeren partikula onartzen. Arrazoia Villasantek 
ematen digu: "Los gramaticos contemporaneos han visto en este uso 
unea/co alienfgena o imitacion de lo que se hace en las lenguas romd
nicas, y, por ende, lo han proscritQ,juzgandolo incorrecto" (22). 
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Badirudi Wadingok etzuela izan onen aditzerik, zeren ez 
duen aitatzen Bernardo Besseren lan bakar bat baizik -> 
Badirudi Wadingok etzuela izan onen aditzerik, bada ai tatzen 
ez du Bernardo Besseren lan bakar bat baizik (I.A.-3) 
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... zeren Franzisko zan Aingeruen Erregin ari egindako 
orazioen bitartez irichitako semea -> Franzisko Aingeruen 
Erreginari egindako orazioen bitartez irichitako semea zelako 

(L.B.-16) 

7.4. Proposizio kontsekutiboak 

Proposizio kontsekutiboak espresatzeko Antiak aiii ... non ... ge-
hienbat, ainbesteraino ... non ... eta aiako moduan non ... alokuzioak 
erabiltzen ditu, eta ondorioaren aditzari -n erlazio atzizkia ezarriz. 

Zuzentzaileak ez ditu forma hauek onartzen. zihur aski erdal ere
duaren antza dutelako. Horrela bai graduatzailea (ez beti), bai non for
ma ezabatzen ditu, graduatzailea edo intento;iboa daraman perpausa
ren eta ondorioaren perpausaren artean yustaposiziozko edo koordina
ziozko erlazioa emanez. Hona hemen adibide batzu: 

... Ain prestu eta noble ikusten dut, non senti erazten dizkidan 
esperanzarik atsegingarrienak -> ain zintzo ikusten dut. eta 
esperanzik atsegingarrienak sentierazten dizkit (L.B.-20) 

... pekatarien artean ain umilla, non edozefiek artuko zuen 
oetako aundi tzat-> pekatarien artean u milla. Edozefiek artu-

ko zuen oetako aunditzat (L.B.-23) 

... bere palaguakkifi aiako moduan gozatu eta eskuratu zuen, 
non galai aek ... -> ... bere itz /egunez eskuratu zuen eta 
ga/ai aek... (L.B.-31) 

Kasu batetan aipaturiko formak kentzen dira, baina oraindik -rano 
atzizkiaren bitartez, proposizio txertatu kontsekutibo bezala jarraitzen 
du. 

. .. aiako moduan non. Asisko biztanleak pozgarrizko deada
rrakkin deitzen zioten Galayen errege -> Asisko biztanleak 
pozgarrizko deadarrez Galayen errege deitzermio 

(L.B.-24) 

Zuzentzeko beste era, proposizio txertatu konto;ekutiboa beste pro
posizio txertatu batetan bihurtzea da. Adibidez: 
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Bere klima edo aizetorkia da aifi beraa non el une luzerik ezin 
inoiz izan ditekean -> Bere aizetorkia beraa e/urte luzerik 
inoiz izan ez lezakeena da (L.B.-1) 

Adibide honetan, kontsekutiboa erlatibozko proposizio sustantiba
tuan bihurtzen da. 

7.5. Helburuzko proposizioak 

Aldaketa bat egi ten du zuzentzaileak helburua adierazteko atzizkia 
aukeratzerakoan, -ko atzizkia -ra atzizkiagatik, hain zuzen. 

Gera gaitezen begiratzeko-> Gera gaitezen begiratzera 
(L.B.-22) 

Villasantek horrela dio: "Con verbo que indica movimiento mate
rial o espiritua/ se aplica el sufijo directivo -ra al nombre verbal" 
(23). Baina geratu aditzak mugimendua adierazten al du? 

Lehenagoikusidugunez,zuzentzaileakproposizioenfuntzioaalda
tzen ditu, arrazoia Anti aren espresatzeko moduaren ez onartzea zela, 
adibidez, kont~ekutibarekin gertatu dena. Baina badago beste funtzio 
aldaketa bat, arrazoia dirudienez ulermena hobetzea delarik. Hauxe 
da: 

Eztago dudarik gerekin gendukala Bernardo Besseren kon
daira sonatu ura, zenaren izaera eta egiatasuna Bolandotarrak 
ikusierazo duten, aren lembiziko itzak sinalatu dituztelak() 
-> Eztago zer esanik gerekiii gendukala Bernargo Besseren 
izen aundiko kondaira ura. Bere izaera eta egitasuna Bolan
dotarrak ikusierazo zuten, bere lenbiziko itzak agertuaz. 

Hau da, helburuzko proposizioa moduzkoa bihurtzen da. 

7.6. Proposizio esplikatiboak 

Zuzentzaileak adibidea aurkezteko Antiak darabilen "nola diran" 
forma ezabatu egiten du, horren ordez bi puntu jarriaz. 
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Kondairazko utsegiteen batzuek, nola diran, "S. Franzis
koren Ordena .. . -> Kondairazko utsegiteen batzuek: "Fran
ziskoren Ordena ... (I.A.-3) 
Prenda oezaz gafiera bazituen beste batzu ... , nola diran, je
nio alegere ... ->Gauz oezaz gaflera bazituen beste batzu ... : 
izakera alai (L.B.-23) 

8. Perpausaren elementuen ordena 

Anti ak perpausaren elementuak ordenatzeko orduan, sarritan aditz 
sintagmako elementuak aditzaren ondoren ezartzen ditu, eta ez baka
rrik sintagmak luzeak direnean, motzak direnean ere bai baizik. Adi
tzaren ondoren predikatuko elementu guztiak edo bestela, predikatua 
aditzaren aurrean eta atzean banatuaz ezartzen ditu. 

Gaur egun arraroa gertatzen den eta a'ikotan erderismoa ( 24) deitu 
izan den ordenamendu hau, hiru arrazoiez batik bat adieraz daiteke. 

Lehenengoa Villasanteren hitzetan hauxe da: "Ocurre que cuando 
los complementos son varios o largos, por este soto hecho, se tiende 
a co/ocar/os detras del verbo" (25). Adibidez: 

... seguru gaude S. Franziskoren umillta'iunak eta' Aita San
tuarenganako agertu zuen jayera eta mendetasunak on bide
rik asko emango diotela (l.A.-8) 

.. .igarotzen zuen jostaketatan echeko lanbideak uzten zioten 
dembora guzia (L.B.-20) 

... poztutzen ziran ikustean aren garaipenak eta ezagun 
guziak ekartzen zioten errespetu amoriozkoa (L.B.-21) 

... darama ezpafietara munduak eskeintzen zion atseginezko 
edontzi urreztua, beste zembaiti eriotza erakarriko ziona 
(L.B.-25) 

Baina hau ez da arrazoi garrantzitsuena, gehienetan aditzaren on
doren jartzen diren konplementuak ez bait dira asko, ez eta luzeak 
ere. Hona hemen adibide batzu: 

Liburu au eskeintzen diegu konfianzarekin Obispo jaunai 
(I.A.-8) 
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... deritzat onduko dala (L.B.-20) 

Gurasoak maite zuten Franzisko amorio bigufienarekifi 
(L.B.-21) 

... eta Franziskok eta bere lagunak irichi zuten ostera liber -
tadea (L.B.-31) 

Bigarren arrazoia, Villasanteren hitzetan hau ere, hauxe da: "En el 
estilo narrativo, es decir, cuando se cuentan sucedidos, es frecuente 
la anteposicion del verbo, y el/o se explicafacilmente: cuando se na
rran sucesos, la misma enumeracion de los sucesos se concibe gene
ralmente como lo interesante" (26) . 

... karzelatu aetako batek zeukan jenio bizia, eta zeraman zo
rigaitzarekin sumifidurik, aimbesterafio aserraerazi zien lagu
nai, non erabaki zuten, berarekin geyago ez tratatzea ... erre
gutzen zien arren, barkatu zezayotela, bafia ikustean etzuela 
ezer aurreratzen, joan zizayon aldamenera (L.B.-31) 

Asisko choro ergel batek egiten zion santu gazte oni, dudarik 
gabe Jaungoikoak gogargiturik garaipen sifiale onrotsu bat, 
kondiaretan alakorik irakortzen ez den modukoa (L.B.-28) 

Hirugarren arrazoia, Villasanteren hitzetan baita ere, hau izan 
daiteke: "Una de las principales causas o motivos del apartarse del 
orden normal es el deseo del hablante de hacer resaltar una determi
nada palabra juzgada por el como de mayor interes en un caso dado" 
(27). Adibidez: 

... utziaz aldameneko mailetan bere belaunen sifialeak 
(L.B.-9) 

... eta graziara jayotako aur artan ikustean Jaungoikoak autu 
bat (L.B.-10) 

... Santua bere gazte demboran merkatar izan zala da egia bat 
ifiolaere dudatu ezifi ditekeana (L.B.-20, oharra) 

... galai gazte aek erori ziran barrengo tristura aundi batean 
(L.B.-30) 

Zuzentzaileak, aldiz, predikatua aditzaren aurrean nahiago du eta 
horrela aditzaren aurretik elementu gehienak ezartzen ditu, elementu 
ugari daudenean bateren bat ondoren uzten duelarik, edota elemen-
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tuak luzeak direnean ere. Baita ere, zuzentzaileak hirugarren mailako 
subordinatuak bigarrenekoaren aurretik ezartzen du, baina, esan beza
la luzeegia datako agian, bigarren mailakoa ez du aditz nagusiaren au
rrean jartzen. Adibidez: 

... ikusi nuen gure Aita doatsua zegoela mendi tontor batean, 
lorategi baten erdian, lirio ederra eskuan zeukala -> gure 
Aita doatsua ikusi nuen lorategi baten erdian lirio eder bat 
eskuan zeukala, mendi tontor batean zegoela (L.B.-33) 

... poztutzen ziran ikustean aren garaipenak, eta ezagun gu
ziak ekartzen zioten errespeta amoriozkoa -> poztutzen zi
ran aren garaipenak, eta ezagun guziak ekartzen zioten erres
peto maitasunezkoa ikustean (L.B.-21) 

Bestalde, aditzaren aurrean galdegaia edo elementu garrantzitsue
na ezartzen saiatzen da . 

... gurasoak eman nairik bere bizitza erosoai zegokion mo
duko aziera on bat -> gurasoak bere bizitza erosoai zego
kion antzeko aziera on bat eman nairik (L.B.-19) 

... agertzen zuen zetorrela berez bizkorra, at'iegille eta buru 
azkarrekoa -> agt:rtu zuen berez bizkorra, atsegiUe ta buru 
azkarrekoa zetorrela (L.B.-19) 

... deritzat onduko dala-> onduko dala de ri tzat (L.B.-20) 

Baina oso joera markatua du aditzaren aurrean aditzlaguna ezartze-
ko eta batez ere, adberbioa: 

... kondairatzalleak ozta ezer esaten digute -> kondaira
tzaileak ozta esaten digute ezer (L.B.-15) 

... erantzuten zion leyalki -> Jeyalki erantzuten zion 
(L.B.-17) 

.. .ikas iaz eh i t erraz latiiiez eta prantzesez -> latifiez eta 
frantzesez chit erraz ikasiaz (L.B.-19) 

... joan z iza yon korrika pobre ari -> pobre ari lasterka joan 
zitzayon (L.B.-26) 

... gogorkiro egun batean bera tratatuaz -> egun batean go
gorkiro bera tratatuaz (L.B.30) 
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Izenlagunaren kokapenari buruz, Antiak izenaren eskubiko al
dean, nahiz ezkerraldean jartzen ditu. Eskubialdean gertatzen diren 
gehien-gehienak -ko erlazio atzizkiaz amaitzen dira, ondoren esku
bialdean izateagatik izen sintagmaren detenninantea hartzen dutelarik. 
Bestalde, eskubialdean agertzen diren Izlg gehienak, edo deiturati lo
turiko lekutasunezko aditzlagunaz osaturiko Izlgak dira (Bartolome 
Pisako, Mario Florenziako eta Markos Lisboakorenak ere) (Bernardo 
Besse Akitaniako probinziakoak), edo instrumentaleko atzizkiak 
dutenak dira (Orden erlijiozkoaren, iturri egiazkoetara, beste doai 
Jainkozko bat). Izenaren ondoren aurkitzen diren lzlg gehienak, eta 
aurretik agertzen direnak ere, laguntzen duten izena dagoen IS baka
rraren barne daude, den~ dela, aposizio gisan jarrita daude beste ba
tzu, bi IS osatuz. Adibidez: 

... asmo eragillea l inori ez ukatzeko limosnik 

... garaipen sifiale onrotsu bat, l kondairetan alakorik irakor
tzen ez den modukoa. 

Zuzentzailearen jokabidea eskubialdean dauden Izlgak, bai ISren 
barnean daudenak, bai aposizio gisan daudenak, ezkerraldean koka
tzearena da. Hona hemen adibide batzu: 

... Bartolome Pisako, Mario Florenziako eta Markos Lisboa
korenak ere-> Pisako Bartolome, Florenziako Mario eta 
Lisboako Markosenak ere (I.A.-6) 

... emaile geyegiraiiokoa -> geyegiranoko emailea 
(L.B.-20) 

... asmo eragillea inori ez ukatzeko limosnik -> inori lirrws
nik ez ukatzeko asrrw eragillea (L.B.-26) 

... bizitza mundutar eta iskambillazkoa -> mundutar eta is
kanbillazko bizitza (L.B.-32) 

Gertatzen den beste ordena aldaketa garrantzitsu bat, Antiak apo
sizio eran ezartzen dituen erlatibozko proposizioak, izenaren aurrera 
igarotzean datza. Honetaz lehanago ere mintzatu gara. Adibidez: 
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... egia bat inola ere dudatu ezin ditekeana -> i nola ere duda
tu ezin ditekean egi bat (L.B.-20, oharra) 



Itzulpen baten eta bere zuzenketaren arteko konparazio-azterketa 

Beste ordenari buruzko aldaketa batzu pertsonaiak izendatzera-
koan gertatzen dira. Adibidez: 

Aita San Franzisko Asiskoaren bizitza -> Asisko Franzisko 
Santuaren bizitza (Tituloa) 

Aita Leopoldo Cherance ->Leopold Cherance Aita 
(Subtituloa) 

... Luzio Illgarrena Aita Santu zela-> ll/garren Luzio Aita 
Santu zela (L.B.-3) 

9. Lexikoa 

Gertatzen diren zuzenketatik ugarienak lexikoaren arloan ematen 
dira. Orokorki, hitza mailegua delako baztertzen du, batzutan ezaba
tuz eta gehienetan beste hitz batez aldatuz. Adibidez: 

prenda oezaz -> gauz oezaz 
enkarguak -> aginduak 
libre-> azkatuak 
prestu -> zintzo 
moduko-> antzeko 
gisako -> antzeko 
testamentua-> azkenaya 
lekutan -> tokitan 
millagroz -> mirariz 
amorioarekifi -> naitasunarekift 
palakariena -> lilluragarriena 
pausorik-pauso-> oinkadaz oinkada 
ez dira falta-> badira 
benturaz -> agiyan 
dudarik-> za/antzik 
konbeni izan -> on izan 
kanpoak -> lurrak 
sefialatua -> izendatua 
istant -> une 
pobrezaren -> beartasunaren 
merezi -> irabazi 
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kumplitu -> bete 
konika -> lasterka 
partetik -> aldetik 
giza nobleren -> aundiren 
pensamentu ->gogorapen 
edadean -> adinean 
palagu -> gainchuritze 
motiboren bategatik-> zerbaitegatik 
pasatzen -> igarotzen 
sentitzen -> nabaitzen 
konbertitu -> biurtu 
giatu -> zuzenqu 
estimazio eta karinoa :...._> naitasuna 
jenio -> izakera 
alegere -> alai 
galairi -> gazteri 
erretratoa -> irudi-antza 
alchatu ->jaso 
gonbite -:> bazkari 
pestak -> jolasketak 
gustu-> gogo 
billaukeri eta gaiztakeriaz -> gaiztakeriaz 
gozatu eta eskuratu zuen -> eskuratu zuen 
gazte piadoso onen -> gazte onen 
portaera eta ibili era-> ibillera 

Afijoren bat mailegu izatea nahikoa du askotan zuzentzaileak hitza 
aldatzeko. 

desagertu -> ezkutatu 
burutanzioa -> gogoa 
desegin -> apurtu edo ezereztu 

Bitxikeria bezala, aipatu zuzentzaileak "dembora" hitza ez duela 
onartzen. Ikus dezagun orain nola aldatzen duen "dembora" hitza. 
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demboraren buruan -> urte askoren buruan 
erreboluzioko denboraraifio -> erreboluzioko urteetarano 
dembora artan -> garay arta n 
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demborarekifi -> garaiz 
dembora guzia-> beta guzia 
bere gazte demboran -> bere gaztetan edo gaztearoan 
dembora berean -> bide batez 
dembora aldi onetan -> aldi onetan 
gure demborako gaiztakeriaz -> gure bizitzako gaiztakeriaz 

Ondorioz esan beharra dago, begiratzen ari garen zuzentzailearen 
erretratua-> irudi-antza osatzeko, lexikoari dagokionean ere garbi
zale aski nabaria dela, nahiz ez neologismo zalea (zuzenketetan ikus
ten den bezala) ez eta guztizkoa ere (aldatu gabe utzi dituen hizkuntza 
erromanikoetatiko hitzen zerrenda begiratuko balitz ikusiko litzate
keen bezala). 

Ikusten dugunez, zuzentzaileak erdararen kal ko izan daitezken jos
kerak, ordena, sintaksi osagaiak, zefia, zeren, zein ... non ... , zer, 
ezen, nola diran, ... formak, atzizkiak, eta maileguak baztertzen ditu 
gehienbat, beste batzuk jarri horien ordez. 

Euskara bere era garbienean ezartzeko joerak, XX. mendeko ha
sieran indar haundia hartu zuen, purismoa edo garbizalekeria deritzan 
fenomenoa sortuz, bertatik bi eskola nagusi sortu zirela: Sabino Ara
narena eta R. M. Azkuerena. 

Hortaz, zuzentzailea XX. mendeko hasierako purisino fenome
noaren barnean koka genezake. 

IV. Zuzentzailea nor ote'! 

Laugarren zati honetan, zuzentzailearen izena ematen saiatuko 
gara, horretarako izenaren hipotesia jaurtiki ondoren, frogatzen lehia
tuz. 

Besterik gabe, izena edo hipotesia esango dugu: ustez, Antiaren 
Aita San Franzisko Asiskoaren bizitza itzulpenaren , zuzen
tzailea PATRJCIO ANTONIO DE ORCAIZTEGUI izan;daiteke .. 

Hipotesi honen frogaketarekin hasi baino lehen, P.A. Orkazitegi 
jauna nor zen adieraziko dugu. 

1840. urtean Andoainen jaio zen eta 1924.ean Tolosan hil. Bere 
ikac;ketak Arantzazun hasi eta Irufia eta Gasteizen jarraitu zituen. 
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Apeztu egiten da eta zenbait berritatik igaro ondoren, Tolosan finka
tzen da artzapez bezala. Ekintza anitz burutu zituen. Editore bezala 
Lardizabalaren Testamentu zar eta Berriko kondaira eta Men
diburu Aitaren Otoitz gayak argitaratzen ditu. Autore bezala, pro
sa. poesia, antzerki lantxoak idazten ditu eta katekesiseko testuak 
zuzentzen. Arazo linguistikoez idatzi zituen artikuluak Euskalzale, 
Ibaizabal, Euskalerria, Gipuzkoa eta Euskal Esnalea aldiz
karian batez ere, daude banaturik. 1906 urtean Observaciones pa
ra hablar y escribir tolerablemente en nuestro idioma eus
karo liburua argitaratzen du Tolosan. 

Lehen froga edo gauzak ildo lojikotik eramanak direla adieraz 
diezaigukena hauxe da: G. de Zumuarreguijaunak artikulu batetan P. 
Orkaiztegiren bizitzaren lan garrantzitsua azaltzen digu: 'Trabajo de
nodadamente por desterrar del idioma giros y locuciones extrafias, y 
recopilo sus instrucciones sobre este punto en un lihrito, modelo de 
concisiony claridad, que publico bajo el tftulode Observaciones para 
hablar y escribir tolerablemente en nuestro idioma (1906). En un 
fol/eto fustigo duramente una version desgraciada del catecismo y 
escribio el mismo varios, purgados de los errore s lingufsticos y has ta 
doctrinales de que otros, demasiado vu/garizados ado/edan" (28). 

Ikusi ahal dugunez, P. Orkaiztegi Purismoaren bidetik joan zitez
ketenzuzenketetanarituzen;etaberaz,Antiarenitzulpenarenzuzenke
ta berak burutua izateko posibilitatea bada. 

Posibilitateak zabaldu egiten dira, P. Orkaiztegik Tolosako Euse
bio Lopez editorearekin, Antiaren eskuzkribuajaso zuen editoreare
kin hain zuzen, harremanak zituela kontutan hartzen badugu. P. 
Orkaiztegik Eusebio Lopezen bitartez liburu anitz argitaratu zituen; 
hona hemen batzu: Cristabaren icasbide edo doctriiia aita 
Gaspar Astete Jesuitak erderaz ipini zuanetic Guipuzcoa
co eusquerara itzuliya. Orain arguitara ematen da lengo 
utsune batzubec ordainduric (1904); Jesusen amore-nekeei 
dagozten zenbait otoitz-gai. Jesusen Konpaiiiko A. Sebas
tian Mendiburuk eginak (1904 ); Observaciones... (1906); 
Una versi6n desgraciada (1914) eta oraindik gehiago (29). 
Harreman honen iduri garrantzitsua P. Orkaiztegik E. Lopezi idazten 
dion eskutitza litzateke. Eskutitza osoki erakusten dugu, euskarare
kiko bere pentsamoldearen adierazgarri delako. 
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Sr. D. Eusebio Lopez 

Tolosa, 12 de Junio de 1901. 

Mu y Sr. mfo: Me pregunta V. si me pareceria conveniente 
la reimpresi6n en su ca<;a de la obra Jesusen amore-nekeei da
gozten otoitz gayak del Rev. P. Mendiburu de la Compafifa de 
Jesus; y, sin vacilar un momento, contestare que prestaria V., 
en mi concepto, un importante servicio a los bascongados en 
general, y al Clero de estas provincias en especial, con repro
ducir esta obra en que se trata y desarrolla admirablemente una 
materia siempre trascendental sobremanera, oportunfsima para 
los cat6licos en los tiempos que corremos, y de mucho prove
cho tambien por otra parte para el estudio pnictico de la lengua 
euskara en que aparece eserita, por abundar dicha obra en 
giros ca'itizamente bascos, que no he visto empleados por mu
chos otros autores, aun los reputados como de primera nota. 
No es aquf mi intenci6n culpar de ello a estos sefiores, por
que, habiendo hecho sus estudios en castellano, latin, frances, 
6 lo que fuese, y nunca en bascuence; habiendo adquirido la 
costumbre de pensar y expresarse en idiomas neo-latinos; y 
respirando constantemente una atmosfera n ada basea (anti-ba'i
ca para el caso) debfa serles bien dificil sustraerse de la in
fluencia de sintaxis extrafias, similares toda'i entre sf, y anta
g6nicas, a mas no poder, ala composici6n euskara. Pero el P. 
Mendiburu hizo esfuerzos sobre-humanos indudablemente por 
discurrir en ba'icuence lo que en bascuence se proponfa decir, 
procur6, a mi entender, olvidar cualquier otro idioma que no 
fuese el de Aitor; y preciso es confesar que logr6 en gran parte 
lo que se proponfa, puesto que vemos que consigue evitar un 
vi ei o de locuci6n, que desgraciadamente ha venido empafiando 
la'i producciones de casi todos los basc6filos que nos ponen 
en la triste necesidad de leer palabra basea embutida en moldes 
y nexos absolutamente anti-euskaros. Me refieroprincipalmen
te al intolerable uso del supuesto pronombre relativo zen-ze
flek, zena-zenak, zer-zerk, zera-zerak, nor-nork-norek al hacer 
de otras lenguas a la nuestra versiones serviles del pensamien
to que hallaron elaborado con enlaces que el euskara rechaza 
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en absoluto. La versi6n en esas condiciones sera siempre im
posible, por la sencillfsima raz6n (a mas de otras) de no existir 
siquiera en bascuence ese pronombre relativo tal cual Jo acep
tan y usan multitud de traductores: pronombre que en nuestra 
lengua no hace falta ninguna, pronombre que estorba, pronom~ 
bre que divide lastimosamente un pensamiento que, sin el, 
resulta unico, sencillo, perfectamente aglutinado, y por conse
cuencia mucho men os trabajoso, y mas comprensible sin com
paraci6n. 

Si en la lengua basea no ha de reconstituirse su sintaxis 
originaria (antes y hoy tan estropeada) seria preferible la de
saparici6n del idioma mismo hasta en sus ultimos elementos. 
Quien de otro modo s i ente no ha dedicado seguramente mucho 
tiempo a reflexionar en serio sobre este particular. Y c abal men
te seria bastante m as asequible la reparaci6n del nexo primitivo 
de la frase que el rebusque de ciertos vocablos sueltos, y que 
el estudio1tnal6gico, en que poseemos ya valiosos trabajos pu
blic:ado!I'·Por escritores modernos, de paciencia inconcebible a 
fe?Estos', fatigados probablemente de su penosa y larga labor 
de examen microsc6pico, llegaron a quererse ocupar luego en 
la parte sintaxica, y hubieron de contentarse con dictarnos. en 
compendio algunos preceptos de construcci6n, cuya imponan
cia no responde, ni con mucho, a lo que hasta allf nos habfan 
ensefiado con tanta maestria. 

Volviendo de esta mi pequei'ia digresi6n ala obra del Rev. 
Padre, debo afiadir que no pretendo declararla exenta en ab
soluto de defectos de expresi6n genuinamente basea, puesto 
que, si quandoque bonus dormitavit Homeru.s, tambien decae 
alguna vez el P. Mendiburu, usando construcciones que nada 
tienen de bascongadas, v. gr.: al format, segun estilo evidente
mente neo-latino, las oraciones llamadas causales por los gra
maticos. En el tomo 1 Q pag. 52 ( edici6n 1760 en Pamplona, 
imprenta de J.A. Castilla) dice: Orra: gaiierako gauza guziak ... 
diraute zeren Jaungoikoak daduzkan bere eskuz; y bien h u bi era 
podido huir esa frase castellana con decir: Orra: ganeraiw gau
za guziak diraute Jaungoikok bere eskuz daduzkalako. En la 
'misma pagina, y su aparte final, escribe tambien: iZergatik 
ote? Zeren ekusten duten batetik beren ezer-eza, ta asiera 
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berria... siendole facil este otro giro basco: ;,Zergatik ote? 
Batetik. beren ezer-eza ta asiera berria ekusten dutelako ... El 
zeren y zergatik, que estan muy en su lugar al inquirir y 
preguntar, resultan inadmisibles en lo asertivo. 

M as estos defectillos son perfectamente subsanables por el 
lector. Los defectos serios, los que no reciben correcci6n sin 
cambiartotalmente la cadena del pensamientoextraiio. sin des
truir la frase viciosa resultante de una versi6n servil, sin des
hacer el tejido extrafio volviendo a tejer a lo basco, ocurren 
principalmente en el empleo de los relativos (supuestos) zena
ren laguntzarekin, zenari esan niyon, zenarekin joan nintzan, y 
demas, y demas. Todo depende del funestfsimo error de haber
se creido en la posibilidad de traducciones literales entre idio
mas cuyos nexos en nada se parecen, sino que son comple
tamente antag6nicos. Por desgracia es antiguo este en·or, y al
canza a muchos escritos; y ... como cada uno es padre de sus 
obras, posible es que a todos no agradc se llame errora lo que 
realmente es tal, y de consecuencias deplorables, por cierto. 
Los pronombres interrogativos no consienten relativaci6n para 
un of do bascongado: otra mu y distinta, mas delicada y de supe
riores ventajas, es la sutura basea que puede quien quier~ estu
diar en Mendiburu y en Guerrico. Este ultimo sefior, el mas 
parecido al Jesuita oyarzunense en la expresi6n bajo el punto 
de vista que nos sirve para el examen de composiciones bas
cas, era ciertamente digno de mayor y mejor aprecio que el que 
n os ha merecido a algunos bascongados. Su colecci6n de plati
cas, de nutridfsima doctrina en dos gruesos tomos, no se pudo 
dar ala imprenta en vida dellaborioso Beneficiado de Mutiloa, 
a causa de condiciones irrealizables, onerosas. evidentemente 
injustas. que se le exigfan para autorizar la publicaci6n .. Mu
rio, pues. sin el consuelo de ver editado su trabajo, y cuando 
alguna vez fue posible publicarlo, se le infiri6 otra injuria: la 
de ingerir en su hermoso catecismo un pegote, de construcci6n 
a todas luces inconciliable con la que el autor emple6 en cuanto 
habfa escrito. Aludo ala hojita comprensiva de la explicaci6n 
de las variantes que la Santa Bula sufriera despues de la obra, 
y antes de su edici6n. Esa hoja postiza se encuentra allf dando 
de bofetadas a Guerrico, porque este construye las oraciones 
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relativas en pleno basco; mientras que el editor no acert6 a es
cribir sus cuatro lfneas sin rccurrir al zena zenaren. jCuanto me
jor hubiera sido respetar la castiza frase del difunto, sin man
char aquella ni ofender a este, y public ar en folio aparte cuanto 
fuese necesario! 

Y ... (.habra por ventura quienes aleguen, haciendo ascos 
de la lectura de Guerrico y Mendiburu, que el primero eseri be 
en el dialecto goyerriano y el segundo en el de Nabarra; y que, 
por consiguiente, no son sus obras inteligibles para los bascos 
de ciertas otras regiones? Seran, tienen que ser poqufsimos, 
los que opongan este reparo, porque, si de ese modo llegamos 
a discurrir, podemos de hecho vivir en Basconia, habremos 
nacido en Baliconia, de padres y abuelos bascos, descende
remos quizas por lfnea directa del primero que habl6 bascuen
ce aquf y en otra parte; pero, cinendonos a tan estrecho pensar 
y obrar, escasos senin de fijo nuestras progresos en el idioma 
basco, y bien poco seni lo que el bascuence haya de agradecer
nos hoy ni mafiana. Las diferencias accidentales de dialecto a 
dialecto n unea de bi eran ser obstciculo serio para el que se sien
te con algun carifio ala lengua que aprendi6 de su madre. 

Tenga V. la bondad de incluirme en la lista de suscritores a 
la obra basea cuya reproducci6n he de ver con gusto preferen
te; y hago votos por que reuna V. pronto suficiente numero de 
ellos, para poder emprender enseguida, sin temores de un 
resultado ruinoso, la nueva edici6n. 

No puedo terminar sin advertir a V. que al final de esta po
drfa afiadirse una tabla 6 nota que indicalie las materias que los 
predicadores podrfan elegirpara sus plliticas festivales de entre 
afio, pues que a esto, y aun a algo mas, se presta en mi concep
to la obra del Reverendo jesuita 

De V. at.2 S.S. y capellan que le desea buen exito en su lau
dable pensamiento, 

PATRICIO ANTONIO DE ORCAIZTEGUI. (30) 
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Bigarren froga multzo bezala, froga gramatikalak edo linguis
tikoak emango dira. Aipatu bezala, P. Orkaiztegik 1906. urtean Ob· 
servaciones para hablar y escribir tolerablemente en nues
tro idioma euskaro liburua argitaratzen du. Liburu honetan, izen
buruak dioen bezala, euskaraz ongi mintzatzeko eta idazteko erre
gelak, bai linguistikoak, bai euskalzaleekjarrai behar lituzketenjoka
bideekikoak, azaltzen ditu, 48 hain zuzen. Frogaketa aurrera eramate
ko, lan honen bigarren zatian egin den azterketa linguistikoarekin 
liburu hau gonparatuz, zuzentzaileak egiten dituen zuzenketak eta P. 
Orkaiztegik proposatzen dituen erregelak guztian bat datozela ikusi 
ahal izango dugu. 

III apartatuaren hasieran jarri dugun azterketaren klasifikazioaja
rraituko dugu, ordena errespetatuz. 

Ortografiari buruz, Anti aren testu gainean ematen diren hiru alda
keta P. Orkaiztegik bere liburuaren 33, 36 eta 39. erregelekin bat da
toz. Hona hemen 33. erregelak diona: "Cuando una palabra provenga 
de otra, que tuviese consonante doble en su orfgen, conviene no j'o
rmar empefw en que la derivada siga con aquellas dos consonantes, 
si de suprimir una de estas no se falta a la claridad -Otza, latza, gatza 
tienen dos consonantes en sus segundas sflabas, 6 en sus unfcas otz, 
latz, gatz, y sin embargo se dira mejor oztuba, laztuba, lakastuba, ga
zituba, que otztuba, latztuba, gatzituba" (31). Erregela hau zuzen
tzaileak betetzen du, 36. erregela: "Evftese la conjusion de la z con la 
s" (32) betetzen duen bezala, ortografiari buruzko -k- apartadoan 
nabari daitekeenez. 39. erregelak -1- apartaduan agertzen diren "eta" 
juntagailuaren aldaketataz mintzatzen du, esanez: "La conjuncion co
pulativa eta debiera usarse en mi concepto bajo las cuatro formas eta, 
ta, et, t; y realmente se emplean en el hablado dichas cuatro formas, 
aunque nunca he visto la et en impresos, y rara vez la t sola ( ... ) 
azpitik eta gafietik; garbi ta chukun; azkar et' arin; ogui-t-ardo." (33). 

Zuzentzaileak azken -a berezkoak kendu egiten ditu. P. Orkaiz
tegik ere horrela jokatzen du: "cualquier palabra de caracter limitador 
hace que e/nombre a que acompaiia deba ir sin dtro limitativo, v. gr.: 
gauz asko, diru guchi (y de ningun modo gauza asko, diruba guchi) 
( ... ) Hay excepciones de esta regla pero no excepciones gramaticales 
sino debidas unicamente a lafonetica, en que el baskuence es muy 
exigente: por regla deberfa decirse bab gordina, gazt biguna, etc., y 
decimos por excepcion eufonica baba gordina, gazta biguna. ( ... ) 
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Sfguese de aquf que la a en ta/es casos no es orgdnica sino una letra 
de ligadura" (34). Eta aztarnik esateko a hori behar ez omen delako 
ezabatu egiten da. 

Atzizkiei buruzko III.2. zatian azaldu dugunez, des- aurrizkiaren 
ordez, gabezia adierazteko -ge atzizkia zehazki esplikatua ikusten ,du
gu parr'cifo honetan: "Hay que desterrar por comp/eto el prefijo erde
rico des, sin usario nunca en palabras bascas. ( ... Opino que el preji
jo des habrfa de sustituirse con una sufijacion traductora de ese mis
mo des. Mas idonde ha/lar el equivalente?( ... ) Se oye alos aldeanos 
decir: sagar ori chertatu gabea o chertaka da. En Bizkaya dicen y es
criben: deungea, dongea iNO se podrfa uno, atendiendo a estas y 
otras palabras semejantes, poner en camino de huscar la sustitucion 
del des? Estas locuciones me hacen pensar que el erderico des puede 
perfectamente suplirse con la sufijacion ka; ke. ge segun las reg/as 
foneticas requieran en cada c/ase. Podrfamos decir argigetu, argigea; 
por privar de luz, privado de luz; berdingetu, berdingea por desi
gualar, desigua/ado." (35) 

Zuzentzaileak kasu soziatibo eta instrumentalaren arteko nahaske
tak zuzendu egiten zituen. P. Orkaiztegik, deklinabideko bi ka'iu 
hauekin izan beharreko jokaera azaltzen digu esanez: "Cuando quepa 
sustituir el caso unitivo, por el caso instrumental o mediativo es hue
no hacerlo asf. Suena mejor sin genero de duda: urez garbituta que 
urarequin garbituta." (36) 

Aditza aztertzerakoan aditz perifrastikoa forma trinkora igarotzen 
dueneko kasua ikusi dugu 111.5. atalean. P. Orkaiztegi jokaera hone
kin ados agertzen zaigu: "se e sfuerza uno a crear costumbre de i r con
jugando aquellos verbos en su forma arca(ca (aditz trinkoak), sin re
currir en lo posible d la perlfrasis" (37). 

111.6.1. atalean zuzentzaileak baiezko edo ezezko erantzuna eska
tzen duten galderetan al partikula ezartzen zuen. Honetan ere bat da
tor P. Orkaiztegi: "Muchas preguntas, que requieren contestacion ter
minante, resultan elegantes y graciosas con la partfcu/a al.( .. .) Cuan
do la pregunta contenga otra part(cula inquisitiva como non, zen, 
nor, noiz, etc., no cahe el uso de al, que ha de ser sustituido en ta/es 
casos por ote" (38). 

III.7.2. atalean erlatibozko proposizioetan ematen ziren aldaketak 
ikustean zuzentzaileak zena, non galdetzaileak zehar erlatiboak osatze
ko ez zituela onartzen nabaria iruditzen zitzaigun. P. Orkaiztegik ere, 
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Purismoko joera horretan gidaturik erlatibo hauek salatuz artikulu 
ao;ko idatzi zituen (39); lehenago eman dugun eskutitzean agerian 
dago hau. Bere "obserbazio"tan honi buruz ere mintzatzen da: "Las 
oraciones 1/amadas de re/ativo son inadmisibles en baskuenze con 
zefi, zefia. zefiak; nun, non, zefitan; zeiietan, zefitsubek, nortsu, nor
l'iubek, nuntsu. zer, zerk, zertsu, zertsuk, zertsubek, y otras part(cu
las ejusdem furfuris. Este pronombre relativo, imitacion ser\'il del 
relativo de los idiomas neolatinos, especialmente del espanol, es el 
mayor borron que nuestros abuelos pudieran aceptar en el euskara. 
( ... ) El zen, nor, etc., estan perfetamente para inquirir, para pregun
tar; pero es preciso ponerse antes sordo, y totalmente sordo, sordo 
como una tapia, para tolerar se use en presencia nuestra como re/a
tivos." (40). 

Eta lll.7.3. ataleko proposizio kausaletako zeren partikularekin 
antzekoa gertatzen da. P .. Orkaiztegik dio: "Las causa/es asertivas de 
la contestacion se harian pesimamente con dicho zergatik. S i el inter
/ocutor respondiese: zergatik amak zazpiyak arte esnaratu ez naun 
cometer(a un crimen antieuskerico: primero, porque es imposible 
despojar al zergatik de su caracter esencialmente inte.rrogativo; segun
do, porque la -n final de naun es de suyo dubitativo, continuativa, 
suspensiva. Por consiguiente el concepto no se termina, np puede 
cerrarse con el naun. y es preciso responder as(: amak zazpiyak arte 
esnaratu ez naulako. ( ... )El zeren que muchos sustituyen al zergatik 
es aun mds desatinado" (41). 

Proposizio kontsekutibotaz, hona hemen 111.7.4. atalean azaldu
riko aldaketen arrazoia izan daitekeena: "Son intolerables las oracio
nes ponderativas en la forma que vienen teniendo en escrotos vas
cos. So/o nuestro poco amor ala lengua natal, y la co11siguiente irre
jlexion y falta de examen, han podido consentir se di ga Ainbeste ama
tu zuan munduba Jaungoikoak non eman ziyon bere Seme bakarra; 
Afi aundiya zan gurdi ura non atetik ezin sartu izan genduan; afi bero 
zakarra egiten zuan ze guziyok arboladi batean pozik gelditu gifian. 
P ero j se nor! que signijican, a que se refieren, que oficios desempena 
ah( ese non ese ze, un noiz y otros adornos por el estilo?" (42). Gai
nera, kontsekutiba azaltzeko testu zuzenduaren espresiotan jartzen 
den -rano atzizkiaren ere aurkitzen dugu adibide bat: "Ainbeste amatu 
zuan Jaungoikoak munduba non ... ! en vez de Bere seme bakarra 
ematerafio ainbat maite izan zuen munduba Jainkoak" (43). 
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111.8. atalean perpausaren elementuen ordena aztertzerakoan on
dorio nagusiena predikatua aditzaren aurretik ezartzearena zen. P. 
Orkaiztegik berdin dio: "Terminense los conceptos con el verbo catal 
del pensamiento, o sea, con el verbo que entraiia signijicacion mds 
imperiosa, decisiva, concluyente. Digase por consiguiente: b~dato
rrela diyote, ekarriko dutela diyo en lugar de diyote badatorrela, diyo 
ekarriko dutela." (44). 

Beste joera garrantzitsua zuzentzaileak adberbioa edo edozein 
aditzlagun aditzaren aurretik jartzeko zuena zen. P. Orkaiztegi hone
tan ere bat dator zuzentzailearekin. "E/lugar propio del adberbio bas
ko en las oraciones ajirmativas es el inmediato antes del verbo." (45) 
eta "El destinativo, locativo, unitivo, causativo, privativo, mediativo 
o instrumental, y ablativo se han de colocar antes de su verbo regen
te" (46). 

Izenlagunaren ordenari buruz, zuzentzaileak eta P. Orkaiztegik 
koinziditu egiten dute. P. Orkaiztegik dio: "Lps posesivos y sus and
logos, as( como tambien las palabras que I/evan ko, zko, go y cuan
to, vertido al castellano se dir(a con de se antepone: arrizko echea, 
nere semea, goiko giltza, ango sagarra, gure soroa, Beasaingo alka
tea; y no eche arrizkoa, seme nerea, etc." (47). 

Eta berdin gertatzen da pertsonaien izendatzearekin. P. Orkaizte
gik dio: "Los cualitativos se deben posponer al nombre que califica: 
su andiya, eguzki beroa, mutill egokiya. Por esto tw es corresto (ni 
mucho menos) decir en nuestro idioma: San Anselmo, Jaun Alkatea, 
Jaun apaiza, On Policarpo, sino Anselmo santuba, Alkate jauna, 
Apaiz jauna, Policarpo ona (mejor jauna) (. .. )De dos nombres que 
venganjuntos se ha de anteponer el mds limitador, v. gr.: Mendiburu 
Aita, y no Aita Mendiburu. (. .. ) Los numerales ordinales tienen 
tambien que preceder a los sustantivos cuyo orden designan y se 
dira: irugarren eguna, laugarren naigabea, seigaren alaba, amargarren 
Pio, y no a la inversa" ( 48). 

Lexikoari buruz, ez dago gauza handirik gonbaratzeko. Dagoen 
bakarra, zuzentzaileak aldaketa hau egiten duela: "Bezala-> Letz" 
(L.B.-15) eta honi buruz P. Orkaiztegik hau diola da: "Creo que 
har(amos buen servicio al mejoramiento de la locucion euskara, 
usando elletz de la alta Guipuzcoa y de Vizcaya en lugar del bezela de 
la parte baja de nuestra provincia. Elletz, variante agradable de la es 
sin duda mds antiguo y mejor que el moderno bezela" (49). 
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Gonbaraketa honen bidez, zuzentzailea eta P. Orkaiztegiren ar
tean euskara tratatzerakoan berdintasun asko daudela ikusi dugu. Ber
dintasun batzu arruntki ematen diranak izan daitezke, txistukarien or
tografiari dagozkionak adibidez, bainafrogaketanzi urtasunaren seina
le diren berdintasun berezi batzu, -ge atzizkiaren erabilera esate bate
rako, badaude bestalde. 

Ondorioz, zuzentzailea eta P. Orkaiztegi, bi pertsonai hauek batu 
litezkeela, hotc;, pertsona bera direla pentsa daiteke. 

OHARRAK 

(1) Luis Villasante. Historia de la Literatura Vasca. 226. parrafoa. 
(2) J. Zabaleta. Euskal Itzulpenaren Antologia-l. 132. orr. 
(3) EGAN 1956. 55. orr. 
(4) lbidem. 
(5) J. Zabaleta Euskal Itzulpenaren Antologia-l. 211. orr. 
(6) SENEZ aldizkariko 3. aleko 53. orr. 
(7) Nomenklatura: I.A. ltz-Aurrea, L.B. Lenbiziko Bereziera eta zenbakia 

paragrafoa esan nahi dute. Paragrafo bakoitza punto eta aldez banatua 
dago. 

(8) Oharra: Geziaren ezkerraldean doana Antiaren itzulpenekoa da eta esku
bialdean doana zuzenduriko testukoa. Ohar honek III. atal osorako ba
lio du. 
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rica. 31. orr. 

(lO) R.M. Azkue. Morfologia Vasca. 155. orr. 
(ll) R.M. Azkue. Morfologia Vasca. 320. orr. 
(12) R.M. Azkue. Morfologia Vasca. 320. orr. 
(13) lbidem. 325. orr. 
(14) P. Lafitte. Grammaire Basque. 758. 
(15) L. Villasante. Sintaxis de la oraciOn compuesta. 52. orr. 
(16) L. Villasante. Sintaxis de la oracion compuesta. 89. orr. 
(17) Ibidem. 92. orr. 
(18) lbidem. 87 orr. 
(19) P. Goenaga. Gramatika Bideetan. 294. orr. 
(20) P. Goenaga. Gramatika Bideetan. 295. orr. 
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(22) lbidem. 144. orr. 
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(24) Ikus S. Altube. Erderismos. 
(25) L. Villasante. Sintaxis de la oracion simple. 239. orr. 
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(26) lbidem. 240. orr. 
(27) ·L. Villasante. Sintaxis de la oraci6n simple. 237. orr. 
(28) G. de Zumuarregui. Don PaJricio de OrcaizJegui. Su falleci

miento. Euskal Esnalea, XIV, 1924, 230-233 orr. 
(29) Ikus J. Arana. Don Patricio de OrcairJegui y el idioma vas

co artikulua. Euskal Esnalea, 154-157. orr. 
(30) lnteresante carta (al) Sr. D. Eusebio Lopez (sobre la 

reimpresi6n de Mendiburu, Jesusen amore ... ). Euskal He-
rria, 1961, XLV, 477-480. orr. 

(31) P. A. OI"kaizttegi. Observaciones para hablar y escribir tole-
rablemente en nuestro idioma euskaro. 45-46. orr. 

(32) lbidem. 49. orr. 
(33) lbidem. 50. orr. 
(34) lbidem. 84. orr. 
(35) lbidem. 28-29 orr. 
(36) lbidem. 41. orr. 
(37) lbidem. 10. orr. 
(38) lbidem. 55. orr. 
(39) El relativo en el euskera. Euskal Esnalea, 1908, l, 9-10, 20-

22, 36-38, 51-53, 88-90, 123-125. orr. 
(40) P. Orkaiztegi. Observaciones para hablar ... 15-20. orr. 
(41) lbidem. 23. orr. 
(42) lbidem. 24. orr. 
(43) lbijiem. 26. orr. 
(44) lbidem. 41. orr. 
(45) lbidem. 37. orr. 
(46) lbidem. 39. orr. 
(47) lbidem. 36. orr. 
(48) lbidem. 35-37. orr. 
(49) lbidem. 52. orr. 
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SINTESIS 

El afio 1.983 fue hallado en el archivo del Ayuntamiento de Tolosa 
(Guipuzcoa) el texto manuscrito de la traducci6n al euskara de la Vie de St. 
Franrrois d'Assis (de Fray Leopoldo de Cherance) llevada a cabo por M. 
Antonio Antia, traductor asimismo de otras varias obras de piedad y uno de 
los principales promotores del renacimiento literario en euskara de finales 
del s. XIX. 
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Este hecho no seria por sf mas relevante, si no fuera porque dicho ma
nuscrito fue corregido (empezado a corregir; s6lo se corrigieron la Intro
ducci6n y el I Capftulo) a comienzos de este siglo, en vistas a su publi
caci6n. Dichas correcciones constituyen, en efecto, una de los mas precisos 
testimonios de los debates sobre el modelo de lenguaje literario que en esa 
epoca se dan entre las diversas escuelas literarias y lingiifsticas: tradiciona
listas, puristas neologistas, puristas, etc., dando lugar a una ruptura con la 
tradicion literaria en euskara, cuyas consecuencias todavfa hoy dfa se dejan 
sentir. 

J. M. Garmendia expone en un primer apanado la vida del traductor. M. 
A. Antia: analiza seguidamente la traducci6n, segun un modelo comparativo 
desarrollado en un numero anterior de esta misma revista por J. M. Zaba
leta, tanto en lo que respecta a la transmisi6n precisa del mensaje (amplia
ciones o restricciones) del texto original, como en lo referente a los cam
bios estilisticos que en la traducci6n se han operado, y su significado, so
bre todo en cuanto pueda indicar sobre la postura comunicativa y las interfe
rencias ideol6gicas en el traductor. 

A continuaci6n, en lo que constituye el capftulo mas importante de este 
anfculo, lleva a cabo una comparaci6n casi exhaustiva de todas las correc
ciones que se han efectuado en el texto original. Establece una tipologia de 
tales correcciones en los distintos niveles ortogratico, lexical, sintactico y 
estilistico. Desde esta tipologia es posible trazar el retrato del corrector: 
moderadamente purista en lo referente al lexico, extramadamente restrictivo 
en todo lo referente a la sintaxis y al estilo, sobre todo en todos los puntos 
que precisamente desde la crisis de ruptura con la tradici6n eserita que tuvo 
lugar en la epoca de esta traducci6n hasta practicamente nuestros dfas han 
sido los mas debatidos en la gramatica tradicional vasca (sobre todo en cier
tos tipos de proposiciones subordinadas: proposiciones relativas, causales, 
consecutivas, completivas ... ). El corrector aparece, sobre todo en los pun
tos referentes a la sintaxis, como uno de los antecesores de lo que poste
riormente se ha dado en llamar la tendencia de S. Altube. 

En el ultimo capftulo de este artfculo, J. M. Garmendia propone la hip6-
tesis de que el corrector del texto traducido pudiera ser P. Orcaiztegui, coe
taneo del traductor, corrector de varios otros libros para la misma casa edi
torial a la que acab6 perteneciendo el manuscrito comentado y autor de un li
brito "Observaciones para hablar y escribir tolerablemente en nuestro idio
ma euskaro" y otros varios artfculos, en los que se vierte una teoria gra
matical que coincide punto por punto con las correcciones observadas en el 
manuscrito, tal como pone de manifiesto J. M. Garmendia. 

SYNTHESIS 

In the year 1983, in the archives of the Town Hall in Tolosa, a manus
cript was found of the Basque translation of "La Vie de St. Fran~ois d'Assis" 
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(by Fray Leopoldo de Cherance). The translation was done by M. Antonio 
Antia, who also translated various other religious pieces of work and who 
was one of the main promotors of the literary renaissance in Basque in the 
Jate XIXth century. 

This fact in itself would not be so important, were it not that the 
manuscript was corrected (only the introduction and first chapter were actua
lly corrected) at the start of this century, with a view to its publication. 

These corrections, in fact, constitute one of the most precise testimo
nies on the discussions on the type of literary language which at that time 
was used in the various different literary and linguistic schools: traditio
nalist, neologistic purist, etc. which brought about a break with the literary 
tradition in Basque, the consequences of which ean still be felt nowadays. 

J.M. Garmendia in the first section tells of the life of the translator, 
M.A. Antia. Then he goes on to analize the translation, according to a com
parative model looked into one of the previous editions of this journal by 
J.M. Zabaleta, with respect to the exact transmission of the message (leng
thening or shortening) of the original text, as well as stylistic changes 
used in the translation, and their meaning -taking special note of what 
changes may be seen in what is actually communicated and any ideological 
interference made by the translator. 

Following this, comes perhaps the most important chapter in this piece 
of work wher!! an almost exhaustive comparison is made of all the correc
tions that have been made and the original text. A typology is set out of 
these corrections according to whether they are orthographical, lexical, syn
tactical or sty listic. 

From this typology, it is possible to make up a picture of the trans
lator. Fairly purist in lexical terrns, extremely restrictive when dealing with 
syntax and style - especially on the points which have been so debated in 
traditional Basque grammar (above all to do with certain types of subordina
te clauses: relative clauses, causa! clauses, consecutive clauses, object clau
ses ... ) since the break' with the written tradition which took place at the 
time this translation was made, up until the present time. The corrector, 
when dealing with syntax, seems like one of the antecendants of what has 
previously been called the S. Altube tendency. 

In the last chapter of this article, J.M. Garmendia brings forward the 
hypothesis that the corrector of the translated text could be P. Orcaiztegui, 
a contemporary of the translator, and corrector of various other books for 
the same editorial to which the commented manuscript came to belong to, 
and author of a booklet called "Tips on speaking and writing tolerably our 
Basque _Ianguage" along whit other articles where a grammatical theory is 
Iayed out, which coincides point for point, with the corrections made in the 
manuscript, as J.M. Garmendia points out. 
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Itzultzaileen eta itzulpenen 
babes juridikoaz 

Pello M. Zabaleta 

1976ko Urriaren 26tik eta Azaroaren 30era arte UNESCOk bil
tzar nagusi bat egin zuen Nairobin. Eta biltzar horretan itzultzaileen 
etaitzulpenen babesjuridikoazetaitzultzaileenegoerahobetzekoegin
beharrez ihardun zuten, 16 puntu dituen agiri bat argitara emanez. 

Ez dira legeak UNESCOk ematen dituenak, bai ordea gomen
dioak, eta azpimarratzekoa da gomendiook gutxieneko bat besterik ez 
direla, agiri ko 16. puntuan bertan adierazten den bezala. Gomendioa, 
noski, UNESCO baitan dauden herrialde guztiei zuzentzen zaie, eta 
ohi bezala batzuk arretaz hartuko dituzte, beste asko ordea ez dira 
enteratu ere egin. 

Laburpen gisara, beraz, esan daiteke, hasiera batetan Gomendio 
horrek itzultzaileen zeregina ezinbesteko bezala aitortzen duela batez 
ere zabalero gutxiko hizkuntzei dagokienez. Eta areago, aitortzen du 
agiriak Itzultzaileak babestea ezinbestekoa dela itzulpenek ere duin
tasun jakin bat izan dezaten. kulturaren eta aurrerapenaren zerbitzari 
zeregina egiaz ongi bete dadin. 

l. Zer den itzultzailea, zer den itzulpena. 

Finkatu beharreko bi kontzeptu hauek garbi azaltzen dira agiriaren 
lehen puntuan. 
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ITZULPENA DA: obra literario edo zientifiko bat, areago obra 
tekniko bat ere, hizkuntza batetik bestera aldatzea, liburu bezala, edo 
aldizkaritan, egunkaritan edo beste edozein modutan argitaratzeko 
egina, edo bestela antzerkian antzestua, edo zineman, irratian edo tele-
bistan erabiltzeko egina. · 

Beraz, komunikabide edozein batetan erabiltzeko egiten den testu
aldaketa oro sartzen da alor honetan, eta hori, hizkuntza batetik beste 
batera egite hutsarekin. 

ITZUL TZAILEAK DIRA: obra literario, zientifiko edo teknikoak 
hizkuntza batetik beste batera aldatzen dituztenak. 

Eta azkenik: ERABIL TZAILEAK DIRA: itzulpena eskatzen du
ten pertsona fisiko nahiz moralak. 

2. Itzultzaileen egoera juridiko orokorra 

Agiri honetara heltzeko eztabaida luzeak izan ziren, eta horietan 
batetik garbi azaltzen zen Idazle edo kreatzaileen eskubideak zaindu 
beharra. Baina une berean, baita ere itzultzaileen egoera ez zela alde 
guztietan )?era 

Horregatik, itzultzaileei daokienez, agiri honek eskatzen die baz
kide diren lurralde guztiei idazlearen parean jar dezaten itzultzaileen 
egoera, noski idazleen eskubideei ezer kentzeke. Horregatik eskatzen 
du: 

a) Komenigarriadelai tzultzailearenetaerabiltzailearenarteankon
tratu bat egitea. Eta gainera, ahalik, kontratu mota bat finkatu 
dadila itzulpenen mundua arautzeko. 
Horregatik, itzultzaileari zor zaio dagokion lansaria, itzultzaile 
hori inoren kontura lanean ari bada, edo berekasa ari bada. 

b) Itzultzaileari zor zaio salmentaren araberako lansari bat, edota 
itzulpenaren erabilerari dagokiona. Eta gainera, dirua aurreratu 
egingo zaio itzultzaileari bere lana egin dezan. 
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c) Itzultzaileak eskubideak berak eskuratu ez baditu, erabiltzai
leak eskuratu beharko lituzke. 

d) J akingarria dena: Itzultzailearen testua ezin alda daiteke, bero
nen baimenik gabe, idazlearena alda ezin daitekeen bezala. 

3. Publizitateaz 

Puntu honek izan lezake gure artean garrantziarik, eta horregatik 
azpimarratzen dut nire aldetik ere, nahiz Nairobikoan beste zenbaiten 
artean datorren. 

Itzultzaileari eta itzulpenari autoreari ematen zaion publizitatearen 
proportzaioan egin behar zaio publizitatea. Eta horrela, liburuetan, 
itzultzailearen izena nabarmen eman behar da. Baina gisa berean, 
antzerki karteletan, irratietan eta telebistan, edo filmeen fitxa tekni
koan ... 

Beraz, une batez hasi pentsatzen zein jokabide daramaten ingu
ruan ditugun telebista eta irratiek ... Frantziakoak bakarrik jartzen du 
zein den itzulpena egin eta moldatu duen taldea ... Hemengoetan ez 
dator datorik batere ... 

Eta gisa berean, adibidez, itzulpenari dagozkion eskubideak ere 
alde guztietan jarri beharko lirateke ... Baina .. 

4. Itzulpenaren kalitateaz 

Itzulpenaren balioaz izan liteke eztabaidarik. Eta horretarako he
rrialdeetako legedian halako figurarik ez balego ere, komeniko omen 
litzateke -<lio agiriak-, eztabaida hauek argitzeko edo konpontzeko 
erakunderen bat, azkar lanegingo lukeena eta kostu gutxikoa. 

Gisa berean, arrazoizko epe bat eman behar zaio itzultzaileari bere 
lana burutu dezan, eta ahalik baliabide guztiak eskainiko, informazio 
aldetik edo bestela, jatorrizko testua ulertu eta itzulpena erredakta 
dezan. 

Ahalik, itzulpenak jatorrizko hizkuntzatik egingo dira, eta biga
rren hizkuntza batetik, ezinbestekoa denean bakarrik. 

Eta azken ohar bat, azpimarratzekoa gure artean ere: itzultzaileak 
bere ama-hizkuntzara edo bere ama-hizkuntza bezain ongi mendera
tzen duen hizkuntza batera itzuliko du ... 
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S. Erakunde publikoentzat 

Itzultzail~en beren erakundeak sortzeko eskubide osoa izango du
te, eta baita ere erakunde publikoak joera hori bultzatuko dute. 

Baina Erakunde publikoen laguntzaz, itzultzaileen elkarteek zer 
egin beharko luketen ere finkatzen du agiri honek. 

Alde batetik, itzulpenaren kalitatea bultzatuko dute. Gero, itzul
tzaileen l an-sariak ikertu, eta erabiltzaileekin horretaz eztabaidatu. Be
raz, itzultzaileei beharko lituzketen aholku guztiak eman, soldata duin 
bat eskura dezaten. 

Gisa berean, beste itzultzaile elkarteekiko harremanak bideratu eta 
sendotu. 

Eta, itzultzailea autoreen parera jartzen bultzatu, eta areago itzul
tzaileen formaziorako programa bereziak antolatu. 

Bada, ordea, gauza bat itzultzaile askorentzat interesgarria, eta 
Erakunde publikoei, batzuri behintzat, dagokiena: ltzultzaileek idaz
leek dituzten babes sozial berberak izan beharko lituzkete, segurantza 
sozialaren edo etxe-laguntzen aldetik, eta gisa berean, autoreek duten 
sistema fiskal bera izan beharko lukete. 

Eta azkenik, eta gaurregun agian itzultzaile asko kezkatzen duen 
arazo bat: Kontratupean edo inorentzat lanean ari diren itzul~aileen 
beren maila profesionaleko pertsonek kobratzen duten soldata bera 
kobratu beharko lukete. Galdera da, zein den beren mailari dagokion 
maila profesional hori. Alegia, askok hartzen duten bezala: Tekniko 
soil bezala? Laguntzaile bezala? Hala, egiaz, itzul tzaile elkarteak errei
bindikatu beharko luke gure artean itzultzailearen kategoria eta bero
nen statusa, batez ere Erakunde Publikoen aurrean. 

6. Azken amets batzu 

Agiriak eskatu, bai, eskatzen du adibidez terminologia bankuak 
eta eratu daitezen, itzultzaileen arteko trukaketak egin daitezen, batez 
ere herrialde bateko hizkuntza eta ohiturak ezagutzeko bidea egite
ko ... Baina guzti horiek amets lirateke, nire ustez, gaurkoz gure ar
tean. 

Edozein modutan, eta 15. puntuak Desarroilo bidetan dauden he
rrialdeak aipatzen dituenez, nik ere horiek aipatuko ditut, gu ere tar-
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tean ote gauden susmo bizia dut eta. Hala dio: Desarroilo bidetan dau
den herrialdeek Gomendio honetan aipatzen diren arau eta printzi
pioak onartu beharko lituzkete beren beharrak asetzeko beharrezko 
iruditzen zaien moduan. 

Ez dakit hemen ere bide horretan gauden edo. Baina azken ba
tean, gomendioak gomendio, hasieran esaten nuena errepikatuko dut: 
Batzuk arretaz jaso badituzte, beste asko eta asko ez dira en tera tu ere 
egin oraindik ... batez ere gure artean. 
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Samaniegoren fabula edo alegien 
itzulpen bilduma 
(Euskal itzulpenaren historiaren zatitxo bat) 

Lurdes Auzmendi 

1784. urtean argitaratu zen lehen aldiz Fabulas en verso cas
tellano para uso del Real Seminario Vascongado izenburua 
zeraman Felix Maria de Samaniegoren liburua. Bertan guztira 177 
fabula daude; batzuk Samaniegok berak asmatuak dira, eta beste ba
tzuk Esopo, La Fontaine, etabarren itzulpenak. 

Samaniegoren fabula edo alegiak hizkuntza askotara itzuli ziren, 
baita euskarara ere. Agustin Iturriaga izan zen alegia hauetako batzuk 
euskaratu zituen lehena. 1824ean argitaratutako lpuyac eta beste 
moldaera batzuec liburuan bildu zituen gehienak, bere heriotzaren 
ondoren Cancionero Vasco-n bertsio ezezagun batzuk argitaratu 
zirelarik. Iturriagaren itzulpenak eta honek idatzitako jatorrizko beste 
batzuk, guztiak Auspoa argitaldariaren liburu sailean argitaratu ziren 
1967. urtean. 

Baina Iturriaga izanik ere Samaniegoren alegia gehienak itzuli 
zituena, beste batzuk ere ihardun zuten lan horretan, hala nola Felipe 
Arrese Beitia, Jose Antonio Uriarte, Mateo Zabala, Josu Egea, etab. 
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Joan den mendean, alegiak euskararatzeko zaletasun handia egon 
zen Euskal Herian. Samaniegoren fabulen itzulpenez aparte. aipatze
koak dira J. B. Archuk 1848. urtean eta L. Goyhetchek 1852an eza
gutzera eman zituzten La Fontaineren itzulpenak. 1921 . urtean hasita 
berriz J. Altunak Euzko Deya aldizkarian Esoporen zenbaitzuren 
itzulpenak argitaratu zituen. 

Esan bezala, Samaniegok bai Esopo eta baita La Fontainerenak 
ere itzuli zituen gaztelerara, zaila gerta daiteke beraz kasu batzutan 
euskaraz emandakoak jatorrizkotik ala Samaniegoren itzulpenetik 
itzulita dauden jakitea • 

Baina, itzulpenei buruzko beste xehetasun batzurekin jarraituz 
esan,liburu edo bilduma gisara Iturriaga eta Egearenak bakarrik argi
taratu zirela. Egearenak hain zuzen Arabako Foru Aldundiaren la
guntzarekin 1979. urtean argitaratu ziren eta oraindik liburutegiren 
batean al ere n batarkitu daiteke, bainalturriagarenakaurkitzeko biblio
teketara jo behar da, azken argitalpena ere erabat agortuta bait dago. 
Beste itzulpenak berriz, Arrese Beitia, Uriarte, eta besteenak XIX 
mendearen bukaerako edo XXaren hasierako aldizkarietan argitaratu 
ziren; lturriagaren batzuk, Uriarte, Iza y Aguirre, Serafin Baroja, Mo
gel, etabarrenak Cancionero Vaso-n; Arrese Beitiarenak Euskal 
Erria-n. Euskerea eta Euzko Deya izan ziren Samaniegoren fabu-
len itzulpenak argitaratu ziren beste aldizkari batzuk. · 

Kasu gehienetan itzulpenaren forma jatorrizkoarena da, bertsoz 
daude, baina batzutan prosaz ere itzuli ziren. 

Euskal itzulpenaren historia ezagutzeko, euskararen erabilpena, 
itzulpenen eboluzioa aztertu eta ikasteko etanolaez, itzultzen ere ikas
teko, material interesgarria izan daiteke hori guztia. 

Material honen interesa zertan datzan ikusi ahal izateko, hona he
men datu batzuk: La Fontaine-Samaniegoren La Lechera fabula eza
gunaren sei itzulpen desberdin daude, sei itzultzaile desberdinen la
nak dira. Iturriagak berriz, alegia batzuren itzulpen desberdinak egin 
zituen, honela Aizkora eta kirtena-ren bi bertsio daude, Mendia 
aurgiten alegiaren bi bertsio baita ere, eta Otsoa eta artzanora
renak hiru bertsio. Itzulpen guztien bilketak izan dezakeen garrantzia 
era erakuts ditzakeen bitxitasunak ikusi ahal izateko, hona hemen 
azkeneko fabula horren hiru bertsioen zati bana: 

200 



Samaniegoren fabula edo alegien itzulpen biltbmla 

Otsoa eta artzanora 

Otso handi bat 
Mendiak gora 
Zijoala goiz batean, 
Artzanor andi 
Batekin topo 
Egin zukean bidean; 
Zeuden lekuan 
Gelditu ziran 
Biak elkar ikustean. 
Gaitz egiteko 
Grifia gaiztoa 
Batek badakar jatorriz, 
Gaztetandika 
Ez badu uzten 
Gaitza egingo du berriz, 
Emandezala 
Mila eta milla aldiz. 

Artzanora eta otsoa 

Otsoak zijoala 
Bein mendia gora 
Topos topo arkitu 
Zuen artzanora. 
Gelditzen dira biak 
Elkarri begira, 
Ez batak ez besteak, 
Ez nairika jira. 
Egoteaz bakoitza 
Nekatu zanean, 
Loto;aren ordean. 
Asi ziran egiten 
Elkarri agura, 
Lenbizi otsoa, 
Azkena zakurra. 

Maiz badirade ere 
Sermoiak aditzen 
Jatorrizko grinak 
ez oi zaie uzten. 

Otsoa eta artzanora 

Artzaiak zeukazkiten 
Mendian zepoak 
Otso gaizto andi bat 
Arrapatzekoak; 
Artzanorak zebiltzan 
Gaiiera or emen 
Non ta nola otsoa 
Atzemango zuten. 
Onek jaten zizkaten 
Ziran arkumeak 
Eta arras galtzera 
Zoaien artaldeak. 

Otsoak ta artzanorak 
Elkar topos topo 
Egin ondoren, daude 
Nork nori erasoko. 
Biak ziraden guztiz 
Mutil balienteak, 
Faltarika egiten 
Ez zien korajeak. 
Grina gaiztoak badira 
Gaztetandik artzen 
Bizia dan artean 
Ez dirade usten. 
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Hauek dira beraz Samaniegoren El Lobo y el Mastin fabularen 
itzulpenaren hiru bertsioen zatiak; berorien hasiera eta moraleja edo 
alegia jaso ditut. Ikus dezagun jatorrizko bertsioa: 

El Lobo y el Mastfn 

Trampas, redes y perros 
los celosos pastores disponian 
en lo oculto del bosque y de los cerros, 
porque matar querian 
a un Lobo por el barbaro delito 
de no dejar a vida un cabrito. 
Hall6se cara a cara 
un Mastin con el Lobo de repente, 
antes de la bataila muy serenos, 
Anibal y Scipi6n, ni mas ni menos. 
Con una represi6n, con un consejo 
se pretende quitar un vicio afiejo? 

Hiru itzulpenetan amaia berbera da, nahiz eta zenbait deskribapen 
desberdinak izan. Lehenengoa da halere desberdinena, metrika bera 
ere desberdina delarik. Hirugarrena da jatorrizkoan gehien lotzen 
zaiona, halere jatorrizkoa baino deskribatzaileagoa, zabalagoa da, eta 
orohar hau da I turriagaren itzultzeko era, jatorrizkoa beti aberastu egi
ten bait du. Hau da noski hemen ikusten denari buruz egin daitekeen 
azterketarik laburrena. 

Itzulpen bilduma hau Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen 
diru-laguntzarekin burutu ahal izan dut eta momentuz bertako biblio
tekan aurkitzen da. 
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Esperantoa eta itzulpengintza 

Xabier Mendiguren 

Aurten bete dira ehun urte L.L. Zamenhofek Esperantoa sortu 
zuela, edo zehatzago esateko, bere "lingvo internacia"n buruzko 
lehen obra argitara eman zuela: errusieraz lehenbizi eta polonieraz, 
frantsesez, alemanieraz eta ingelesez ondoren. 

Sarreran bertan Zamenhofek dio denbora, diru eta lan ugari kosta
tzen dela hizkuntza bat ikastea eta aberastasun handia izango litzate
keela nazio desberdinetako gauzarik hoberenak adierazteko hizkuntza 
amankomun bat izatea. Bi hizkuntza bakarrik ikasleak -ama-hizkun
tza eta nazioartekoa- lehendabizikoa sakontzeko aukera handiagoa 
eskuratuko omen luke eta gainerako guztiak berdintasunez tratatzeko 
era ere bai. 

Hurrengo urtean, 1888an, Zamenhof okulista judu-poloniarrak 
"Nazioarteko Hizkuntzaren Bigarren Liburua" argitaratzen du eta urte 
bete geroago "Bigarren Liburuaren Osagarria". Familiako ezbeharrak 
eta larrialdi ekonomiko guztiak gorabehera, 1894ean "U ni versala Vor
taro" (Hiztegi Unibertsala) agertzen da, hitzen itzulpena bost hiz
kuntzatan dakarrela. Geroxeago "Ekzercaro" (Ariketa-bilduma) eta 
l903an "Fundamenta Krestomatio" (Oinarrizko Antologia) argita-
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ratzen ditu; azken liburu hau artikuluz, poemaz eta prosazko atal jato
rrizko eta itzuliz eraturiko antologia bat da. 1905ean "Fundamento de 
Esperanto" sonatuak, bere hamasei arauko grarnatikarekin,lehen aldi
ko gailurra ezarri zion Esperantogintzari. 

Nabari denez, Esperantoaren sortzailearen asmoak ezezik egintzak 
ere hasieratik bertatik itzulpen-praktikari lotuak ageri zaizkigu eta 
gramatika zehatz bat egin ordez, L.L. Zamenhofek nahiago izan zuen 
ahalik eta maisulan literario gehienak itzultzea esperantora hizkuntza 
asmatuberria aberasteko. Eta honela epe laburrean Shakespearen 
"Hamlet" (1894), Goetheren "Ifigenia Tauriden" (1908), Schillerren 
"Bandidoak" (1908), Molieren "George Daudin", Gogolen "Ins
pektorea" eta E. Orzeszkowaren "Marta" (1910) itzuli zituen, geroago 
AndersenenzenbaitipuinetaBibliarenltunZaharrajatorrizkohebraie
ratik esperantoratzeko. 

Zarnenhofen iritzian, itzulpengintza on zitzaion Esperantoari hiz
kuntza naturalen sotiltasunaz eta fiabardurez jabetzeko eta horregatik 
garrantzizko obrak hautatzeko eta leialtasunezko helburuari atxiki
tzeko gomendatzen zien itzul tzaileesperantistei, inolako hizkuntz zail
tasun edo eragozpeni iskintxo egin gabe. Hasierako lan eskerga 
honen emaitza eta ondorioa, hitz-altxorraren aberaste harrigarria izan 
zen.l887an zituen 912 monematatik 2.126tara igarotzen da hizkuntza 
sortuberria, eta era berean 1.294 hizperri edo neologismo sortu bide 
zituen Zamenhofek itzulpengintzan esker, 1908 eta bere heriotza 
bitartean. 

1970ean argitaratu den "Plena Ilustrita Vortaro" hiztegiak 15.250 
sarrera ditu, eta bertan termino tekniko eta izen berezi ugari badago 
ere, gehienak hitz berriak dira. Literaturgileek begi onez ikusten 
dituzte ugaltze hauek baina beste zenbait beldur da edozein klazi
sismok berekin dakarren joritasun eta oparota'iun hauek kalte ez ote 
dioten egingo Esperantoaren sinpletasun eta ikaserrezta'iunari. 

Esperantoak beste hizkuntzetako nazio-literaturak itzultzerakoan 
gainditu behar izan duen herronkatik atera duen probetxu eta etekina 
adierazkortasuna eta nortasuna areagotzea izan dira. Zamenhofek 
aurrez ikusten zuenez, ez da aski izan hitz berriak asmatzea. moldatu 
eta egokitu egin behar izan dira obra handietan irudikaturik dauden 
sentimentu eta ideien adierazpen zehatzago bat lortzeko. Horretarako 
Esperantoak berezkoak dituen baliabideak erabili behar izan ditu eta 
harremanetako hizkuntza izatetik arte-hizkuntza nabari izatera iritsi da 
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Itzulpen-erakuspen zabalena 

l O.OOOtik gora jotzen dira Esperantora itzulitako obrak; izan ere 
sorreratik bertatik hasita atergabe ekin bait dio itzulpengintzan bi 
Mundu-Gerrateek ezinbestez sortutako etenaldiak salbu. Jendemasen 
erabilerarako inoiz burutu den kultura unibertsalaren antologia zaba
lena bihurtu dira itzulpen hauek. Letra Ederren sailari dagozkio gehie
nak eta ia ez dago literatur obra entzutetsurik Viena, Rotterdam, Pra
ga, Londres edo Tokyoko liburutegi esperantistetan itzulpenen bat ez 
duenik. Nahiz eta itzulpen-masa hau hau oraindik irakurle urriren 
eskuetara iristen bada ere, halere harrigarria gertatzen da ekintza ho
nen handinahia. Seguraski ezinezkoa gertatuko zaio irakurle bati 
inongo hizkuntzatan Lermontoven "Ipuin Kaukasiarrak", finlan
diarren ''Kalevala", Ihara Saikakuren "Bost gortesanak", Lu Sinen 
"Nobela Laburrak", Imre Madachen "Giza tragedia" eta abar irakur
tzea "Fausto", "Ote lo", "Edi po Errege", eta "Komedia J ainkotiarra"z 
gainera. 

Bestalde, esan beharra dago, Mendebaldeko herrialde askotan 
ere ez dela erraza izango aurkitzea itzulirik Esperantoak bere baitan 
dituen obra asko eta asko. Honela, bada, esperantistak gizateriak sor
tu dituen literatur obra nagusienen aukeramen orekatu bat dauka bere 
eskura, eta gertaera hau, elebitasun eta hirueletasun guztiak gorabe
hera, kultura uniben~alerantz munduan eman den urratsik sendoene
tako bat da. 

Nazio desberdinen literatur ondarerako irispidea izateko, anto
logia ugari daude Esperantoz eta berauetan egundoko informazio
kopurua aurkitzen du irakurleak. Banaka batzu aipatzearren, katalu
niar, txinatar, brasildar, bulgariar,japoniar, portugaldar, ingeles, sue
diar, txekiar eta abar bezalako antologiak dabiltza barreiaturik espe
rantisten artean, herrialderik desberdinenetako kulturaren mezulari 
eta mandatari gisa. Ikus daitekeenez, berauetako zenbait kultur gu
txiengoei dagozkienak dira eta antologia hauen merituetako bat orain 
arte espezialista edo aditu batzuren eskura egon den zerbait irakurle
multzo zabalagoen irispidean jartzea izan da. 

Europatik Asiara 

Baina ahalegin hau ez da mugatzen antologietara. Adibidez, 
Jovkov, Stamatov, Karaslavov, Vaptzarov eta abar bezalako idazle 
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bulgariarrak esperantistek ongi ezagutzen dituztenak dira itzulpenei 
esker. Janis Rainis letoniarraren eta T. Hamri islandiarraren poesia, 
kataluniar edo frisiar prosa, esperantisten eskura daude, beste zenbait 
herrialdetako irakurlegoak susmorik ere ez duen bitartean. Esan beha
rrik ez dago zeinen kultur giro pribilegiatua daukaten esperantistek 
beren itzulpen-politika zabalari esker. Honela Esperantoa hizkuntZa
zubi gerta daiteke kultura desberdinen artean. E. Orzeszkowaren 
"Marta" nobela Esperantora itzultzeak aukera eman du ondorenja
ponierara eta txinerara ere itzultzeko eta "Kon-tiki" obraren Esperan
tozko itzulpena beste zenbait itzulpenetarako abiapuntu gertatu da. 
Egia da, egia esateko, oraindik fenomeno aski . mugatua da hau, eta 
hala izaten jarraituko du literatur mailan, baina heda liteke zientzi 
argitalpenetara, zeinean ~ngelesaren monopolioakonprometiturikaur-

"· kitzen den aurrerantzean. 

Esperantoak Europan arrakasta izatea ulergarritzat jo daiteke, 
zeren eta lexikoa batipat Europako hizkuntzetan oinarritzen bait du, 
baina geograftkoJp hain urrun eta askotan kolonialismopean zeuden 
asiar herrialdeetako kultur egoera eskasean nekez amets egin zitekeen 
Esperantoaren premia handirik senti zitekeenik eta hizkuntza honek 
aurrerapenik egin zezakeenik. Baina ez da hala izan, 1905ean Bou
logne-sur-Mer; frantses hirian lehen Biltzarrea egin zenez gerpztik, 
Esperantoak hedadura handia hartu zuen prentsa-mailan eta Europaz 
kanpo ere ezaguna gertatu zen. Txinan, Japonian eta Indian 1905 eta 
1910 bitartean ezagutu zuten eta batez ere lehendabiziko bi herrial
deotan bizitza sendoa izan du Esperantoak eta azken aldiotan Iran eta 
Hego-Korean ere aurrerapen nabariak egin dituela ematen du. 

Normalean lau norantzatan lan egiten dute Esperantistek: l) nork 
bere nazio-hizkuntzatik Esperantora itzuliz, 2) beste nazio-hizkuntza 
batetik Esperantora itzuliz, 3) jatorriz Esperantoz idatziriko testu bat 
norbere nazio-hizkuntzara itzuliz, edota 4) aurretik nazio-hizkuntza 
batetik Espetantora itzulia izan den testu bat nork bere nazio-hizkun
tzara itzuliz. 

Normalean lehendabiziko norantza izan da emankorrena; biga
rrenari buruz irakurlegoak erreserbak izaten ditu eta oso Espe
rantolari onen testuak bakarrik onartzen ditu eta hiru eta laugarren 
kao;uak bakanak gertatzen dira, baina esan behar da Asian bereziki 
nabarmena gertatu dela Esperantoaren zubigintza hau. 
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Japoniari dagokionez, "Japanaj Rakontoj" (Japoniar Konta
kizunak) (1910) izan zen hizkuntza honetatik itzulitako lehen liburua 
eta Berlinen agertu zen Chief Toshioren eskutik. 10.000 ale sal
tzeraino iritsi zen hiru argitaralditan. N. I. Ivanovek errusierara ere 
itzuli zuen. Japonian bertan agertu zen lehen liburua "En mezo de 
l'bruego" (Zarramaltzaren erdian)izan zen eta l913an argitaratu zen. 
Lehen eta bigarren Mundu-Gerrateek etenaldiak sorterazi zituzten 
baina, halere, 1972 urtera arte 7.215 titulu ageri dira Japonian Espe
rantoz (2). 

Esperantozko beste itzulpen-zentru nagusi bat Txina da Asian eta 
batez ere 1949. urteaz geroztik indartu da ekintza mota hau nahiz eta 
lehen liburua 1913an agertu. Poesia klasikoa eta filosofiazko liburuak 
itzuli izan ziren hasieran. Baina l949az geroztik Txinako bizimodu 
berria deskribatzen duten obrak gero et~ gehiago itzuli dira Espe
rantora "Txinatar Antologia" (1960) izan zen ahalegin eskerga honen 
fruitua eta bertan hogeitamar poeta garaikideren poemak eskaintzen 
dira. Azken aldian buruturiko lanik nagusienetako bat Mau Zedongen 
obrak (Liburu-Gorria) eta L usin enak itzultzea izan da. Esperantoratze 
hauek ez dira beti Txinera Mandarinetik egiten baizik eta nazio
gutxiengoen hizkuntzetatik ere bai. Aldizkariak eta haurrentzako libu
ru irudiztatuak ere erruz argitaratzen dira Txinan. "El Popola Cinio" 
deritzan aldizkariak 600 orrialde argitaratzen ditu urtero. Beste hiz
kuntzetako obrak ere txineratzen dira Esperantoaren zubiaz baliatuz, 
adibidez, Sandor Petofi hungariarraren "Jon Kementc;ua" itzuli dute 
sistema honi esker. 

Vietnam 50. urteetatik aurrera hasi zen Esperantoz liburuak argi
taratzen baina kopuru handiak sortzera iritsi da; batez ere, liburu poli
tikoak itzultzen ziren hasieran, baina literatur obrak ere ugari agertu 
dira azken boladan Vietnametar literaturaren antologia zabal bat ere 
argitaratu da dagoeneko. 

Asiako beste herrialde batzutan ez da lortu aipaturiko herrialde 
hauetan adinako sormenik baina Iranen eta beste zenbait herrialde isla
mikotan ere bultzada nabaria hartu du, batez ere, Korana Esperantora 
itzuli denetik. 

Bistan dago, oraindik ere Europa dela Esperantozko itzulpenen 
zentrua, baina Asiaren protagonismoa gero eta garrantzizkoagoa ger
tatzen ari da, Txina buru dela, Japonia eta Vietnamerekin batera eta 
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argi dago esperantisten lanak asko laguntzen duela herri eta kultura 
a-;iar desberdinak elkarrengana hurbiltzen. 

Esperantoa non dago? 

Seguraski Esperantoaren erabilerak gailurrik gorena 1920. urtee
tan harrapatu zuen, idealistek bakearen aldeko urrats bezala hizkuntza 
hori ikasteari ekin ziotenean. Zenbait intelektualen tzat hizkuntza des
berdinek sortzen zuten ulertuezinaren konponbide egokia zen eta ga
rai hartan Ingalaterrako zenbait eskolatan haurrek Esperantoa ikas
teko aukera zuten; baina Bigarren Mundu-Gerratearen ondoren inte
resak behera egin zuen, ·neurri handi batean gobernuek laguntzarik 
eman ez ziotelako eta Ingelesa negozio eta bidaiarako "lingua franca" 
bihurtzen hasi zelako. Esperantistekeskatu zieten Nazio Batuei Espe
rantoa onartzeko baina antolamendu honek nahiago izan du sei hiz
kuntza ofizialekin aritzea. 

Uztailaren 27ko TIMEn "The Hope of Esperanto (La Espero de 
Esperanto)" izenbuf'Jpean (3) agertu zen artikuluan Humphrey Ton
kin, Rotterdameko Esperanto-Elkartearen Presidenteak dioenez "lin
gvo intemacia" popularra da ongi bidaiatzen ez duten hizkuntzak 
dituzten herrialdeetan. Adibidez: Iran, Brazil, Herrialde Behereak eta 
Eskandinaviar Herrialdeetan. Japonian esperantista-mordo nabaria 
aurkitzen da, non batzutan Esperantoa erabili den hizkuntza desber
dinetakozientzilarieneztabaidetarako. TxinaklparraldekoetaHegoal
deko dialektoen artean komunikazioa errazteko erabiltzen du eta argi
talpen-programa sendo bat du. Mundu-literaturako maisulan ugari 
itzuli da hizkuntza desberdinetatik Esperantora, Korana eta Shakes
peareren teatroak barne direla. Baina Mary Davies, Heysham, Ingala
terran hotel bat daukan Esperantistak dioenez kexuka, "Ez daukagu 
batere irakurgai arinik". Batzurentzathiltzen ari den hizkuntzarikgaz
teena den bitartean beste batzurentzat zenbait milioi hiztun, idazle eta 
irakurle dituen hizkuntza da eta belaunaldi gazteen ekarpena eraba
kiorra izango da Esperantoaren etorkizunerako. Gauza bat dago argi, 
tresna gisa funtzionatu egiten duela eta zenbait garai eta herrialdetan 
fruitu nabarmenak eman dituela. Aurrerantzean emango dituen ala ez, 
aldian aldiko gizon-emakumeen eskuetan eta borondatean dago. Es
pero dezagun Carlo Bourlet-ek garai batean esaten zituen hitz haiek 
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baliozko eta sinesgarri gertatuko direla askorentzat etorkizunean eta 
Esperantoak bizitza luzea izango duela: "Nia do/ea lingvo naskas no
van homan senton; gi anstatauigas la sencelan detruantan intemaciis
mon per daura frata interkonsento de homoj, kiuj, jine sin kom
prenante, sin arnas reciproke. Lasante al ciu popolo gian individue
con, ec protektante gin kontrau lafremdaj enkuroj, kiuj minacas gian 
ekziston au liberecon, gi alportas alia mondo tiun neutralanfunda
menton, kiu e b/i gas internaciajn interrilatojn humiligante nenian raj
tan nacian jierecon") (4). Gure hizkuntza eztiak giza sentipen berri 
bat sortzen du; nazioartekotasun antzu eta suntsitzailearen tokian gizo
nen elkarrulertze an aik or eta iraunkorra ezartzen du, zeinek elkar uler
tuz elkar maitatzen duten. Herri bakoitzari bere indibidual tasuna utzi
rik, eta bere existentzia edo askatasunari mehatxu egiten dioten inba
sio arrotzetatik babestuz, eskuratzen dio munduari, nazioarteko harre
manak posible egiten dituen oinarri neutral hori, bidezkoa den nazio
harrotasuna inola ere umilarazi gabe). 

OHARRAK 

(l) JANTON, Pierre, El Esperanto, 102-105. 
(2) BENCZIK, Vilmos, Esperanto Translation in Asia, in BADEL, n2 

3/1979, 152-154 or. 
(3) REED, J.D. "The Hope of Esperanto-La Espero de Esperanto" in TIME, 

n23), 27-VII-87, 21 or. 
(4) INGLADA-LOPEZ VILLANUEVA, Manual y Ejercicios de la Lengua Inter

nacional Esperanto, Barcelona, VI or. 
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Vermittler zwischen der englischen und deut'ichen Literatur und 
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facts and figures. 
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Informations Bibliographiques et Lexicographiques 
Bibliographical and Lexicographical Information. 

JEAN DELISLE: Au coeur du trialogue canadien. 
HENRY G. BURGER: The Wordtree (GYORGY RADO). 
J.C. SANTOYO: EI delito de traducir (GYORGY RADO). 
RONNIE APTER: Digging for the Treasure. Translation after 

Pound. 
WERNER CREUTZIGER: In Dichters Lande gehen. Obersetzen als 

Schreibkunst (GYORGY RADO). 
EDMOND CARY: Comment faut-il traduire? (GYORGY RADO). 
JANKOMODER:SiovenskiLeksikonnovejsegaprevajanja(GYOR

GYRADO). 
JACQUES DERRIDA: Des Tours de Babe!. 
ANTOINE BERMAN: L'epreuve de l'etranger: culture et traduction 

dans l'Allemagne romantique (YVES GAMBIER) 
Dictionary of Electrical Engineering and Electronics. German-En

glish. 
Dictionary of Anima! Production Terminology, by the European 

Association for Anima! Production. English-French-Spanish-Ger
man-Latin. 

GUIDO GOMEZ DE SIL V A: Elsevier's Concise Spanish Etymolo
gical Dictionary. 

ROLF SUBE: Dictionary of Radiation Protection. Radiobiology and 
Nuclear Medicine. 
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Terminologie - Terminology 
JEAN MAILLOT: Le mot j uste. 

Forum 

N os auteurs - Our authors 

Babe! aldizkariaren zenbaki honek hiru artikulu eskaintzen ditu literatur 
itzulpenaren arazoei buruz. 

Muriel Vasconcellosek ahalegin bat egiten du aditzera emateko posible 
dela umorea itzultzea ela zer zentzutan den ere argitzen du. Metodo estruk
turalista erabiliz brasildar portugesezko testu-corpus bat eskaintzen du. 

W. Terrence Gordonek ingeles eta frantsesezko adibide konk.retoekin lan
tzen du arazoa ela iradokizun praktikoak eskaintzen ditu literatur-itzultzai
leentzal. 

Hirugarren artikuluak Europako itzulpenaren historiari ekarpen bat egi
ten dio 1.1. Ch. Bode (1730-93) ingeles eta frantsesezko literaturaren itzul
tzaile alemaniar izan zenaren berri emanez. 

BADEL. Revue Internationale de la Traduction. Organe Officiel de 
la Federation lnternationale des Traducteurs. Publie avec le concours 
de l'UNESCO. Organe trimestriel d'information et de recherche dans 
le domaine de la traduction. International Journal of Translation. 
Official Organ of the International Federation of Translator. 
Published with the Assistance of UNESCO. Quarterly Journal 
devoted to information and research in the field of translation. Vol. 
XXXII. N. 4/1986. 

Editorial 

Articles 

Sommaire-Contents 

GONIE BANG: The Imagination of the Writer and of the Literary 
Translator. 

KATHARINA REI SS: Ortega y Gasset, die Sprachwissenschaft und 
das Obersetzen. 
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INGRID KURZ: Dolmetschen im alten Rom. 
HENRI V AN HOOF: La traduction aux Pays-Bas et en Aandre. 

Le monde de la traduction - The World of Translation 
La Vie de la FIT - The Li fe of FIT 
Les Organes de la FIT- The Organs of FIT. 
Revues et bulletins des societes membres de la FIT - Reviews and 

Newsletters of FIT member societies. 

Climats de la traduction: faits et chiffres - Climates of Translation: 
facts and figures. 

Collection UNESCO d'reuvres representatives - UNESCO Collec
tion of Representative Works. 

Informations Bibliographiques et Lexicographiques 
Bibliographical and Lexicographical Information 
Translation Perspectives. ll,. ed. Marilyn Gaddis Rose. 
RIA V ANDERAUWERA: Dutch Novels Translated into English 

(MARIL YN GADDIS ROSE). 
K. NENTWIG: Elsevier's Dictionary of Opto-Electronics and Elec

tro-Optics. 
HUGHES V AUCHER: Elsevier's Dictionary of Trees and Shrubs. 
GORDON LOGIE: Glossary of Planning and Development. 

Terminologie- Terminology. 
CHR. LAUREN: Nordterm. 
S. L0LAND: The Nordic Language Secretariat. 

Forum 
Prizes Awarded to Translators. 

Nos auteurs - Our authors. 

Zenbaki honetan bereziki azpimmatzen da Ekialde Urruna eta Eurame
rikaren arteko itzulpena~ eremu, hispanikoa e.ta beste eremuen arteko itzul
pena eta baita antzinatea eta Aro Modernoaren artekoa ere. 

Hego Koreako Gonie Bangek Txinako Errepublika Herritarrean dagoen 
itzulpen-giroaren berri ematen du eta Ekialde Urruneko itzultzaileak egiten 

216 



ltzulpeMri buruzko zenbait aldizlalriren berri ematea 

dituzten ahaleginen berri ematen digu munduaren beste alderdi batzuekiko ha
rremanak ezartzekb. 

Bang profesoreak itzultzaile literarioaren bokazio unibensala azpima
rratzen du eta Txinako Herri-Errepublikari buruz ematen dituen datuek nahiko 
ongi deskribatzen dute herrialde hartako itzultzaileen statusa eta antola
mendua. 

Katharina Reiss, alemaniar traduktologo sonatuak, Ortega y Gasseten 
"Esplendor y Miseria de la Traducci6n" saiakeraren bensio berri bat egin 
duelarik, aurretik zegoenarekin konparatzetik sonutako oharrak eskaintzen 
ditu eta gainera saiakeraren analisi bat egiten du. 

Ingrid Kurzek, Aintzinako Erroman interpretaritza-kasuak aipatzen dituz
ten autoreen aipamenak dakartza. Eta Henri van Hoof, holandar tradukto
logoak holanderarako itzulpenaren historia orokor bat egiteko datuak bil
tzeari ekin dio obra literario eta zientifikoak barne direla. Erdi Arotik hasi 
eta gure egunotara arteko europar kulturaren ikuspegia ematen du. 

Terminologi zutabeak oraingoan eskandinabiar herrialdeei buruzko infor
mazioa dakar, eta FORUMen itzultzaileek irabazitako sarien berri ematen da 

BADEL. Revue Internationale de la Traduction. Organe Officiel de 
la Federation Internationale des Traducteurs. Publie avec le concours 
de l' UNESCO. Organe trimestriel d'information et de recherche dans 
le domaine de la traduction. International Journat of Translation. 
Official Organ of the International Federation of Translator. 
Published with the Assistance of UNESCO. Quarterly Journal 
devoted to information and research in the field of translation. Vol. 
XXXIII. N. 1/1987. 

Sommaire-Contents 

Editorial 

Articles 
GYORGY RADO: A Typology of LLD Translation Problems. 
ELENA NIKOLOV A: Bulgarian Literature in Translatio·n. Problems 

of a Language of Limited Diffusion. 
BOGNA OPOLSKA-KOKOSZKA: Pourun modele interdisciplinai

re de la traduction. 
HENRI V AN HOOF: La traduction aux Pays-Bas et en Flandre II 
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Le monde de la traduction - The World of Translation 
La Vie de la FIT- The Life of FIT 
Les Organes de la FIT - The Organs of FIT 
Revues et bulletins des societes de la FIT- Reviews and Newsletters 

of FIT member societies. 

Climats de la traduction: faits et chiffres - Climates of Translation: 
facts and figures. 

BELGIQUE: La traduction administrative en milieu national et 
international. 

Collection UNESCO d'reuvres representatives - UNESCO Collec
tion of Representative Works. 

Informations bibliographiques et Iexicographiques 
Bibliographical and Lexicographical Information 
JUSTA HOLZ-MANTTARI: Translatorisches Handeln. 
Ed. CATR.IONA PICKEN: Translation and Communication. 
Ed. EVA H. STEPHANIDES: Contrasting English with Hungarian. 
HELEN THOMAS -JU DIT MOLNAR: Hungarian into English and 

Back. A Book ofExercices in Translation and Style. 
PAUL BENNETT and others: Multilingual Aspects of Information 

Technology. 
DETLEV BLANKE: Intemationale Plansprachen. Eine Einflihrung. 

Terminologie - Terminology 
Three inportant books in the field of terminological research: 
Ed. WOLFGANG NEDOBITY: Terminologies for the Eighties. 

With a special section: lO years of Infoterm. 
Ed. MAGDALENA KROMMER-BENZ: Second Infterm Sympo

sium - Deuxieme Symposium d'Infoterm. 
KLAUS BAAKES: Theorie und Praxis der Terminologieforsung 

Deuto;ch-English. 

Forum 
An International conference on "Translation Theory and the Training 

of Translators and Interpreters'' in Berlin,_GDR. 
Prizes awarded to Translators 
Manifeste de Tours (Guillemette Belleteste). 

N os auteurs ..,.. Our authors 
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Babe! aldizkariaren ale honetan badira bi artikulu behintzat, euskal itzul
tzailearentzat, eta euskal itzulpenak ardura dion ororentzat, bereziki interes
garriak direnak. 

G. Rad6, aldizkari honen beronen zuzendariak, bera ere hedadura txiki ba
teko hiztuna izanik, hungariarra hain zuzen, artikulu labur baino trinko ba
tean, hedadura txikia duten hizkuntzetako itzulpena definitzen eta hizkuntza 
horietatiko eta horietarako itzulpenaren ezaugarri eta arazo nagusienak aipa
tzen ditu. 

Hedadura txikiko hizkuntza, berorren hiztunen, bestelako erabiltzaile eta 
ikasleen kopuruaren arabera definitzen du. 

Hedadura txikiko hizkuntz hauetako arazoak sei iturburu-modutatik dato
zela dio G. Rad6k: hizkuntzen ezaguera, itzulpen gogor edo egoskaitzaren 
papera hizkuntza hauetan; beste itzulpen batetik eta ez jatorrizkotik eginda
ko itzulpenarena; jatorrizko eta xede hizkuntzako antzeko adierazkizunen 
esanahi desberdintasunak; itzultzailearen ama hizkuntzatik bestetara egiten 
diren itzulpenak; hedadura txikiko hizkuntzetako itzulpenak mundu-literatura
rekin duen zerikusia. Sei arazo moduok labur eta zehatz aztertzen ditu G. Ra
d6n bere artikuluan 

Elena Nikolovak Bulgariako literaturan itzulpenak izan duen papera azter
tzen du, hedadura txikiko hizkuntzetako itzulpenaren adibide bat emanez 
horretan. 

Hedadura txikia duten hizkuntzetako itzulpenaren g!ri honetatik aparte, 
Bogna Opolska-Kokoszka teorilariak itzulpenaren ikerketarako disziplinar
teko modelo bat proposatzen du. Itzulpenaren teorilari honek dioenez, ohi
tuegiak gaude itzulpena ikuspegi linguistiko soil batetik begiratzen. Ikus
pegi orekatu batetara iristeko, ordea, ikuspegilinguistiko honez gainera, 
ikuspegi filosofikoa, psikologiazkoa eta soziokulturala ere kontutan artu 
beharrekoak dira 

Henri van Hopfek, bere aldetik, Babe! aldizkari honen aurreko alean ha
sia zuen neerlanderazko itzulpenaren historia laburrari jarraipena ematen 
dio. 

CONTRASTES. Revue de !'Association pour le Developpement 
des Etudes Contrastives. N2 12. Mai 1987 

CBOlSSON: L'auxiliaire .. 'faire"commetrace anonciative et le con
cept de mai'trise. 

A. BENELAC: Differents modes d'expression de l'intensite affective 
utilisee en Jaquetia. 
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R. AIT-OUMEZIANE: Grammaire et enseignement du fran~ais aux 
arabophones: la solution d'une pratique contrastive. 

A. MINGUZZI: Les interferences sur le systeme linguistique second 
en formation. 

A. MURIAS: Apropos de quelques resultats theoriques et pratiques 
de la theorie de la valence appliquee au portugais eta l'allemand. 

A. RAULIN: Langues et espaces: les "phrasal verbs" en anglo-ame
ricain. 

Comptes rendus et colloques. 

Courrier des lecteurs. 

CONTRASTES aldizkaria beti dli interesgarria. Ale honetan hala ere ba
dira zenbaiot artikulu euskal irakurlearentzat interes berezia dutenak, Senez
en ale honetan bereziki, beronen gai ia monografikoa itzulpena eta hizkun
tzen irakaskuntzaren arteko erlazioa delarik. 

Hala, R. Ait-Oumeziane-ren artikuluan gramatikaren erabileraren edo gra
matikazko kontzeptuen erreibindikazio bat egiten da hizkuntzen irakaskun
tzarako. Autoreak bere esperientzian erreparatu ahal izan duenez, arabe hiztu
nek frantzes ikastean izaten dituzten interferentziak eragozteko eta itzurtze
ko, praktika horretan antzematen diren interferentziak eragiten dituzten hiz
kuntzarteko desberdintasunak sistematikoki tratatuko dituen estrategia bat 
prestatu behar da. Horretarako ez dute askorik balio xede-hizkuntzaren meka
nismuak deskribatzen dituzten ohizko gramatikek, bistan da. 

A. Minguzzik, zentzu berean, Contrastes aldizkariaren aurreko alean ha
siera eman zion ikerketarari jarraipena ematen dio, frantsesa ikasten ari den 
italianoak izan ohi dituen interferentzia ohizkoenak banan banan aztertuz 
eta interpretatuz. 

Augusto Murias irakasle portugesak, hizkuntzen irakaskuntzarako meto
dologia berrien eraikuntzan garrantzia handia izan duen balentziaren kon
tzeptua aztertzen du. Helbig/Schenkelek alemanierazko aditzen deskribapene
rako erabili izan duten balentzia sintaktikoaren kontzeptua aditzera eman on
doren, modelo hori osatu eta hobetzeko zenbait proposamendu egiten ditu. 

Cuadernos de Traduccion e Interpretacion. Quaderns de 
Traducci6 i Interpretaci6. E.U.Y.I. Escuela Universitaria de 
Traductores e Interpretes. Universidad Aut6noma de Barcelona. 
Bellaterra, 1986. N. 7. 
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lndice 

Informe: Traducir a los chisicos. 

Las dos fases de la traducci6n de textos clasicos latinos y griegos. 
Valentfn Garda Y ebra. 

Sobre las traducciones de la "Biblioteca Clasica Gredos". Carlos Gar
da Gual. 

Tres traducciones de un mismo texto poetico latino. Virgilio Beja
rano. 

Cor d'entrada de les Suplicants d'Esquil. Manuel Balasch. 
"El rapte d'Helena", Col-lut (traducci6 de Francesc J. Cuartero i 

Iborra). 
De arte translationis. France se J. Cuartero i /horra. 
Entrevista a mossen Manuel Bala'lch i Recort. Els classics en catala; 

La Fundaci6 Bernat Metge. Lourdes Maiie i Martf. 

Artfculos 
P. NEWMARK: La ensefianza de la traducci6n especializada. 
PHILIPPE CURVERS, JEAN KLEIN, NINA RlV A et CLAUDE 

WUILMART: La traduction a vue comme exercice preparatoire et 
complementaire a l'interpretation de conference. 

AGUSTIN COLETES BLANCO: Perez de Ayala, traductor del 
ingles. 

LIDIA ANOLL: Les traduccions catalanes de l' obra de Balzac. 
ALEX ALSINA i AURORA BEL: Els pronoms personals en c atala i 

en castella: Analisi i contrast. 
MIGUEL REQUENA: Ida y vuelta a Venecia: Viajes en solitario de 

un joven poeta. 
JOSE ANTONIO ZABALBEASCOA: Un drama nuevo y Yorick's 

Love. 
MANUEL A TOST PLANET: Claude Simon y "la materia de Es

pafia". 

Entrevista 
Entrevista amb David Rosenthal. Amalia Rodriguez Monroy. 

Resefias. 
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Aldizkari trinko eta mamitsua da hau. Lehenengo atalean zenbait klasi~ 

koren itzulpenak dakartza, batzuetan soilik, batzuetan zenbait konparaturik, 
eta beren jatorrizko testuak; bestalde ere, testu klasikoen itzulpenerako sor
tzen diren gramatika eta interpretazio arazoak komentatzen dira eta baita 
hauei aurre egiteko era desberdinak, joera desberdinen abantailak eta desa
bantailak. "Biblioteca Cl4sica Gredos" sailaren zergatia, asmoak eta ezauga
rriak esplikatzen ditu beraren asesore den Carlos Garcfa Gual-eK. Manuel 
Balasch i Recon-i egiten dioten elkarrizketa ere oso interesgarria da 

Hala ere, bigarren atala iruditzen zait interesgarriena, artikuluak alegia. 
Hemen ageri direnetan, Perez de Ayala-ri buruzkoa gustatu zait gehien. Idaz
le honek oso jarrera garbia zuen itzulpenari buruz eta baieztapen borobilak 
eta ausartak egiten ditu idazteaz eta itzulpenaren alderdi eztabaidatuenez. Esa
te baterako, hona bere esaldi ba~k: Si una traduccion cualquiera, l·obre to
do en verso, anda frisando siimrpre en traicion y crimen de lesa majestad 
poitica, .{que no ocurrira couando sobre este natural riesgo se aifade el sur
plus de aquellas capriclwsas exigencias? Geroxeago: Todil obra literaria
mente buena es traducible, porque su bondad y .fu aptitud para ser traducida 
vienen a ser la misma cosa. Su bondad es su sustancia. Gaztelerazko literatu
raren frakasua atzerrian ea idazleen itzulezintasunari zor zaion galdetzean ho
nela erantzuten du: Es que si son intraducibles no merecen ser lefdos en la 
lengua original. Toda lectura es una traduccion mental. Yo divido los escri
tores de mi pafs en traducib/es e intraducibles. Uno de esos matuteros del 
idioma, puristas Y, clasicistas a tontas y a locas, eligirfa al intraduc:ible. Por 
el contrario, yo pienso que el bueno es el traducible. Perez Ayala-rentzat, be
raz, mami bera azal desberdinez ematea da itzulpena. Mami hau -bertsio ori
jinala, kasu honetan- unibertsala da esentziaz, baina formaz alda daitekee
na. Hala behar ere, gainera, transzendente izango bada. Ondoren, bere itzul
pen batzuk ematen dira, bere ideiak praktikan erakustearren, eta, egia esan, 
oso dotore eta onak dira, esannahi aldetik zehatzak. Artikulu horretarako, 
egileak, Ayala-ren liburu askotatik atera ditu iritzi eta komentario horiek. 
Beste artikulu guztiak edo gehienak irakaskuntzaren ikuspuntutik hartuak 
daude gehienbat 

J. L. Agote 

La traduction. De la theorie a la didactique. Etudes reunies 
par Michel Ballard. Universite de Lille III. Travaux et Recherches. 

Table des Matieres 
MICHEL BALLARD: Presentation. 
MICHEL BALLARD:La Traduction releve-t-elle d'une pedagogie? 
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Colaboraciones 
Traducci6n y enriquecimiento de la lengua del traductor (continua

ci6n). 
L'aiuto del computer allavoro del traduttore. 
La formaci6n de Traductores e Interpretes (Universitat Autonoma de 

Barcelona). 
Le probleme de la traduction des noms propres. 

La prensa informa 
Premio Nacional de Traducci6n a la de "Shih Ching" al castellano. 
Distribuidas las subvenciones de Cultura a la traducci6n. 
El proyecto de ley de propiedad intelectual, a las Cortes. 
Piden mas traducciones de las lenguas peninsulares. 
Ovidio y los traductores . 

. "Colaboraciones" atalaz gainera e1.er gutxi esan daiteke Apeti-ren ale ho
ni buruz, goiko aurkibide edo sumario horretan ageri diren izenburuak labur
ki azaltzera mugatzen bait da beste guztia. 

Aipatutako ataletik lehen artikulua da interesgarriena, Valentin Garcia 
Yebra-k "Itzulpena eta Itzultzailearen hizkuntzaren aberasteaz" egiten duena. 
Aurreko alean hasitakoaren jarraipena da eta. itxura denez, luzea iz;mgo da 
guztira, zeren oraindik ere gaztelanilizko itzulpenak historian zehar gaztele
raren finkapenean izan duen eragina esplikatzen du, gaingiroki, erreinuz 
erreinu eta menderik mende, bitxikeriak eta garai desberdinetako iritziak 
azalduaz. Ale honetan XII. eta XIII. mendeetatik Errege Katolikoengana 
( 1471- t 504) doan aldia hartzen du aztergai, eta bukaeran dioenez hurren
goan hasiko da esplikatzen "zeintzuk diren eta nola funtzionatzen duten 
itzulpenak adierazpide bezala darabilen hizkuntza moldeatzen eta abera~ten 

duten mekanismoak". 
Itzultzaile eta interpretarien eskolatzeari dagokion artikulua Kataluniako 

Itzultzaile eta Interpretari Eskola Unibertsitarioak egina da eta bertan esaten 
denez, gaurko egunean eskola hori lotzen duen marko juridikoa ez da egokia 
itzultzaileak ongi prestatzeko eta, horrenbestez, proposamen bat egiten da 
"Itzultzaile eta Interpretari Eskola Unibertsitarioak" berregituratuaz Europa
ko Elkartekoaren arauerako "Itzultzaile eta Interpretarien Goimailako Insti
tutuak" sortzeko. Ikasketa Plangintza berriko ikastaldia lau urtetakoa da eta 
bertan emandako titulua lizentziaturaren baliokide litzateke. Gainera, Europa
ko Elkarteak laguntzak ematen ditu europar unibertsitateekin kolaboratuaz 
ikasketa programa komunak eragiten dituzten unibertsitateentzat, etorkizu
nean elkarren artean ikasleak trukatu eta elkarren osagarri izatera lagunduko 
duen zubia eraikitzearren. 
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Beste artikulu batean, konputador3k itzultzailearen lanerako ematen duen 
laguntza handia omen dela dagoeneko dio Carol Chisholm-ek eta, zenbait 
programaren esplikazio labur bat eman ondoren, esaten du etorkizunean ere 
itzultzailea ezinbestekoa izango dela baina ordenagailuak zeregin handia 
izango duela itzulpenean. 

Izen propioei buruzko artikuluan, senide arteko loturez, generoaz, maius
kula eta minuskularen erabileraz, instituzioen izenak itzultzeaz edo ez itzul
tzeaz, etab. mintzo zaigu Jiri Elrnan. 

J. L. Agote 
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MICHEL BALLARD: "La traduction de la theorie a la didac
tique". Unibersire de Lille III. Travaux et Recherches. 1984. 

Lilleko unibertsitatean itzulpenaren inguruan antolatutako mintegiari es
ker Michel Ballardek bildutako estudioez osatutako liburu honen aurkez
penaren hasiera bertatik, eta Jean Rene Ladmiralen hitzak hartuta, esaten 
digu Michel Ballardek berak: "Instituzio pedagogikoaren barruan itzulpenak 
eduki dezakeen lekuaz hainbestetan egin den galderari erantzutea zen min
tegi hau zabaltzerakoan genuen helburua". Liburua osatzen duten hamaika 
artikuluek, itzulpena eta pedagogiaren artean ematen diren harreman aunitz 
azaltzen digute; horrela, bada, Michel Ballard lehenengo artikuluan: "La 
traduction releve-t-elle d'une pedagogie?" hirugarren artikuluan J.R. Ladmiral 
bezala, itzulpenari hizkuntza bizien irakaskuntzan leku egiten saiatzen da. 
Hizkuntza biziak irakasteko metodo berriek, hizkuntza hilen irakaskuntza 
tradizionalaren oposizioan sortu direla eta haurrek ama-hizkuntza ikasteko 
ibili ohi duten bidetik jo nahirik, itzulpena baztertu egin dutela adierazten 
digu, ikasleak hizkuntza berriaz beste sistema linguistikoren erreferentziarik 
gabe jabe daitezen. 

Baina Michel Ballarden ustetan bi hizkuntz-sistemen arteko interfe
rentziak ezinbestekoak dira ikasle helduengan, haurrek ez bezala sistema 
baten jabe bait dira hizkuntza arrotza ikasten hasitakoan, eta hartara jotzen 
bait dute etengabe; horregaitik, bada, itzulpena joera naturala da eta bi hiz
kuntzen disimilaziorako balio haundikoa gertatze~ da. Erreflexio linguis-
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tikoaren beharra azpimarratzen du, horretan itzulpen teoriari leku haundia 
eginez: Georges Mounin, Maurice Pergnier, etab. ezagutu behar direla esaten 
digu, ondoren itzulpena praktikatzera pasatzeko Vinay-Darbelnet, Nida, 
etab.en eskutik. Profesionalen itzulpenak aztertzea proposatzen digu ikas
leek bereak egiten hasi aurretik. Itzulpenari, beraz, eta bertsioari batez ere, 
ama-hizkuntzan egiten den sistema arrotzaren esplorazio arrazonatua bezala, 
erabateko garrantzia ematen dio, hizkuntza arrotzaz jabetzeko beharrezkoa 
den erreflexio linguistikoaren gidari bezala. 

Itzulpena didaktika baten tresna bezala agertzen duen artikulu honen on
doren, bigarren artikulura pasatakoan, itzulpena didaktikaren helburu bihur
tzen zaigu: Georges Mouninek "Pour une Pedagogie de la Traduction" Izen
pean Lilleko unibertsitatean emandako hitzaldi honetan, itzulpenari buruz 
garai batean zegoen iritzi fatalista -itzultzeko gaitasuna dohai misteriotsua 
bait zen, inolako metodologiaz eragiterik ez zegoena- gainditua dela dio, 
eta dagoeneko gaitasun hori lantzeko metodoak, praktikak, esperientziak 
eta doktrinak han hemenka . aztertzen hasiak direla. Esfortzu kolektibo nahiz 
banakako horietatik sortu diren lanen erreferentzia ematen digu 1971-1981 
hamar urteotan sortu diren gauza interesgarrienak komentatuz: ondoren itzul
tzeko eta itzultzen irakasketeko dagoen linguistikaren beharraz arituko 
zaigu, eta amaitzeko itzultzaileak ezagutu behar dituen oinarrizko obra ba
tzuk proposatzen dizkigu, bakoitzari komentariotxo bat eskainiz: E. Nida, 
M. Wanddruszka, J.C. Catford, R.W. Jumpelt, Jean Maillot (bi hauek 
itzulpen tekniko eta zientifikordko), Vinay eta Darbelnet, etab. J.R. Lad
miralen "Traduire: Theoremes pour la traduction" lana aparie hartu eta luze
xeago komentatzen du. Eta obra hauez gain beste zerbait ere gomenqmzen 
digu: itzulpenari buruzko aldizkariak irakurtzea hain zuzen. 

Hirugarren artikulua, Jean Rene Ladmiralen "Pour la Traduction dans l'en
seignement des langues, 'Version' moderne des humanites", itzulpenaren fun
tzio pedagogikora itzultzen da berriro, baina Senezeko ale honetan · bertan 
irakur dezakezuenez ez dugu hemen komentatuko. 

Hurrengoa Claude Tatilonen artikulu motz bat da: "Place de la linguis
tique en pedagogie de la traduction". Testu pragmatikoen itzulpenaz ardura
tzen da eta teorizaziorako bideak zabaltzeko hizkuntzalaritzaren beharra sei
nalatzen duelarik ere, teorizazio horretan beste disziplinak ere kontutan 
hartu behar direla dio, itzulpenaren arazoak ez bait dira hizkuntz-arazoak 
soilik. 

Hurrengo artikulutxoan ere hizkuntzen estudiotatik haruntzago dagoen 
"situazioa"ren garrantzia azpimarratzen zaigu (Maurice Pergnier: "La Traduc
tion, les structures Jinguistiques et le sens"). Itzulpenean bilatu behar diren 
baliokideak esangurazko unitateen artean bilatu behar direla esaten digu 
Maurice Pergnierek, eta ez egituren unitateen artean. Itzultzeko makinen 
garapenari buruzko eta garapen horren une bakoitzak suposatzen duen teori
zazio mailari buruzko ohar batzuk egiten dizkigu ere amaitzeko. 

"Les problemes de la Traduction Automatique: Aspects de !'experience 
anglais-fr~ais du Centre de Recherches Linguistiques en Traduction automa-
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tique de l'Universite de Nancy II. (CRAL: CELTA)" artikuluan Guy Bourquin 
eta Marie-Claude Bourquinek itzulpen automatikoaren nondik-norakoa azaldu 
nahi digute: zein zailtasunei aurre egin behar izan dien, zenbateraino lan 
enpiriko horrek itzulpenaren teorizazimi bultzatu duen, zein nolako aurrera
penak egin diren, eta zein puntutan dagoen gaur egun eta zein bidetik 
abiatzen den, batez ere ingelesa eta frantsesaren arteko itzulpen teknikoan 
beraiek egin dituzten eta egiten ari diren ikerketetan oinarrituz. Azalpen 
teorikoaren ondoren beren ikerketen berri zuzena ematen digute. Lehen esan 
dugun bezala ingelesa eta frantsesa erabiltzen dituzte, ingelesa jatorrizko 
hizkuntza dute eta frantsesa xede-hizkuntza. Lehenik jatorrizko testuaren 
azterketa deskribatzen digute, ondoren transfert lexikala eta sintaktikoarena 
eta azkenik xede-hizkuntzazko testuaren sorkuntza. Bukaeran itzulpen auto
matikoak ikerketa teorikorako duen garrantzia azpimarratzen dute. Badirudi 
inoiz "itzulgailu" deituko omen duguna momentuz "ikergailu" dugula orain
dik. 

"L'aspect verbal en Anglais et en Fran~ais. Note de syst~matique com
paree" izeneko Georges Gamieren artikulua itzulpenaren azterketa dinamikoa
ren alde mintzatuz hasten zaigu. Vinay. eta Darbelnetek ("Stylistique com
paree du fram;ais et de l'anglais", 1958) eta Malblanckek (Stylistique compa
ree du fra~ais et de l'allemand", 1961) zuten ikuspuntu estatikotik Ljudska
noven ikuspuntu dinamiko edo operatibora emandako aurrera pausoa seina
latu ondoren, sistematika konparatuaren bitartez aditzaren aspektoa azter
tzeari ekingo dio, eta aspektuaren beraren definizioari doakionean hizkuntza
lariak bat ez datozela azpimarratzen duelarik, berak kategoria gramatikal 
bezala, modua eta denboraren parean jarriko du, beraiengatik berezia eta 
areago oraindik, haien gainetik ere jarriko du, inmanentzia eta transzenden
tziaren arteko oposizio bitartean kokatua. Ondoren ingelesaren eta fran
tsesaren aspektuaren sistematika aztertzen du eta konparaketak eta itzulpe
nak dituzten arazoak ere azaltzen dizkigu, adibide askorekin hornitzen ditue
larik azalpenak. 

Hurrengo artikulua Michel Ballarden eskutik datorkigu berriro. "Le 
syntagme prepositionnel expansion du syntagme nominal dans sa traduc
tion de l'anglais au ~ais. Elements de morphosyntaxe diff~rentielle pour 
une utilisation didactique de la traduction" izen luzeak adierazten duen bezala 
ingelesaren preposizio-sintagmaren frantsesezko baliokide funtzional eta 
semantiko posibleen bilatzeari ekingo dio. Horretarako, lehenengo preposi
zio-sintagmaren morfologia, funtzioa eta semantismoa aztertuko ditu, gero 
frantsesera pasatzerakoan gertatzen diren aldaketa morfosintaktikoen arauera 
itzulpenen sailkapena egiteko: zero gradua suposatuko lukeen egituren kal
kotik hasita, gerta daitezkeen aldaketen mailaketa egiten du eta banan 
banan aztertzen, lehenengo I.S.ren osagaien banakako aldaketak: preposi
zioarenak (konmutazioa, modulazioa) eta izen sintagmarenak (determina
tzailearen ezabatzea, transposizioa); bigarren mailan osagaien arteko inter
ferentzia morfosintaktikoa aztertzen du; hirugarrenean preposizio-sintagma
ren konmutazioa; laugarren mailan modifikazioa proposatzen digu, beraren 
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azalpen eta azterketa luzea eginik; eta aldaketa morfosintaktiko haundiena 
beza!~ eta amaitzeko preposizio-sintagma osatzen duen izen-sintagma kon
plexuaren berregiturapena azaltzen digu. Pauso guztiak zenbait adibidekin 
hornitutako lan sistematikoa da Michel Ballarden hau. 

Ondorengo lanean "Terminologie et traduction" Michel Krzak itzulpen
gintzan lexikologiazko arazoek duten garrantziaz arituko da: Itzultzailean;n 
betebeharrean prezisioak duen garrantziagatik, lexikologia eta baliokideta
sun arazoak oso maiz sortzen direla dio, eta itzultzaileak hesparru hain 
diferente eta hain aldakorretan aritu behar duenez, espezialisten laguntza 
beharko duela etengabe, kontsultarako material idatzi oparoaz gain. Lexikoa 
zaintzearen betekizun honetan bi adibide eta eredu aipatzen dizkigu: Que
beceko hizkuntza frantsesaren garapenerako ofizioa eta Otawako estatuko 
idazkaritzako itzulpen bulegoa; elebitasunerako politika fennuan oinarri
turik lanean ari diren erakunde ofizialak, hain zuzen. 

Terminologoen beharra eta egitekoa azaltzen dizkigu eta Quebecen egin
dako esperientzien berri ematen; ondoren Frantziara dator bertan lexikoaz 
arduratzen diren erakundeen berri emateko; arlo honetan eman diren pausoak 
azaltzen dizkigu, bai eta sortzen diren arazoak ere, horrela, bada, esaten 
digu gauza bat dela terminoak proposatzea eta bestea proposamen hori 
jendanean onartua izatea, erakunde publikoek bere gain hartuko beharko 
dutela, beraz, behar bezalako terminoak aukeratzea eta zabaltzea. eta ardura 
haundiz hartu ere. Itzultzaileak ere lan horretan zeregin haundia duela dio, 
hizkuntzaren fmkatzaile dela esanez. Azkenik hizkuntzaren malgutu beharra. 
muga estuegiak hautsi ·beharra aipatzen du, aurrerapen teknologikoen eska
kizunei erantzuteko gauza izango ba da. 

Erreflexio guzti hauek frantsesaren gainean egiten dituen arren euskarari 
buruz ari dela dirudi askotan, hala nola zenbait produktuen fitxa teknikoak 
ingelesez eta frantsesez emanak izan arren frantses askok eta askok inge
lesezko azalpenak irakunzen dituztela dionean. 

Liburuarekin amaitzeko Jean Rene Ladmiralen beste artikulu bat dator: 
"Traduction et psychosociologie". J.R. Ladmiralek artikulu honetan, itzulpe
na psikolinguistika kolektiboaren ikuspuntutik aztertzeari ekiten dio: Tal
deen bizitzan elebitasunaren hizkuntza bariablea ezartzeak duen eragina 
ikertu nahiean zenbait alemaniar eta frantses gazte bildu eta beraien arteko 
harremanei begira jartzen zaigu. Esperientzia horien begira psikosoziolo
goez gain etnologoak, filosofoak, soziologoak, psikologoak eta hizkuntza
lariak daude eta bertan parte hartzen dutenak, berriz, maila sozial, ekono
miko, kultural, etab. desberdinetako gazteak dira. Hipotesia da elebitasu
naren eta nazionalitatearen bariableak ezartzeak ialdearen dinamika erabat 
aldatu egiten duela. Talde hauek elebitasuna aztertu ohi den talde naturalen 
oso bestelakoak dira, artifizialak, denbora mugatua dute, partaideak bolun
tarioak diril eta bi hizkuntzak maila berean . dira, pareko prestigioa dute, 
talde esperimentalak dira. Partaideen artean ez dute zertan guztiek elebidunak 
izan · behar, denetarik dago eta egoera honetan sortzen diren komunikazio
arazoak taldearen arazo bihurtzen direlarik taldea hizkuntz arazo honen 
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inguruan eta konponbidea zaion itzulpenaren inguruan antolatuko dela dio. 
Honek taldetan gertatzen diren fenomenoak ·aztertzeko bidea zabaltzen duela 
dio: Nork itzuliko du, noiz eta zer? zein hizkuntza izango da nagusi? beti? 
zein kasutan? zeren arauera? Galdera hauek eta beste zenbaitentzako erantzun 
bila arituko zaigu J.R.. Ladmiralliburuaren azken artikulu honetan. 

Liburu honetan agertzen diren itzulpengintzara hurbiltzeko bide desber
dinetatik azpimarratu beharra dago denetan nabari den itzulpenari tratamendu 
sistematiko eta zientifikoa eman nahia; traduktologia izango den · eta orain
dik hastapenetan besterik ez dagoen zientzia erdtzearen bidean jarriak direla 

Bakanxo Arrizabalaga 
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Journies europeennes de la traduction professionnelle 

Journees europeennes 
de la traduction professionnelle 

Paris 25-26 mars, 1987 

Urte honetako joan den martxoaren 25 eta 26an, Parisen ospatu 
zen Europako itzultzaile profesionalen bilera, Europako K~ntseiluak 
Eruopako Komunitateen Batzordearekin eta Unescorekin batera bul
tzatua eta antolatua, munduan hizkuntzen irakaskuntzari dagokionean 
dagoen erakusketarik garrantzitsuena den Expolangues-en inguruan. 
Seirehun itzultzaile bildu ziren bertaraEuropaguztitik: literatur itzul
tzaileak,zientzialorretakoitzultzaileak,dibulgazioitzultzaileak,admi
nistrazio itzultzaileak. Euskal Herritik joanak, elkarren ezagunak be
hintzat, Itzultzaile Eskolatik, Herri Arduralaritako Euskal Erakunde
tik eta Gipuzkoa eta Bizkaiko Foru Aldundietatik joanak ziren. 

Bilera hauetan -aldi berean bilera bat baino gehiago izaten bait 
ziren- aztertu ziren gaiak itzultzailearen tresneria, itzulpen automa
tikoa eta itzulpenaren antolamenduari buruzkoak izan ziren batik bat. 

Itzulpenerako laguntzazko tresneriari dagokionean, ordenado
rezko testu tratamendua, itzulpenaren burotika, hiztegi elektronikoak, 
ordenadorearen laguntza itzulpen literarioan, datu eta dokumentazio 
baseak, datu bankuak eta terminologia sareei buruz hitzegin zen. 

Itzulpenaren eta itzultzaileen antolamenduari dagokionean, itzul
tzaile literarioen nazioarteko kolegioak, i tzulpenaargi tal pen sisteman, 
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itzulpen zerbitzuen antolamendua eta itzulpenerako dauden laguntza 
instituzionalak izan ziren hizlariek aztertu eta aditzera eman zituzten 
gaiak. 

Itzulpen automatikoan dagokionean berriz, gaur egun erabiltzen 
ari diren sistemen aurkezpen kritikoa egin zen: itzulpen automa
tikorako sistema bakoitzaren oinarri teorikoak eta berorren emaitzak 
aurrez aurre jarriz. Horrela aurkeztu ziren Komunitateen Batzordean 
erabiltzen eta hobeto prestatzen ari den Systran sistema, eta LOGOS, 
ALP, CALLIOPE, MACROCAT, TAO eta STS sistemak. 

Egun bi horietan bildu zen informazioarekin,luzaroagorako ikus
pegia hartzen du itzultzaileak, etorkizuna nolakoa izango den asma
tzen hasteko oinarria hartzen du. Guztiaren amaieran, hala ere, mahai 
inguru eta eztabaida publiko bat ospatu zen Itzulpenaren eta itzultzai
learen etorkizunaz. 

Txosten, aurkezpen eta ponentzia guztiak, antolamenduaren eredu 
izan behar lukeen batez, bilerak hasi ziren egunean bertan, sartzeko 
txartelarekin batera banatu zituzten antolatzaileek, Encrages aldizka
riaren ale berezi batean bildurik, bertaratu guztiek eskura izan zi
tzaten. 
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Euskal Herriko Itzultzaileen Elkartea 
(EHIE) 

Eguneroko prentsan behin baino gehiagotan argitaratu da dagoe
neko Euskal Herriko Itzultzaileen Elkartea (EHIE) sortua dela, eta 
bertan partaide izateko eskabide bat baino gehigo iritsi da Donostiako 
Itzultzaile Eskolara. 

Senez aldizkari honen azkeneko zenbakiak, hain zuzen, euskal 
itzultzaileen elkarte bat sortu beharra zuen gai nagusia. Haren ondo
tik, Donostiako Itzultzaile Eskolak, Elkartea sortzeko iniziatiba eta 
ardura osoa bere gain hartu nahi ez zuenez, dei bat egin zien azkene
kourteotanliburuakitzulietaargitaratudituztenzenbaititzultzaileeza
guni, elkartea sortzeko kargua eta karga Eskolarenak baino bizkar 
zabalagotan eror zedin. "Liburu-itzultzaileei" deitu zitzaien, hain 
zuzen, zeren bestelako itzultzaileei muzin egin gabe, badirudi liburu 
itzultzaileena dela oraindik gure artean gehien estabilizatuta dagoen 
itzultzaile-irudia,orainarteitzaultzaileizandena. Badirudikomunika
bideetarako itzultzen ari direnek, ETBrako batik bat, ez dutela itzul~ 
tzaile-irudi publiko horren finkatua; eta berdin administraziorako 
itzulpengintzan ari direnek; beharbada beraien itzulpenak beren ize
nez sinaturik argitaratzen ez direlako, eta liburu-itzultzaileenak aldiz 
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bai. Horrela, bada, Euskal Herriko Itzultzaileen Elkartea sortzeko ini
ziatiba. nahiz eta Donostiako Itzultzaile Eskolatik sortua izan, liburu
itzultzaile batzuren lana izan da 

Eta hala, lehen bilera bat egin zen, arazoaren egoera aztertu eta 
aurrerako urratsak zeintzuk izan behar zuten erabakitzeko. Bilera ho-. 
rretan, jestio-batzorde bat izendatu zen, Juan San Martin, Ramon 
Etxezarreta, Koldo Izagirre, Xabier Mendiguren batzordekide, Jesus 
M. Zabaleta idazkari eta Juan M: Lekuona lehendakari zituztela, 
lehen eginkizun bezala Elkarte horrek izango zituen Estatutuak pres
tatu eta bitarteko jestio guztia burutu zezan. 

Joan den ekainaren 13an, berriro biltzarrera deiturik, bertaratuek 
batzordeak prestatu dituen Estatutuak onartu zituen. Estatutu horiek 
beren legezko onarpena izan dezaten Elkarteen Erregistroan aurkeztu 
dira, eta hango onespenaren zain daude une honetan. 

Elkartearen xedeak, hauek dira, Estatutuetan aitortzen denez: 

a) Euskal Itzultzaileen babes juridikoa lortzea eta berauen lan 
baldintzak hobetzea. 
EHIEak bere egiten ditu 1976ko azaroan UNESCOren 
Biltzarre Nagusiak itzultzaileen babes juridikorako egindako 
gomendioak. 
- Jabego intelektuala, testuak ez aldatzea, autoreari egiten 
zaion publizitatearen horrenbesteko baterako eskubidea eta 
gomendio horretan aditzera ematen diren beste zenbait 
eskubide. 

b) Euskarara edo euskaratik egiten diren itzulpenen kalitatea 
zaintzea, jatorrizko testuarekiko leialtasunez eta euskarazko 
kalitate minimo bat eskatuz burutuak izan daitezen. 

c) Era guztietako obrak euskarara itzul daitezen ahalegintzea 

d) Euskal itzultzaileak prestatu eta hobe daitezen saiatzea. 

·Aipatu dugun legezko onespen hori iristen den bezain laster, 
Elkartea legezkoturik, beraz, bazkidetza hasi ahal izango da, 
Estatutuetan beretan jarrita dauden baldintzen arabera, alegia: 
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a) Azken bost urteotan euskarara edo euskaratik bi liburu itzuli 
eta argitaratu izana; edo beste horrenbesteko itzulpen kopuru 
bat burutu izana, behar diren ziurtagiriekin frogaturik, 

b) edo Euskal Herriko itzultzaile Eskola batean itzultzaile 
ikasketak burutu izana, 

c) edo Euskal herriaz kanpoko Itzultzaile Eskolaren bateko 
itzultzaile tituluaren jabe izatea, 

d) edo itzultzaile lanpostu batean urtebetean gutxienez lanean 
aritu izana, behar diren ziurtagiriekin frogaturik. 

Horiez gainera beharrezkoa izango da: 

e) Zuzendaritza batzordearen onespena, 

f) eta Elkarteko hiru partaideren abala. 

Horrela, bada, oso denbora laburraren buruan bazkidetza hasi 
ahal izango dela espero izatekoa da. 
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Itzultzailearen etxeak Europan 

Itzultzailearen Etxea Tarazonan 

Joan den urtarrileko 9tik 10era, Tarazonako Alkateak gonbi
daturik herrialde desberdinetako itzultzaile-multzo bat bildu zen Ara
goeko Tarazonan, dagoeneko Europa mailan lanean ari diren "Itzul
tzaile Etxe" deritzatenek nola funtzionatzen duten azaltzeko eta hauen 
gisako bat Espainiako estatuan ere irekitzeko. 

Tarazonan bertan kokatuko den espainiar estatuko lehen" Itzul tzai
l earen Etxe" honen sustatzaile Paco Uriz izan da eta udarako funtzio
natzen hasiko delakoan zeuden antolatzaileak. Tarazonako Udalak, 
Zaragozako Aldundi Probintzialak eta Kulturako MinistraritZak es
kaintzen dute bere laguntza egitasmo hau aurrera eramateko. 

Horrelako etxeen betekizun idealena itzultzaile-bikoteei egoitza
lekuaeskaintzea izango li tzatekeedota autore-itzultzaileei beren lanak 
orrazteko eta bertan liburutegi espezialdu bat ezezik, konputagailu, 
idazmakinaetagaurko teknologiak lan hauetarako eskaintzen dituzten 
tresna baliagarri guztiak izango dira. Etxean egoteak 1.500 ptako kos
tu fisikoa izango luke baina gestio desberdinen ondorioz doanekoa 
izatea lortu nahi litzateke. Informazioa jaso nahi duten itzultzaileek 
Tarazonako Udalaren Turismo Bulegora idaztea dute onena. 
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Arlesko Itzultzailearen Etxea 

Tarazonako bileran parte hartu zutenen artean Arlesko "College 
Intemationale des Traducteurs litteraires" egoitzako kideak zeuden. 
Berauek eskuratu ziguten informazioaren arabera, aipaturiko "Colle~ 
ge'' hau A.T.L.A.S. Elkarteak sortua da topaketa, gogoeta eta for
mazio-informaziorako leku gisa, eta kolegioa zabalik dago naziona
litate guztietakoitzultzaileentzat, beren itzultzaileekiri lanean ari diren 
autoreentzat, itzulpenaren teorilarientzat, hizkuntzal.ari eta lexikolo
goentzat eta ikasle eta ikastaldietako partaideen tzat 

Bertan burutzen den eskaintza era askotakoa da: lan pertsonala, 
mintegiak, ikas tal di ak, el)<arrizketak, fitxategi lexikologikoen erakun
tza eta erabilera, testuen tratamendurako makinen erabilera. 

Behin-behinekoz kolegioak duen kokalekua, 18; rue de la Calade 
da eta Arlesen erdi-erdian aurkitzen da. Ondorengo zerbitzu hauek 
ditu: harrera-despatxua, idazkaritza, lan gela hornitua, liburutegia, 
bilera-aretoa, jantokia, sukaldea eta arropa-garbitokia. 

Halere, datorren urtetik aurrera, kolegio hau Arlesko hirian da
goen Espace V an Gogh-en erdian lekutuko da eta zerbitzu-gela hauek 
izango ditu: hamar harrera-unitate, liburutegia, hitzaldi-aretoa, egon
gela, bulegoak, informatika-aretoa, girnnasi-gela, terrazak eta japto
kia, sukaldea, arropa-garbitokia. 

Ostatuko daudenei idazmakinak, testuen tratamendurako makinak 
eta fotokopiagailuak jartzen dizkie eskura erakundeak. 

Liburutegian material hauek aurkitzen dira: hiztegi espezialdu eta 
entziklopediak, kontsulta-liburuak, dokumentazio-obrak, aldizka
riak, jatorrizko testuak eta itzulpenak, hiriaren planoak etab. 

Rodanoren hegian eta Hego-Ekialdeko hiri handietatik hurbil 
dagoen Arlesek badu ikusteko interesgarririk: adibidez, bere ondare 
arkeologikoa, museoetako bildumak, atergabeko kultur ekintzak eta 
Alpilles eta Camargue bitartean, aberastasun turistiko handiko es
kualde bat itsasotik hurbil. 

Straelengo Itzultzaileen Etxea 

"Europaisches Ubersetzen-Kollegium" (ltzultaileentzako Kolegio 
europar) hau Westfaliako Straelen~n aurkitzen da (Kuhstrasse 15-17, 
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Postfach 1232, D-4172 Tf. 02834-1068/1 069) eta lehendabiziko 
zentru nazioartekoa da, mundu-mailan, literatur eta espiritu-zien
tziazko obren itzultzaileentzat. 

Beronen garrantziaz jabetzeko, aski bedi esatea liburutegiak 
25.000 liburu eta 100 hizkuntza desberdinetako 2.000 hiztegi,'baino 
gehiago dituela; gainera, 8 testu-prozesadore, 20 apartamendu eroso 
eta gainerako zerbitzu guztiak behar bezala horniturik. 

Elkartea 1978an eratu zen eta udal eta barruti ordezkari politikoak 
eta itzultzaileen ordezkari batzuek osatzen dute titulargoa. Zuzenda
ritza-Batzordeak hamaika kide ditu eta Elmar Tophoven da presi
dentea. Elkartearen helburua da "nazioarte-mailan kultur trukaketa 
bultzatzea, literatur eta zientzi obren itzulpenaren alorrean eta herrien 
arteko ulermena sendotzea". 

Finantziaketa Eikart:eko Kideen edo hirugarrenen borondateiko 
ekarpenez egiten da, batez ere Ipar-Renaniako Kultur Ministraritzak 
eta Straelengo Udalak ematen duen diruz. 

Egoitza honetan urtean zehar baliatzen direnak 300baino gehiago 
izaten dira eta mundu osotik etortzen dira erabiltzaileak. 

Bertan itzulpen-lan ugari egiteaz gainera, zenbait glosario atondu 
eta argitaratu ere egin dira. 

Bi eratako bekak daude bertara joan nahi dutenentzat: Aerakoak, 
egoitza eta mantenua ordaintzen dutenak eta Berakoak, egoitza eta 
mantenuaz gainera bidaia Uoan-etorria) ordaintzen dutenak. Beka
eskariak kolegiora zuzendu behar dira. 

X. Mendiguren 
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ARGIAREN HARPIDEDUN IZAN 
NAHI DUT 

. Probinll.ia .. 

Banku edo Aurrnki Kutxa 

Sukumala . . . . . . . . . ..... . . 

ARGIA astekaria 
Ramonenea etxea, behea. 

Virgen del Carmen, z/g 

Donostia ( 12) 
T .. 28 3., 99 

SINADURA 



lLHUYRR. Zientzia eta teknika 

EZ GELDITU 

AZALEAN 

ZATOZ MUINERA 
Elhuyar. Zientzia eta Teknika· 80 orrialdetan zientziaren garapenaz informatuta egoteko. behar 
duzun guztia bi hilabetean behin. Bi hilabetero. 
- · Astronomia sailean Jesus Arregi ren eskutik unibertso mugaezinaren zorabioan murgilduko 
gara. Gainera, jira-blraka dauzkagun sateliteak zertan ari diren ezagutuko dugu. 
- Landuz egiten da zientzia sailean Jose Ramon Aizpuruak etxean egiteko saio interes-
garriak proposatuko dizkigu. · 
- Osasuna delakoan Jabier Agirrek aholku eta gomendioak emango dizkigu osasuntsll manten 
gaitezen. · 
- Jolas Matem'atikoak izenekoan Jesus Mari Got'li eta Juanito Etxeberriak burua berotzeko 
problemak proposatuko dizkigute. · 
- Zure ·etxeko ordenadorearekin zer. egin ez badakizu Jesus Mari lturriotzek etxeko 
ordenadorea sailean zer egin planteiatuko dizu. 

Gainera, liburuak, berriak, informazioa ... eta interes biziko gaiak sakon eta modu ulergarriz tratatuak. 

bi hilabetean behi·n zure eskutan 

_Elhuyar. Zientzia eta Teknika aldizkaria jaso nahi dut. Urtean honen sei ale jasoko ditut gainerii doan 
"Elhuyar" alpizkariaren bi ale. 

lzena ........ ... : ........ .. ............... .. ............... .................. ...... ............. .. ................ ............... c ................... , .. .. 

Helbidea ............ ... ... ... .... ... ... ..... ............ ..... .... ...... .... .... Lanbidea: ..... ..... ... ........... ............ . , .. ... ...... .... ... . 

Hiria .. .•. : ..... .' .. : ..... : .. ... ............ ... ............. ... .. ... ............. ........ .. Telefonoa: 

Ordainketa: 
Errenboltsoz 
·Kontu-korrontea k/k zenbakia: ............... ... ............. ....... . Bankua:.,. .· ........ .... .... ........... ... ... .. 

Urtebeterako 2.000 pta. Euskal Herria eta Frantzia 
bi urterako 3.900 pta. 

· hiru urterako 5 .800 pta. 
urtebeterako 2.500 pta. beste herrietan. 

z: 



HARPIDETZA TXARTELA 

SEN EZ aldizkariaren harpidedun egin nahi dut: 

Izena 

Kalea .......................................... Herria .............................. . 

Urteko ordainketa (2.100 Pta.) nire Banku edo Aurrezki 
Kutxako kontuaren bidez egingo dut: 

Banku edo Aurrezki Kutxa 

Kontuaren zenbakia 

Sukurtsala 

Kontuaren jabea 

Entitate horretako nire Kontuan zorpetu itzazue nire izenean 
doazkizuen erreziboak. 

Sinadura 

Helbidea 







.. 
Gaiak: 

Ale honetan l hzulpena h1zkuntzC'O •rnkaskuntxan; human i· 
tarecn "berts10'' modernoa l "hzutpena" etn hizkuntzen dJ· 
daktika • Ilzulpenn eta hizkuntz pcdagogiu l Hizkuntzen 
kontaktoaz eskulan 1 NeurolinguJ!>lJka, pslkoJmgUJstika, 
elebitasuna etn Jtzulpenaz 1 ltzultzutlcarcn elebitasuna ( 
Itzulpen pedagogtkoa eta n.zulpen profesiOnala /Itzulpena 
haurrentzako l:burugmtznn l Erdal Jiteraturn cuskamz l 
Itzulpen literanoaz 1 Antolog•n de Ja narrati"a vasca actual 
itzulpenaren gorabeherak l Itzulpen baten eta bere ~uzen· 11 kctaren arteko konparomHlztcrketa l Itzulllailecn eta 
1t2ulpenen babes jundikoaz f Samaniegoren Cnhuld edo ale· 
gien itzulpen bilduma l E.cq>crantoa eta itzulpengmrza ' 
rt.zulpenari huruzko zenbait aldizkanrcn be m ematea l Bi· 
liliografln l MICHEL BALLARD. La traducfJOn de In 
tllCorie .'t la didacllque l Joumeeseuro~cnncs de lu unduc 
t•on profe~ionnclle l Euskal Herriko ltzultzaileentflkartca 
(EHlE) . Itzultzailearen etxcall: Europan. 
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