
155

Lan honetan, egileok zuzendutako bi atari digitalen inguruan (Bi-
blioteca de traducciones españolas eta Historia de la traducción en Es-
paña) egin nahi ditugunen berri ematen dugu. Lehenengoa, 2007an 
sortua, bete-betean funtzionatzen ari da; bigarrenak, sortu berriak, 
etorkizunean Espainiako itzulpenari buruzko historia berritu bat 
hartuko du, eta ia mila sarrera izango ditu. Egileei, itzultzaileei eta 
atzerriko literatura itzuliari buruz 2009. urtean plazaraturiko Dic-
cionario histórico de la traducción en España liburua da horien gehie-
nen jatorria. Gainera, Espainiako itzulpenaren gaineko entseguen 
bilduma bat izango du, Erdi Arotik ia gaur artekoa.
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Itzulpengintzaren historiari buruzko 
Espainiako atari digitalak

Egun, Espainian, badira itzulpengintzaren 
historiaren inguruko zenbati atari digital.1 
Hala, esaterako, Bartzelonako Unibertsita-
te Autonomoko TRADIA-1611 Ikerketa 
Taldeak eta Rosarioko Unibertsitate Na-
zionaleko CIEHUMeko «Inca Garcilaso 
de la Vega» Itzulpen Ikasketen Taldeak 
garatu dute Portal de la traducción ibérica 
y americana ataria. Lau jarduera ildo ditu: 
1611 eta Saltana aldizkariak, El escritorio de 
Étienne Dolet itzulpen buletina eta Bibliote-
ca de traductores deritzona. Hala eta guztiz 
ere, jarduera horietako bi (Saltana aldizka-
ria eta El escritorio de Étienne Dolet) ez dira 
ari duela zenbait urtetik hona. 2007tik, 
urtean-urtean, argitaratzen jarraitzen du 
1611 aldizkariak, azpititulu duela Revista 
de Historia de la Traducción, eta Biblioteca 
de traductores deritzona, 2000. urtean sor-
tua eta «didaktikarako eta ikerkuntzarako 
erabili ahal izango den iberiar eta amerikar 
itzulpenen corpus digital selektibo eta anto-
latu bat sortzea» xedearen jabea. Gaur egun, 
hamazazpi testu ditu, gaztelaniaz (Espainia-
koak eta Hispanoamerikakoak), eta berro-
geita bat, katalanez (xx. mendearen hasie-
rako Biblioteca Popular L’Avenç-ek argitara 
emanak).

Bestalde, HISTRAD ataria Alacanteko 
Unibertsitateko HISTRAD ikerketa taldeari 
lotua da. 2006an munduratu zuten, taldea-
ren lanak hedatzeko plataforma gisa, Espai-
niako eta Hispanoamerikako itzulpenaren 
historia erdigune izanik. Beste ikertzaile 

batzuek ere parte har dezakete. Orriak hain-
bat atal ditu: Dokumentazioa (Espainiako 
eta Hispanoamerikako itzulpenari buruzko 
zenbait lan biltzen ditu), Taldearen ikerketa 
ekoizpena, Itzultzaileen biografiak (Espai-
niakoak eta Hispanoamerikakoak: ehun eta 
hogeita hamar, gaur arte) eta Aurreikusita-
ko beste batzuk (hutsik agertzen dira).

Traducción y Lenguajes Especializados 
ikerketa taldearen lanen emaitza da Traduc-
ciones y traductores de literatura y ensayo atari 
digitala).

Málagako eta Sevillako Pablo de Ola-
vide unibertsitateetako ikertzaileek osatzen 
dute taldea. xix. mendean argitaratutako 
literatur lanen itzulpenen bertsio digitalak 
eta saiakerak ikus daitezke ataritik. Sarrera 
ikerlan sakonak dituzte hogei bat testuk. 
xix. mendean Andaluzian argitaratutako 
itzulpenen katalogo batera ere sar daiteke.

Bartzelonako Unibertsitateko María de 
las Nieves Muñiz eta Valentziako Uniber-
tsitateko Cesáreo Calvo irakasleek zuzen-
tzen dute Boscán proiektua, non katalogo 
bat aurkezten duten, 1939a baino lehen 
argitaratu ziren Italiako gaztelaniarako 
800 itzulpenen erreferentzia baino gehiago 
biltzeko, literatur lanak nahiz pentsamen-
dukoak. Erreferentzia bibliografikoak ja-
sotzen ditu fitxa bakoitzak, 2.000 sarrerak 
eratutako thesaurus bati lotuta; «kontsulta 
orokorreko lanak», «Italiako literatura-
ri eginiko harrerari buruzko azterketak», 
«itzulpenei buruzko azterlanak» eta «itzul-
pen zaharren edizioak» ataletan banatuta 
daude sarrerok.

1. Ikuspegi zabalago bat izateko literatura itzulpena ikertzeko tresna telematikoez, ikus Luna (2016).
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Kataluniako esparruan, badugu 
TRILCAT (Itzulpen, Harrera eta Litera-
tura Katalaneko Ikerketa Taldea) taldearen 
atari digitala. Pompeu Fabra, Oberta, Jau-
me I eta Ramon Llull unibertsitateetako 
ikertzaileek eratzen dute taldea. Katalunia-
ko literaturaren eta kulturaren inguruko 
ulermena sakontzea da taldearen helburua, 
xix. mendetik gaur egun arte, bi ardatz 
osagarri abiaburutzat hartuta: literaturaren 
arteko harremanak aztertzea eta Katalunia-
ko idazle eta itzultzaileek kultura bitarteka-
ri gisa duten zeregina analizatzea. Hainbat 
datu base garatu ditu TRILCAT taldeak: 
hala, beste herrialdeetako literaturen eta li-
teratura katalanaren arteko harremanak az-
tertzen ditu, harrera eta itzulpen ikerlanen 
ingurukoak, batez ere kontuan dituelarik 
egile, lan, korronte edo literatur mugimen-
du jakin baten harrera aztertzearen inguru-
ko ekarpenak, bai eta itzultzaile katalanen 
itzulpenak ere, beti xix. mendearen amaie-
ratik 1939. urtea artekoak; batez ere liburu 
moduan katalanez itzulitako literatur lanen 
gainekoan, xix. mendetik 2000. urtea arte 
argitaraturikoen katalogo bat eratu dute; 
gaztelaniara itzulitako literatur lanei buruz-
koan, xix. mendearen amaieratik itzulitako 
testuen datuak batzen ari dira; bestalde, 
1939 eta 1975 bitartean aldizkako argital-
penetan agerturiko katalanezko itzulpen 
literarioak eta literatur katalanaren nahiz 
beste literaturen arteko erlazioei buruzko 
testuak —entseguak, erreseinak— jasotzen 
ditu oinarrizko iturriak jorratzen dituenak. 
Datu base horiez gain, taldeak sustaturiko 

urtekarirako sarrera ere ematen du atariak. 
Itzulpen, harrera eta literatura katalaneko 
literatura garaikideari buruzko azterlanetan 
espezializatutako argitalpen bat da urteka-
ria, eta zortzi zenbaki ditu dagoeneko.

Vigoko Unibertsitatean dago BITRAGA 
taldea, eta 2004. urteaz geroztik, Biblioteca 
da tradución galega delakoa landu du, hau 
da, galizieratik eta galizierara itzulitako 
literatur testuen katalogo bat.2 Jatorriz-
koaren eta itzulpenaren erregistro biblio-
grafikoa du katalogo horrek, izenburuari, 
egileari, ilustrazioari, generoari, hizkun-
tzei, norabideari, argitaratze datari, argi-
talpenari, formatuari, argitalpen motari, 
iturriari eta abarri buruzko informazioz 
hornituta. Malgua da fitxa bibliografikoak 
antolatzeko modua; izan ere, itzulpenera 
edo itzulpenetara bidaltzen du jatorrizkoa-
ren argitaratze fitxak, eta alderantziz. Era 
berean, jatorrizkoaren eta itzulpenaren edo 
itzulpenen egileak, argitaratze urtea, gene-
roa edo hizkuntza irizpideen arabera iragaz 
daitezke datuak.

Halaber, katalogo elektronikoen atala-
ren barruan, aipatu beharrekoa da CHTAC 
(Catálogo hipertextual de traducciones anó-
nimas al castellano). Proiektu hori, hain zu-
zen, Alcaláko Unibertsitateko irakasle Elisa 
Borsarik zuzentzen du, eta xiv. mendetik 
xvi. mendera bitartean gaztelaniara eginiko 
itzulpen anonimoei buruzko informazioa 
dakar, Espainiako, Italiako eta Portugalgo 
liburutegietan oinarrituta. Borsarik (2010) 
argitaratutako liburua aipatzen dute katalo-
goan jasotako erreferentzia guztiek. Espai-

2. Ikus Montero Kupper (2010) eta Luna (2016: 41-52).
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niako Liburutegi Nazionaleko Biblioteca 
digital hispánica delakoan dago eskuragarri 
liburua, euskarri digitalean.3

Bestalde, itzulpen historia baterako in-
formazio erabilgarriak dituzten baliabideak 
aurkezten ditu EIZIEk (Euskal Itzultzaile, 
Zuzendari eta Interpreteen Elkartea) bere 
web orrian. Senez aldizkaria ere badago 
gune horretan. Lehenik eta behin, Nor da 
Nor datu basea), zeinak 1.720 euskaratzai-
leren fitxak dituen, haietako gehienek lanen 
bat dutelarik plazaratuta; gainera, itzulpe-
nen gaineko 5.000 fitxa ere jasotzen ditu. 
Bestalde, 1991tik 2013ra argitaraturiko 
artikuluak biltzen ditu «Literatur Itzulpena 
Hedabideetan programa» atalak, eta, aipa-
tu datu base horretan, itzulpenik berrienen 
gainean aurkitu daiteke dokumentu mota 
hori. Azkenik, aipatu beharrekoak dira hiru 
itzulpen antologia, euskal itzulpengintzaren 
historia modernoko aitzindarien lanak bil-
tzen dituztenez gero.

Hainbat ikerketa proiekturen lanak adi-
tzera emateko bide moduan sortu zen Fran-
cisco Lafargak eta Luis Pegenautek zuzen-
tzen duten HTE (Historia de la traducción 
en España) ataria, baina, gainera, hainbat 
ekimen, jatorri askotariko lan eta esparruko 
ikertzaileen erkidegoarentzako albiste era-
bilgarri biltzeko toki bihurtzeko boronda-
tearekin, asmo ireki eta integratzaile batek 
gidatuta. Gaur egun, atal hauek ditu: (a) 
atariaren bi zuzendarien proiektu eta talde 
(hasi nahiz amaitu) finantzatuen emaitzen 
deskribapena eta aipua; (b) Espainiako 
itzulpenaren historiari buruzko azterketa, 
bibliografia aipamenak, monografien edo 

lan kolektiboen laburpenak eta irudiak, dela 
liburu moduan, dela euskarri elektronikoan 
kaleratuak; (c) dokumentazioa, Livius. Re-
vista de Estudios de Traducción aldizkariak 
argitaratutako hamalau zenbakietara sar-
tzeko esteka lagun. Aldizkaria Julio-César 
Santoyok zuzendu zuen, 1992 eta 1999 bi-
tartean, eta Leóngo Unibertsitatean hainbat 
urtez izan ziren «Jornadas internacionales 
sobre historia de la traducción» jardunal-
dietako ekarpenak jaso zituen; F. Lafargak 
Espainiako itzulpenaren historiaz prestatu-
riko bibliografia bat (8.000 izenburu baino 
gehiago); FRANES datu basea, F. Lafargak 
egina, 4.000 sarrera baino gehiagoko biblio-
grafia iruzkindu bat, aro moderno eta garai-
kidean kultura frantsesak Espainian izanda-
ko itzulpena eta harrera ikergai; Historia de 
la traducción en España (Salamanka, Ambos 
Mundos, 2004) lana, F. Lafarga eta L. Pege-
naute ikertzaileek argitaratua, helburu zuela 
hurrenkera kronologikoan aurkeztea itzul-
pengintzaren egoera zenbait historia alditan, 
garaian garaiko itzulpengintzaren gaineko 
aipuak eta indarreko edo onarpen handiko 
poetikei buruzko erreferentziaz hornituta, 
zenbait kapitulu berezitan beste hizkuntza 
(katalana, galegoa, euskara) eta kultur es-
parru batzuetako egoerari ere erreparatzeaz 
batera. Atari honetan, hiru esku hartze na-
gusi egiteko asmoa dago: lehenik eta behin, 
Espainiako itzulpenaren beste historia bat 
sortzea; bigarrenik, F. Lafargak eta L. Pege-
nautek argitaratutako Diccionario histórico 
de la traducción en España (Madril, Gredos, 
2009) digitalizatzea eta zabaltzea; hirugarre-
nik, Espainiako testuen corpus digital bat 

3.  www.bdh.bne.es
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eratzea, itzulpenari buruzko pentsamendua 
jasotzekoa. Atari hori beste baten osagarri 
izango da: Miguel de Cervantes liburutegi 
birtualean ostatatutako Biblioteca de Tra-
ducciones Españolas deritzonarena, zeinaren 
gaineko xehetasun gehiago beherago eman-
go ditugun.

Espainiako itzulpenaren historia helmuga

Nahiz eta Espainiako itzulpenaren historia 
aztertzeak oso bibliografia ondare garrantzi-
tsua sortu duela esan beharra dagoen, orain-
dik gutxi dira ikuspegi orokorra ematen du-
ten lanak; izan ere, oso gai zehatzak lantzen 
dituzte gehienek: itzulpen bat, itzultzaile 
bat edo atzerriko egile itzuli bat. Oro har, 
oso urri dira literaturaren historia tradizioz 
zatitu izan den aldi handiak zehatz-mehatz 
aztertzen dituzten liburu erako lanak. Hala 
eta guztiz ere, baditugu Erdi Aroari buruz-
ko zenbait ale: Toledoko Itzultzaileen Esko-
la (Sangrador Gil 1974; Samsó 1976; Foz 
1998); Gaztelako itzulpena (Alvar 2010); 
xv. eta xvi. mendeen arteko itzulpena; Gaz-
telako itzulpena (Alvar 2010); xiv. eta xv. 
mendeetako itzulpena (Martínez Rome-
ro & Recio 2001); 1400 eta 1550 arteko 
itzulpena (Russell 1985). Aro oso horretako 
itzulpenaz, iii. mendetik xv. mendera bi-
tartekoaz, Santoyoren monografia (2009) 
nabarmendu beharra dago, bai eta bolumen 
kolektibo bat ere: Delpy, Funes & Zubi-
llaga (2009). Erdi Aroko itzulpengintzaren 
inguruko pentsamenduari buruzko anto-
logiak ere baditugu: adibidez, Cartagena 
(2009), Santoyo (2011) eta González Rolán 
& López Fonseca (2014). Errenazimentuari 
eta Urrezko Mendeei buruzko panorami-

ka osoa falta dugu, liburu moduan, nahiz 
eta Russell-en lanak (1985) lehen aldiaren 
zati bat hartzen duen (gorago aipatu dugu). 
xviii. mendeaz, Europako antzerkiak Espai-
nian duen presentziari buruzko azterlan ba-
tzuk ditugu (Lafarga 1997), bai eta itzulpe-
naren inguruan garatutako pentsamenduari 
buruzkoren bat ere (García Garrosa & La-
farga 2004), eta, gainera, baita mende hori 
eta hurrengoaren zati bat, 1750 eta 1830 
bitartekoa, azterkatzen dituzten ikerketa 
batzuk ere (Lafarga 1999; Lafarga, Palacios 
& Saura 2002). xix. mendeari gagozkiola, 
zenbait liburu arduratu dira itzulpenaren 
inguruko pentsamenduaz (Lafarga, Fillière, 
García Garrosa & Zaro 2016), egile-itzul-
tzaileez (Lafarga & Pegenaute 2015, 2016); 
aro erromantiko eta errealistako itzultzaileez 
(Lafarga & Pegenaute 2006); 1835 eta 1919 
bitarteko literatura eta saiakera itzuliez 
(Zaro 2007) edo mende osoko zenbait al-
derdi puntualen inguruko panoramez (Zaro 
2008). xx. mendeari dagokionez, argia ikusi 
dute Zilarrezko Aroko itzulpengintzari bu-
ruzko zenbait alek (Vega 1998, Pegenaute 
2001, Romero López 2016, Lafarga 2017 y 
2018), 1950 eta 1990 bitarteko Britainiako 
antzerkiaren inguruko batek (Merino 1994), 
1909tik 1939ra arteko poesia itzulpenaren 
inguruko batek (Gallego Roca 1996), 1918 
eta 1936 arteko narratiba itzulpengintzako 
batek (Ballestero 2007) eta frankismoaren 
garaiko itzulpengintzaren inguruko bik 
(Rabadam 2000, Meseguer 2015).

Espainiako itzulpenaren historia osoa-
ri buruzko ikuspegi orokorrei dagokienez, 
are eskasagoak dira. Aipatzekoak dira Van 
Hoof-en (1998) eta Pym-en (1998) lan 
labur-laburrak, artikulu modukoak, pano-

Itzulpengintzari buruzko azterketa historikoetarako beste ekarpen bat
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ramaren oso bertsio laburtua dakartenak. 
Liburu formatuko lehen azterketa osoa 
—nahiz eta laburra, 80 orrialde besterik ez 
zuen eta— Sánchez Monterok (1998) ida-
tzi zuen, italieraz. Bestalde, Pym-en aleak 
(2000) hamabi kasu ikerlan aurkezten ditu, 
itzulpenaren (ez bereziki Espainiakoa) his-
toria hispanikoari buruz, Toledoko Itzul-
tzaile Eskolaren garaia deritzonetik Bar-
tzelonako Joko Olinpikoetan gauzaturiko 
itzulpengintzara artekoa, helburu duelarik 
egilearen hipotesi bat egiaztatzea; alegia, 
itzultzaileak «kultura artekotasun profesio-
naletako» kideak direla, sorburu edo helmu-
gako testuinguru espezifikoetan kokatzeko 
moduko banakoak baino areago. Ruiz Ca-
sanovak argitaratu zuen lehen ikuspegi osoa 
izandakoa, Aproximación a una historia de la 
traducción en España (2009), bost kapitulu 
(Erdi Aroa, Urrezko Mendeak, xviii., xix. 
eta xx. mendeak) luzetan banatua. Gainera, 
Espainiako literaturaren historian itzulpe-
nari aitortutako eginkizunari buruzko bes-
te sarrera kapitulu bat ere bazuen. Garaian 
garaiko hizkuntza eta literatura aniztasunari 
buruzko azterketa bat dakar kapitulu bakoi-
tzak. Ensayo de una historia de la traducción 
en España (2018) delakoan berrikusi eta 
eguneratu zuen egileak harako liburuko-
te hura. Bestalde, liburu moduan bigarren 
eta azken ekarpen osoa izan den horretan, 
lehen aipatutako Lafargaren eta Pegenau-
teren Historia de la traducción en España 
(2004) izenekoan, hainbat aro, kultura eta 
hizkuntzatako (gaztelania, katalana, euska-
ra eta galiziera) espezialista multzo txiki bat 
izan zuten, Erdi Arotik gaur arteko ikuspegi 
panoramiko osoak hainbat kapitulu luzetan 
eskaintzeko.

Espainiatik kanpo, beste testuinguru geo-
grafiko batzuetan, bakoitzak bere itzulpen 
historia osorik berrikusi du. Hala, adibidez, 
oso garrantzitsuak dira The Oxford History 
of Literary Translation in English deritzona-
ren ekarpenak —dagoeneko, lau liburuki 
plazaratu ditu (hainbat egile 2005-)— eta 
Histoire des traductions en langue française 
(Chevrel & Masson 2012-), hiru aletan ar-
gitara emana. Proposamen horiei jarraikiz, 
Espainiako itzulpena denboraren harian sa-
kon aztertzeko asmoa dugu, nahiz eta gaz-
telaniara mugatuko dugun, kontuan izanda 
katalanera eta galegora egindako itzulpenak 
Pompeu Fabra unibertsitateko TRILCAT 
(Grup d’Estudis de traducció, recepció i litera-
tura catalana) ikerketa taldeak nahiz Bartze-
lonako Unibertsitate Autonomoko GETCC 
(Grup d’Estudis de la traducció catalana con-
temporània) taldeak eta Vigoko Unibertsita-
teko GETCC (Grup d’Estudis de la traducció 
catalana contemporània) taldeak jorratzen 
dituztela. Sarbide askea izango du Historia 
de la traducción en España horrek izen bere-
ko atarian (lehen aipatu dugu).

Espainian latinez eta gaztelaniaz Erdi 
Arotik eginiko itzulpengintzaren historia 
osoa garatzea da asmoa, arreta jarrita, batez 
ere, itzulpen literarioan, baina bai eta itzul-
pen espezializatuan ere (juridikoa, adminis-
tratiboa, ekonomikoa, zientifikoa, teknikoa, 
erlijiosoa, politikoa eta filosofikoa) nahiz 
itzulpen modalitate berrietan ere (komiki 
edo ikus-entzunezkoenak), eta beste zenbait 
esparrutan, hala nola itzultzaileei laguntze-
ko tresnetan (baliabide lexikografikoak eta 
dokumentalak), itzulpenak hedatzeko bi-
deetan, hizkuntza ikastean itzulpenak duen 
eginkizunean, itzultzaileen estatus sozial al-
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dakorrean, itzulpenaren inguruan sortutako 
pentsamenduan, zentsuraren edo erbestea-
ren arazoetan eta abarretan. Ekarpen espe-
zifiko eta argitaragabeak izango dira lanok, 
gaiari buruzko bibliografiarik kanonikoena 
darabiltenak, baina, era berean, ikerketan 
aurrerapen zientifikoren bat dakartenak. 
Nahikoa hedapena eta xehetasuna izango 
dituen obra bat prestatzea bermatzen du 
lan kopuruaren handiak, hala, etorkizu-
nean, Espainiako itzulpenaren historiare-
kin zerikusia duten gaien gaineko zeinahi 
azterlanetan nahitaezko erreferentzia izan 
ahal izateko. Aurreikusita dago kapituluak 
dibulgazioaren eta espezializazioaren arteko 
erdibidean geratzea; horrela, erakusketaren 
soiltasunak ez du eragotziko garaiari, itzul-
penei eta itzultzaileei buruzko erreferentzia 
bibliografikoak eta datu zehatzak sartzerik. 
Espainiako itzulpenaren historia orokor 
hori prestatzeko, ehun bat adituk esku har-
tuko dute, beste hainbesteko kapitulu ko-
puru batez arduratzeko. Bost multzo handi-
tan egituratuko da obra, kronologikoki Erdi 
Aroan, Urrezko Mendeetan, xviii., xix. eta 
xx.-xxi. mendeetan sailkatuta.

Diccionario histórico de la traducción en 
España

2009an, F. Lafargak eta L. Pegenautek Dic-
cionario histórico de la traducción en España 
argitaratu zuten, Gredos-en. Obra entzi-
klopediko horren 800 sarrerak 400 adituk 
prestatu zituzten, testuinguru igorleei bu-
ruzko artikuluak (literatura nazionalak eta 
atzerriko egileak) nahiz testuinguru hartzai-

leak (itzultzaileak eta itzulpenaren teoria eta 
teoriarekin lotutako alderdiak) tartekatuta.4 
Hiztegi horrek, literatur itzulpena azpima-
rratzen bazuen ere, beste barietate batzuei 
buruzko sarrerak ere aurkeztu zituen. La-
fargak eta Pegenautek 2004. urtean plaza-
raturikoak bezala, Estatuko hizkuntzazko 
eta kulturazko errealitate aniztunari arreta 
berezia eman zion liburu horrek. Sarrerak 
berrikusi, eguneratu eta euskarri digitalean 
aurkeztea da asmoa, beste berrehun sarrera 
gehiago erantsita, eta, horretarako, harre-
manetan jarri gara erredaktore gehiagore-
kin. Funtsean, sarrera zaharrak egunean 
jartzeko, 2009tik argitaratutako itzulpenen 
berri eman beharko dute, bai eta bibliogra-
fia gaurkotu eta edukiak berrikusi ere. His-
toria de la traducción en España delakoaren 
kapituluei lotuta egongo dira sarrera horiek 
guztiak, hiperesteka bidez.

Itzulpenaren gaineko pentsamenduari 
buruzko Espainiako testuen corpus 
digitala eratzea

Itzulpenari buruz Espainian —edo Espai-
niako egileek— sorturiko pentsamendua 
bildu gura dugu, Erdi Arotik 1975a arte-
koa. Horretarako, oso lagungarriak izango 
dira gai honi buruz argitaratutako antolo-
giak, hala nola Santoyo (1987), Catelli & 
Gargatagli (1998) García Garrosa & Lafar-
ga (2004), Dasilva (2006), Toro Santos eta 
Cancelo López (2008), Cartagena (2009), 
González Rolán & López Fonseca (2014) 
eta Lafarga, Fillière, García Garrosa & Zaro 

4. Ikus Lafarga & Pegenaute (2009b).
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(2016), nahiz eta testuak beste jatorri ba-
tzuetatik ere eskuratuko ditugun.

Biblioteca de Traducciones Españolas

Nahiz eta HTE ez den beste orrialde batean 
ostatatuta dagoen, 2007an Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes fundazioarekin egini-
ko hitzarmenari esker sortu zen Biblioteca de 
Traducciones Españolas (BITRES) ataria, eta, 
hasi-masietatik, F. Lafargak eta L. Pegenau-
tek zuzendutako hainbat ikerketa proiekturi 
eta ekintza osagarriri lotuta egon da. Atariak 
ikertzaileei eta mota guztietako irakurleei es-
kura jarri nahi die, oro har, interes motaren 
bat izateagatik berreskuratzea merezi duten 
itzulpenen multzo bat, berez duten kalita-
teagatik, argitaratu zirenean lortutako eragi-
nagatik, plazaratu zituztenean irakurleen ar-
tean izandako arrakastagatik, atzerriko egile 
jakin baten lehen bertsio itzulia izateagatik 
edo gaur egun gogoratzea merezi duen beste 
edozein arrazoi dela kausa. Gaur egun, 102 
lan ditu atariak, 72 itzultzaileri dagozkie-
nak, antologiak salbu. Ataria beste itzulpen 
eta azterlan batzuekin elikatzen jarraitzeko 
asmoa dugu, Espainiako kulturan dagoen 
irteerako kultur aniztasunaren adierazgarria 
izateko, ikuspegi historikoa eta hautatutako 
testuek garai desberdinekin dituzten lotura 
ahazteke, gure ikuspegitik ezinbesteko kon-
trapuntu baitira itzulpenaren lehenaldia eta 
bilakaera historikoa hobeto jakiteko.

Hala eta guztiz ere, Miguel de Cervantes 
liburutegi birtualaren orientazio akademi-

koari erantzunez, itzulpenen gordailu soila 
baino zerbait gehiago izan nahi du BITRES 
ekimenak, itzulpen horiek interesgarriak 
edo baliagarriak badira ere. Hori dela eta, 
«Dokumentazioa» izeneko atal bat aurrei-
kusi dugu, Historia de la traducción en Es-
paña (Lafarga & Pegenaute 2004) barruan 
duela, gai horri buruzko bibliografia orokor 
bat lagun. «Funtsezko edukiak» deritzon 
atala izango da atariaren osagai nagusia. Sail 
horretan, itzulitako egile bakoitzaren izena-
ren azpian, erreferentzia eta dagokion lotura 
egongo dira, bai digitalizatutako obrari da-
gokiona, bai atarian sartzeko bereziki idatzi-
tako azterketa bereziari doakiona. Atal hori 
osatzeko, «Itzultzaileak» izenekoa —non 
atariko itzulpenen egileen gaineko aipamen 
bio-bibliografiko labur bat sartzen den—, 
eta «Kolaboratzaileak» delakoa, berariazko 
azterlanen erredaktoreen berri ematekoa, 
horien laguntzarik gabe ezingo baitzen ata-
ria eraiki.

BITRES eta HTE atari digitalak garatu-
ta, Espainian historian izan diren itzulpen 
eta itzultzaileei buruzko hainbat baliabide 
jarri nahi ditugu adituen eskura, sarbide 
askean, itzulpenari buruzko Espainiako dis-
kurtsoa berreraikitzen laguntzeaz eta ahalik 
eta bibliografia sorta zabalena eskaintzeaz 
gain informazio hori guztia modu azkar, 
erraz eta integratuan eskuratzeko platafor-
ma elektronikoek eskaintzen dituzten aban-
tailak erabiliz.
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Resumen

En el presente trabajo damos razón de las actuaciones previstas en el 
marco de los dos portales digitales dirigidos por los autores, Biblioteca 
de traducciones españolas e Historia de la traducción en España. Si el 
primero, creado en 2007, se encuentra ya en pleno funcionamiento, 
el segundo, de reciente creación, albergará en el futuro una nueva his-
toria sobre la traducción en España y alojará casi un millar de entra-
das sobre autores y autoras, traductores y traductoras y literaturas 
extrajeras traducidas (en su mayor parte, procedentes del Diccionario 
histórico de la traducción en España, publicado en 2009), además de 
incluir una colección de ensayos españoles sobre la traducción desde 
la época medieval hasta prácticamente la actualidad.

Résumé

Dans le présent article, nous rendons compte des deux 
portails numériques dirigés par les auteurs (Biblioteca 
de traducciones españolas et Historia de la traducción 
en España). Si le premier, créé en 2007, est déjà opé-
rationnel, le second, créé tout récemment, hébergera 
une histoire renouvelée de la traduction en Espagne, 
et aura près d’un millier d’entrées sur des auteurs, des 
traducteurs et la littérature étrangère traduite, prove-
nant, pour la plupart, du Diccionario histórico de la 
traducción en España publié en 2009. De plus, il y 
aura également une collection d’essais espagnols sur la 
traduction, du Moyen Âge à l’époque actuelle.

Abstract

In this work, we present two digital portals managed 
by the authors: Biblioteca de traducciones españolas 
and Historia de la traducción en España. The former, 
created in 2007, is now fully functional, while in the 
future the latter, which was just created, will include 
an updated history of translation in Spain and nearly 
a thousand entries on authors, translators and for-
eign literature in translation, most originating from 
the Diccionario histórico de la traducción en España, 
published in 2009. Additionally, it will also include 
a collection of Spanish essays on translation from 
medieval times to the present.


