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Itzulpenari neurria hartzea
R

Joannes JauregI

Sarrera

El traductor de poesía casi siempre trabaja por verdadero amor al arte. Las respuestas a los «por qué» 
y «para qué» de su quehacer seguramente no serán menos matizadas o rotundas que las del poeta, y 
raras veces al traductor se le pregunta acerca de lo que hace. A pesar de todos los pesares —que no 
son pocos—, el poeta todavía conserva un cierto prestigio como artista de la palabra; sin embargo, 
tal prestigio no le acompaña mucho. Al traductor se le considera una suerte de faquín de la literatu-
ra. Cargador de bultos verbales que transporta de un ámbito lingüístico a otro. Transportista o re-
cadero mal pagado siempre, y al que no se le siente merecedor de la importancia de su cometido.

Enrique Badosa, Sine tradere (2016)

Itzultzailea hizkuntzaren zamaketari soiltzat jotzen dela deitoratzen du Enrique Badosa 
(poesia-)itzultzaile eta poeta espainiarrak, baina betiere poesiaz mintzo. Izan ere, poesiaren 
mistikak kax-kax jotzen duelarik itzultzaile mundutarraren atea, batez ere euskal itzultzaile 
orotarikoarena, badirudi haren lana mudatu egiten dela, hitz dotorez eta magiaz jantziko balira 
bezala haren eguneroko jardunaren nekeak, hala materialak nola linguistikoak.

Artikulu hau bigarren horietan sakontzen ahaleginduko da, poesiaren mistikari esker itzul-
tzaileari dagokion aitortza egite aldera, iazko udazkenean plazaraturiko itzulpen bat hartuta ar-
datz: Louis Aragonen Munduko Poesia Kaiera, Itziar Diez de Ultzurrunek euskarara ekarria.

Nahi nuke Louis Aragonez beraz ere mintzatu, sakon erreparatu haren lanari eta azterketa 
literario horren arabera jardun haren poesia euskaratuaz, haren metaforez eta irudiez. Baina, 
itzulpen hori neurtitz errimatuaren itzulpenaren adibide peto-petoa baita, iruditzen zait merezi 
duela azterketa hertsiki linguistiko eta metriko bat askiestea, itzulpen-azterketaren hegian, batik 
bat kontuan izanda neurtitz errimatuak itzultzeko jardunak —hemendik aurrera neurtitzulpen 
esango diogu— lehendik ere baduela euskaraz adibide eta teorizazioa franko, eta seguru hala 
izango duela geroan ere. Hain justu, itzulpen-azterketa honek euskarazko beste neurtitzulpen 
batzuk hartuko ditu testuinguru gisa, haiekin konparatzeko Diez de Ultzurrunen lana.
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Deliberatua da, hortaz, eta beharbada baita erratua ere, Aragonen izena hain lotsagabeki 
gutxi aipatzea datozen lerroetan. Damu dut, ez baita espazio- edo denbora-faltaren ondorio, 
baizik eta idazten duen honen gaitasun-faltarena, kale egin baitu azterketa metriko-linguistikoa 
literarioarekin batzeko saiakeran. Errimak kontatzearekin konformatu behar, hortaz.

Testuingurua

Itzultzailearen lehenbiziko kezkabidea da [...] zer itzulpen mota egin nahi duen erabakitzea: orijinala 
irakurtzen lagungarri izatekoa (eta nik ikusi dudan heinean hala erabakitzen dute itzultzaile gehie-
nek), eta, hartara, libre geldituko da orijinalaren formazko behardurak berregin beharretik; ala, aitzi-
tik, testu beregaina egin nahi duen, literatura bezala bere buruz duin-edo funtzionatzeko modukoa.

Matías Mugika (hitzaurrea), Testamentua, François Villon (2016)

Hitz neurtua itzultzen hasi aurretik, itzultzaileak propio erabaki behar izaten du neurriarekin 
zer egin, eta, erabaki horrekin, beste ugarirekin bezala, Matías Mugikak marrazturiko arda-
tzean nonbait kokatuko da, itzulpen lotuaren eta bertsio librearen artean. Bada, itzulpen-lanari 
originalaren «behardura formal» horiek gehitu behar bazaizkio, hori zer modutan egin ere pen-
tsatu behar izaten da, hizkuntza bakoitzak bere idiosinkrasien araberako tradizio metrikoa bai-
tu ezinbestez.

Euskaraz orain arte egin diren saioetan, eskuarki arazo nagusi bat nabarmentzen da: 
espazio-falta. Erdaretako bertso-lerroen neurrian haiei baino dezente gutxiago kabitzen zaigu 
guri, eta hainbat estrategia erabili behar izaten dira horri itzuri egiteko: bertso-lerroak luzatu 
eta/edo ugaritu, elipsia eta trinkotze sintaktikoa erabili... Baina saio bakoitzak bere gorabehera 
partikularrak ditu, eta haietariko zenbaiti erreparatuko diegu orain.

Adibide bila gehiegi nekatu gabe, antzezlanetan zein poesian aurki ditzakegu neurtitzul-
penaren adibideak, eta, batean zein bestean oro har desberdin jokatzen badute ere, nabari da 
itzultzaileak kasuan-kasuan hautatzen duela zer forma komeni zaion, eta, horren arabera, zer 
estrategia erabiliko duen.

Antzezlanei dagokienez, baditugu xabier Payáren Bizitza amets (Calderón de la Barca) eta 
Juan Martin Elexpururen Tartufo (Molière). Lehena, jatorriz, hainbat olerki-neurritan dago 
emana, mintzaldiaren edo pertsonaiaren arabera; bigarrena, binaka errimatzen duten hamabi 
silabako lerrotan. Eta biek estrategia desberdinak erabiltzen dituzte neurriari atxikitzeko zailta-
sunei aurre egiteko. Payák gaztelaniazko tradizio poetikoari dagozkion neurriei eusten die, eta, 
horretarako, neurririk laburrenetan bertso-lerro gehiago eransteaz gain, lizentzia ortografiko 
bat hartzen du —eta juntagailua ta bihurtzea tarteka—, eta metriko bat: sinalefak —hau da, 
hitz baten azken silaba eta hurrengoaren lehena diptongo bakar bat bilakatzea— komeni bezala 
erabiltzea. Elexpuruk bestelako bide bat hartzen du, eta bertso-lerroa luzatzea hobesten: jato-
rrizko hamabi silabakoa hamabost ingurukoa da euskaraz. Egokitzapen horiek guztiek, nabari 
denez, espazio-faltari erantzuten diote.
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Poesian ere badira adibide ugari, baina aipagarriak dira, kontrasteagatik, Matías Mugika ai-
patuaren Testamentua (Villon) eta Juan Garziaren Shakespeareren sonetoak (Shakespeare). Biak 
egitura jakin bati atxikitzen zaizkio, halakoak baitira originalak ere. Mugikak gure tradizioko 
zortziko txikia, 7/6 neurrikoa, lauko bihurtzen du, hamahiru silabako bertso-lerroekin, eta gero 
halako bi elkartzen, Villonen zortziko koplak emateko; era horretan, hamahiru silabako zortzi 
bertso-lerroko ahapaldiak geratzen zaizkio. Bertso-lerroak apur bat luzatuta, berriz ere.

Arras desberdina da Shakespeareren sonetoen kasua, itzultzaileak jatorrizko soneto isabelda-
rraren egitura berberari eusten baitio, bai silabaz, bai errimaz, bai lerro kopuruz, erabat beretu-
rik jatorrizkoaren muga guztiak. Trinkotze-saio hori dela eta, beste zenbait baliabide erabiltzen 
ditu: elipsi ugari, aditz trinkoak, birformulazioak, kimatze sintaktikoak... Besteek ere erabiltzen 
dituzte, noski, baina Garziaren hertsadura formaletan askoz ere nabarmenagoak dira.

Motzean, euskarazko neurtitzultzaileek hainbat estrategia erabili izan dituzte neurria itzul-
tzeko: egokitzapen ortografikoak, malgutasuna silaba-kontaketan, bertso-lerroak eranstea, ber-
tso-lerroa bera luzatzea... Adibideak askotarikoak dira, erabakiak bezala, baina guztiei errepara-
tzeak euskarazko neurtitzulpen-jardunaren irudi zorrotz bat ematen digu.

Gatozen, bada, azkenean, Itziar Diez de Ultzurrunen lanera. Aurrekoen aldean badu des-
berdintasunik: izan ere, Munduko Poesia Kaierak bildumako alean hainbat neurri eta eske-
ma metriko erabiltzen ditu Louis Aragon poetak, zeren harentzat, aurreko adibideetakoentzat 
ez bezala (zeinetan berriena xvii. mendekoa baita), metrika baliabide estilistiko bat da, bere 
artista-ibilbidean hartzen duen hautu kontziente bat, poema hauei dagokienez behintzat.

Luzeak baitira, sei poema izango dira hemen aztergai:1 «Elsak dioena», «Elsaren begiak», 
«Dunquerkeko gaua», «Maitasun urosik ez da», «Elsa mirailean» eta «Arrosa eta herezea». Ho-
rrez gain, azterketa bera ere mugatu beharra dago, ezin dira-eta poemak oso-osorik eta goitik 
behera iruzkindu. Beraz, poema bakoitzaren (eta itzulpenaren) metrika aztertzeaz gain, ba-
koitzaren ahapaldi edo zati esanguratsu bati erreparatuko diogu, horrekin zenbait ezaugarri 
aipagarriri antzemate aldera.

Azterketa

Itzulpenean galtzen den hori da poesia.

Robert Frost

Arestiko adibideen artean badira hiru fenomeno edo mekanismo oro har azterturiko poema 
guztietan detektatu direnak; batetik, bertso-lerroak luzatu egiten dira eskuarki, batzuetan 
gehiago besteetan baino, baina oro har hamabost-hamasei silaba inguruko neurrietan dabil 

1. Poemak osorik irakurri nahi izanez gero, jo Susa argitaletxearen webgunera: http://susa-literatura.eus/liburuak/
mkai31
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itzulpena. Bestetik, eta neurriarekin beti, sinalefarekin eta diptongoekin malgu jokatzeko joera 
dago. Horrek inoiz zaildu egiten du agian neurriaren erritmo zehatzari jarraitzea, baina aski eta 
sobera da kadentzia orokorrari arazorik gabe eusteko.

«Elsak dioena»

Poema honetan, ahapaldiak bost lerrokoak dira, ABAAB errima-egiturakoak: errima bat dute 
lehen lerroak, hirugarrenak eta laugarrenak, eta beste bat bigarrenak eta bosgarrenak. Hamabi 
silabakoak dira denak, salbu eta azken-aurrekoa, zortzi silabakoa baita. Hortaz, azken-aurreko 
lerroa etena geratzen da, eta aurrekoarekin errimaturik; azkenak, berriz, lehenbiziko neurria 
berreskuratzen du, baina bigarren lerroko errimarekin. Hona poemaren hirugarren ahapaldia, 
adibide gisa:

Leitu ene begietan ez neurrien artean
Amodioa eta ez hordi bihotza edabe zaharretan
Eguerdian hondakin huts bilakatzen dira aurriak
Orduantxe guk bi itzal
Areago eragotziz nekromanteen artea

Lis l’amour dans mes yeux et non pas dans les nombres
Ne grise pas ton cœur de leurs philtres anciens
Les ruines à midi ne sont que des décombres
C’est l’heure où nous avons deux ombres
Pour mieux embarrasser l’art des sciomanciens

Euskarazko bertsioan, hamabi lerrokoak hamaseiraino luzatu dira, sinalefarekin eta dipton-
goekin malgu jokatuta beti. Azken-aurreko lerroan, ordea, eutsi egin zaio originalaren zortzi 
silabako kopuruari; grafikoki ere nabari den bezala, etena nabarmen markatuagoa da frantse-
sezko bertsioan baino. Efektu bera delakoan nago, baina intentsitatez goratuxea.

Gainera, itzultzaileak aditz-elipsi bat egin du neurriari eusteko, guk izenordainaren ergati-
boan bermatzen dena guztiz. Inondik ere ez da traketsa, baina, lerro etenari gehituta, nahikoa 
da irakurlea bertan eteteko ezinbestean. Sintaxia ere soilduta daukagu: esate baterako, C’est 
l’heure où erlatibozko perpausa orduantxe soil batekin dago emana, mendeko perpausetan ka-
teatu gabe.

Espazio-falta arazo izanda, ez da harritzekoa elipsia baliabide sarria izatea, batez ere neu-
rria zenbat eta estuagoa izan. Poema honetan, ahapaldi guztien laugarren lerroan gertatzen da 
—lerro motzean, alegia—, modu burutsu ugaritan; zazpigarrenean, adibidez, Et donne une 
raison de vivre / A ceux que tout semblait inviter au trépas, honela dago euskaraz: Bizitzeko arra�
zoi bat / Eman dezan heriotza desira zutenentzat. Lehen lerroko donne aditza dotore pasatu da 
bigarren lerrora.

Horrela aztertuta, irudi lezake maniobra horiek guztiak etsi-etsian eta besterik ezean egin-
dako adabakiak direla, baina inondik ere ez; poemaren erritmoari eta edukiari ederki eusteaz 
gain, hoskidetasunari ere eusten dio poema osoan, batzuetan ilunxeago bada ere, eta oreka hori 
lortzen zaila bezain leitzen gozagarria da benetan.
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Oraingo poema honek lau lerroko ahapaldiak ditu, ABBA egiturakoak, hots, 1-4 eta 2-3 le-
rroetan errimatuak. Itzulpenean, jatorrizko hamabi silabako bertso-lerroak hemezortzi silabako 
bilakatu dira, eta errima asonantean eusten dio poema osoan. Hona hemen adibide bat, biga-
rren ahapaldia:

Uhertua da ozeanoa txorien itzalen pean
Eguraldi on bat-batekoak dizu aldatu begikera
Aingeruen gainjantzietan du tailatu udak hodeia
Inoiz ortzia ez baita hain urdin nola garien gainean

À l’ombre des oiseaux c’est l’océan troublé
Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent
L’été taille la nue au tablier des anges
Le ciel n’est jamais bleu comme il l’est sur les blés

Ahapaldi horretan, ordena-kontuak dira nabarmentzekoak; izan ere, nabari da euskaraz-
ko hitz-ordenaren gutxi gorabeherako malgutasuna noraino den lagungarri neurtitzulpenean. 
Lehen lerroan eta hirugarrengoan, elementu sintaktikoen ordena alderantzikatu egin da ori-
ginalaren aldean; lehenean, subjektu-aditzak atzera pasatu dira, eta justu kontrakoa gertatu 
da hirugarrenean. Lehenean, helburua pean errima emankorra lortzea izan da; hirugarrenean, 
badirudi gehiago izan dela esaldiaren erritmo orokorrari eustea. Gainera, bigarren eta hiruga-
rren lerroek aditzlaguna aurreratua dute: bigarren lerrokoak dizu_aldatu sinalefa sortzea du 
helburu, eta orobat bigarrenak, tailatu_udak silabarekin; bestela ere, tailatu du_udak sinalefa 
gertatuko zen, baina askoz ere kakofonikoagoa.

Poema honek izugarri ederra du akabera, hala frantsesez nola euskaraz:

Gau eder batez unibertsoa pitzatu zen eta hautsi
Itsaslapurrek argitutako harkaitzek engainaturik
Baina han nituen itsasgainean bailiran itsasargiak
Elsaren begi Elsaren begi oi Elsaren begi biak

Il advint qu’un beau soir l’univers se brisa
Sur des écifs que les naufrageurs enflammèrent
Moi je voyais briller au-dessus de la mer
Les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa

Azken bertso-lerroa doi-doia emana dago, oi interjekzioari esker neurria beteta, eta gainera 
errima kontsonantean bukatuta; izugarri efektu ederra sortzen du.

«Dunquerkeko gaua»

Hamaika silabaz osatutako bi bertso-lerroko ahapaldiz osatua dago poema; itzulpenean, bertso- 
lerroak hamasei silabatara luzatu dira, errima-eskema errespetatuta, asonantean zein kontso-
nantean emanda. Nabarmentzekoa da poema honetan aurrekoetan baino garbixeagoa dela 
errima, oin bakoitzaren azken bi silabei egokitua guztietan, asonante zein kontsonante. Hona 
hemen adibide bat:

Itzulpenari neurria hartzea
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Tamaina naturalean zulaturik hor hobiak
Soldaduak nonbait ari probatzen beren neurriak

Hartxintxarrezko aurpegiak Eroen imintzioak
Zerbaiten aierua du betiere haien loak

Hareak udaberriko lurrinak aintzat ez hartzen
Horra Iparreko dunetan Maiatza nola den hiltzen

Les soldats on creusé des trous grandeur nature
Et semblent essayer l’ombre des sepultures

Visages de cailloux Postures de déments
Leur sommeil a toujours l’air d’un presentiment

Les parfums du printemps le sable les ignore
Voici mourir le Mai dans les dunes du Nord

Lehen ahapaldiari erreparatu, eta ikusten da esaldia birformulatu egin dela. Izan ere, 
bertso-lerroa handituagatik ere, lekua falta da, eta birformulaziora jo beharra dago irudi bera 
beste hitz batzuekin sortzeko. Baina birformulazioa ez da berridazketa soil bat: lehen lerroko 
perpausaren subjektua (soldaduak) isildu, eta hurrengo lerrora pasatu da, eta zulatu eta probatu 
aditzak jokatu gabe utzi dira hala batean nola bestean. Gainera, sintaxia ere nabarmen soildu 
da: semblent aditzak, badirudi edo halakorik jarriz gero, mendeko perpaus bat beharko luke, eta 
esanahi-ñabardura hori txukun geratu da nonbait zalantza-adberbioarekin emana.

«Maitasun urosik ez da»

Hamaika silabako bost bertso-lerroz osaturiko ahapaldiak ditu poema honek, eta, bataren eta 
bestearen artean, poemaren izenburua ageri da anafora gisa: Maitasun urosik ez da edo Il n’y a 
pas d’amour hereux, zazpi silaba frantsesezkoan eta zortzi euskarazkoan.

Gure bizitzak soldadu armagabea nola
Jantzia dirudi bertze helburu baterako
Goizean goiz jaikitzea beraz zertarako
Arratsean trakets eta deseginda aurkitzeko
Erran hitz hauek Eta eutsi malkoei Bihotza

Maitasun urosik ez da

Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes
Qu’on avait habillés pour un autre destin
À quoi peut leur servir de se lever matin
Eux qu’on retrouve au soir désœuvrés incertains
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes

Il n’y a pas d’amour hereux

Ahapaldi horretan, frantsesezko bertsioan bada erlatibozko perpaus bana bigarren lerroan 
eta laugarrenean, aurreko bertso-lerroekin lotuz perpaus luzea. Kateatze hori arazo bat da, ze-
ren, hizkuntza-egiturak hain desberdinak izanik, neurtitzultzaileari komeni zaio lerroak gutxi 
gorabehera beregainak izatea, sintaxia ahal beste soilduta. Hemen, itzultzaileak artez lortu du 
hori, bi erlatibozko perpausak saihestuta. Bigarren lerroan, jantzia dirudi bertze helburu batera�
ko horrek gure bizitzak du subjektu, eta ez, frantsesez bezala, soldadu armagabea konparazioa. 
Konparazio-irudi hori luzatzen da frantsesez hurrengo lau bertso-lerroetan zehar, laugarren le-
rroko erlatibozko perpauseraino, baina euskaraz lehen lerroan bertan eten da, eta, hala, hurren-
go lerroen sintaxia ere asko soildu da, perpaus beregain jokatugabeekin bosgarren lerroraino. 
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Baliteke pixka-pixka bat nahasgarri izatea laugarren bertso-lerroa, aurkitzeko aditzari pixka bat 
zintzilik geratzen baitzaizkio erreferenteak (nork nor aurkitu?), baina merezi du, soiltze horrek 
dakarren garbitasun sintaktikoaren truke.

«Elsa mirailean»

Poema honek koska bat harago eramaten du lerro beregainak egin beharra. Metrikarik irregu-
larrena du hautaturiko poemen artean: bost lerroko lau ahapaldi, eta bi lerroko bost. Hamabi 
silabako lerroak dira nagusi, baina hamar/hamaikakoekin tartekatzen dira inoiz, eta horrek 
nolabaiteko ezegonkortasuna ematen dio poemari. Ahapaldi luzeek ABBAA errima-egitura 
dute, eta motzek, berriz, AA egitura. Euskarazkoan, hamabost silabako lerroak hautatu dira, 
eta hoskidetasunari eutsi zaio, baina aurreko poemetan baino era irregularrago batean. Horrek 
esplikazio erraza du.

Izan ere, poema honek badu bestelako zailtasun tekniko erantsi bat: bertso-lerroak oso-
rik errepikatzen ditu hainbat ahapalditan, lerroen hurrenkera aldatuta eta berriak tartekatuta. 
Horrekin, noski, garrantzitsua da, aurreko adibidean bezala, bertso-lerroak beregainak izatea, 
baina, gainera, ordenaz aldatuta ere beste lerroekin lotu ahal izateko modukoak behar dute. 
Hona hemen adibide bat, bertso-lerro bakoitza letraz markatuta:

a) Behin gure tragediaren erdian izanen zen
b) Mirail aurrean luzaro egon zen egun batez
c) Bere adats urrezkoa orrazten ene ustez
d) Haren eskuak sute bat baretzen ari ote
e) Behin gure tragediaren erdian izanen zen

b) Mirail aurrean luzaro egon zen egun batez
c*) Bere adats urrezkoa orrazten agi zenez
a) Behin gure tragediaren erdian izanen zen
Harpa-aire bat jotzen zuen erdi oharkabean
b*) Mirail aurrean jarririk egon zen egun hartan

C’était au beau milieu de notre tragédie
Et pendant un long jour assise à son miroir
Elle peignait ses cheveux d’or je croyais voir
Ses patientes mains calmer un incendie
C’etait au beau milieu de notre tragédie

Et pendant un long jour assise à son miroir
Elle peignait ses cheveux d’or et j’aurais dit
C’était au beau milieu de notre tragédie
Qu’elle jouait un air de harpe sans y croire
Pendant tout ce long jour assise a son miroir

Lehenbiziko bi paragrafoak baino ez dira horiek; aurrerago, joko hori nabarmen korapila-
tzen da. Ikusten dugu, gainera, bertso-lerro batzuk eraldatuta errepikatzen direla; esate bate-
rako, c) bertso-lerroaren errepikapena alderatuta, ikusiko dugu frantsesezkoan eraldaketa txiki 
batzuk baino ez direla gertatzen lerro barruan, eta miroir oina ez dela lekuz aldatzen; euskaraz-
koan, ordea, mirail hitza hasieran geratzen da, eta, gainera, mirail aurrean sintagmari erantsita. 
Ezin errimatu, beraz. Errimari jarraitzea berez ere nahiko zaila den arren, hemen are gaitzagoa 
da, eta esango nuke kasik miraria dela hoskidetasunik errepikatzea lortu izana bera, are gehiago 
poema osoan zehar.

Itzulpenari neurria hartzea



88

Senez 51

«Arrosa eta herezea»

Ahapalditan sakabanatu gabeko hirurogeita bost bertso-lerroz osatua dago poema, guztiak zaz-
pi silabakoak eta ABAB errima-egiturakoak. Komeni da esatea A eta B errima berak direla 
hirurogeita bost lerroetan barrena. Gainera, lehen bi lerroak anafora gisa errepikatzen dira 
tarteka-marteka. Hona hemen:

Batak zeruan zuen sinesten
Ez zen sinestun bertzea

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n’y croiyait pas

Poema osoan ciel eta pas oinei segitzen zaie. Euskarazkoan berdin: hoskidetasun asonante 
baina nabarmen batekin egiten du aurrera, oin emankorrak baitira sinesten eta bertzea.

Poema honetan bereziki aipagarria da zein neurri txikira egokitu duen poema osoa lerrorik 
batere erantsi gabe (inongo poematan ez du halakorik egiten); zazpi silabakoak dira frantse-
sez, eta, euskaraz, zortzikoak. Horretarako, aurreko adibideetan azterturiko baliabide guztiak 
erabiltzen dira, eta aztertu ez dugun beste bat bereziki: frantsesezko nominalizazioak euskaraz 
aditz-sistemara pasatzea, goiko etsenpluan ikusten den bezala. Literalki, zeruan sinesten zuen 
hura eta sinesten ez zuen hura litzateke, hau da, erlatibozko perpaus batekin eraturiko izen- 
sintagma bat. Bada, egitura hori hautsi, eta bi perpaus bakun sortu ditu itzultzaileak, nabarmen 
arinduz eta naturalizatuz euskarazko sintaxia.

Akaburako

Neurriz neurri eta errimaz errima, ikusi dugu neurtitzulpen-jardunak antzeko buruhausteak 
ematen dizkiola euskarari Molière, Shakespeare edo Louis Aragon itzulita, aldeak alde; hortaz, 
itzultzaileek, horiek ere aldeak alde, antzerako mekanismoak eta erabakiak hartzen dituzte be-
ren jardunari aurre egiteko.

Ordea, azterketa hankamotza da ezinbestez, itzuri egin baitio literatura-testuen alde lite-
rarioari, eta egilearen, haren obraren, bilakaeraren eta poetikaren ertzei erreparatu gabe nekez 
egin daiteke haren literaturarako hurbilketarik. Dena den, itzulpen-lanari dagokionez, beti da 
argigarria itzultzailearen larruan jarri eta haren jarduna aztertzea, batez ere oraingo hau bezain 
bikaina denean. Ikusi dugu neurtitzulpenak baduela tradiziorik gurean, eta, itxura guztien ara-
bera, segida ere halakoa izango duela, Louis Aragonen kaiera eta halako lanei eskerrak.

Bost xentimoko azken gogoetatxo bat, zilegi bada. Robert Frosten maxima entzutetsuak 
badu arrazoirik; itzulpenean, poesia ezinbestean galtzen da, jakina, horixe ikusi dugu. Baina 
berreskuratu ere egin daiteke, eta berreskuratzen da, kaier honek erakutsi duenez. Nik baino 
hobeto dio Anjel Lertxundik:

Poesiak, uste dut, itzulpenaren pertzepzioa iraultzen du; ematen du itzultzaileak, itzulpenaren erro-
tan, poema berri bat sortzen duela, eredu goren baten imitazioz egina, baina osoro berea. Eta poe-
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sia onaren irakurlea, pentsaturik poeta handi bat irakurtzen ari dela, itzultzailearen poema ari da 
irakurtzen, baina ez itzultzaileak bere lana gaizki bete duelako, aitzitik baizik: bidaian galdutakoa 
ordezkatzen asmatu du.

Anjel Lertxundi, Itzuliz usu begiak (2019)

Itzulpenari neurria hartzea

resumen

El presente artículo realiza un análisis comparativo de la traducción 
de una antología poética de Louis Aragon que se publicó en la colec-
ción Munduko Poesia Kaierak en 2019. La traductora, Itziar Diez de 
Ultzurrun, optó por verter al euskera los poemas de Aragon respe-
tando la métrica y la rima del original, y en este artículo se analizan 
los mecanismos lingüísticos y las decisiones formales que sirvieron 
de guía para llevar a cabo dicha traducción. Para contextualizar este 
análisis se toman en cuenta no la obra literaria del autor, sino las 
reflexiones y estrategias planteadas por otros traductores que han aco-
metido traducciones al euskera de estas características. Tras elegir un 
fragmento significativo de cada uno de los poemas, se comparan con 
la versión original, para observar qué tipo de mecanismos y estrate-
gias traductivas se han utilizado.

résumé

Cet article vise à faire une analyse comparée de tra-
ductions. Pour ce faire, nous avons pris comme 
objet d’étude l’anthologie poétique de Louis Aragon 
publiée dans la collection Munduko Poesia Kaierak 
en automne 2019, dans laquelle la traductrice Itziar 
Diez de Ultzurrun a pris le parti de traduire les poè-
mes avec leurs rimes et leur métrique. Et c’est juste-
ment sur ça que cette étude se fonde : observer les 
mécanismes linguistiques et les décisions formelles 
pour traduire les rimes et la métrique. C’est pourquoi 
nous nous appuyons sur les réflexions et les décisions 
d’autres traducteurs basques qui ont également réalisé 
ce type de traduction et non pas sur l’œuvre littéraire 
de l’auteur. En ce qui concerne l’analyse, nous avons 
choisi un extrait représentatif de chaque poème et 
nous l’avons comparé à la version originale afin d’ob-
server à quel type de ressources et de mécanismes on a 
eu recours pour la traduction.

abstract

This article aims at an analysis of translation based on 
comparison. For this purpose, the object of study is 
the set of poems by Louis Aragon published in 2019 
as part of the Munduko Poesia Kaierak (World Poetry 
Notebooks) collection, in which is it noteworthy that 
the translator, Itziar Diez de Ultzurrun, maintains 
the rhythms and metrics of the original texts. This 
is precisely what the analysis is based on: an exami-
nation of what linguistic mechanisms and formal 
decisions are made to translate rhymes and metrics. 
Therefore, it is not the author’s literary work that is 
taken as the general context, but rather the reflections 
and decisions of the translators of previous transla-
tions into Basque of the same type. For this analysis, 
a representative part of each poem was selected and 
compared with the original version in order to deter-
mine what types of mechanisms and resources were 
used in the translations.


