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Zeregin askotan jardundakoa da Karlos del 
Olmo (Barakaldo, 1958). Antzerkia du zale-
tasunetako bat: Barakaldoko Antzerki Lan-
tegi Iraunkorra zuzendu zuen, antzezlanak 
idatzi ditu, eta Gabriel Arestiren teatroari 
buruzko azterketa bat plazaratu du, besteak 
beste. Lanbide nagusia, edonola ere, itzul-
pengintzaren arloan izan du: ia 30 urtez ari-
tu da itzultzaile-interprete Donostiako Uda-
lean. Baina Muskizeko ikastolan eta Gabriel 
Aresti euskaltegian irakasle hasitakoak ez du 
sekula ere guztiz baztertu irakaskuntza: es-
kolak eman ditu EHUn, eta ikastaroak ere 
bai UEUn. Eta EIZIEn, ez baitugu ahaztu 
nahi Del Olmok itzultzaileon elkarteare-
kin izandako harremana: lehendakaritzan 
eta idazkaritzan aritu izan da, eta, azken 
15 urteotan, aldizkari honexetan zuzendari. 
Orain, erretiroa hartu du, bai kabinatik, eta 
bai Senezetik ere. Talaia aproposa iruditu 
zaigu haren ibilbideari errepasoa egiteko. 
Eskerrik asko, Karlos!

Danele: Zerk piztu zizun itzulpengintzare-
kiko interesa?

Karlos: Lehenengo itzulpenak, modu ez- 
profesionalean, institutu garaian izango 
ziren, latinarekin eta ingelesarekin. Azken 
finean, hizkuntza bat baino gehiago daki-
zunean, itzulpen prozesua sortzen da, beti. 
Askotan, gainera, hizkuntzan sakontzeko 
modu bat izaten da. Itzulpen kontzientea-
goak izan ziren auzo elkartean eta horrelako 
gauzetan; ez ziren ordainduak, baina bazu-
ten asmo hori: euskaraz egitea euskararik ia 
ez zegoen inguru batean, Ezkerraldean.

Gero, Gabriel Aresti euskaltegian irakas-
le nintzela, adiskidetu nintzen Josemari Na-
vascuésekin –duela gutxi zendu da EIZIEko 
bazkidea– eta Agurtzane Ortiz de Landa-
luzerekin. EIMArako material didaktikoak 
itzultzen ibiltzen ziren; ni garai hartan ha-
sita nengoen informatikarekin… Esan zida-
ten ea hasiko nintzen, eta aurrera.

Eskerrik asko, Karlos!
R

dAneLe sArriuGArTe MochALes



54

Senez 53

Danele: Itzulpengintzako masterra egin 
zenuen gero.

Karlos: Euskal Filologia amaitu, eta han-
dik gutxira heldu zitzaigun albistea, itzulpen 
juridiko-administratiboko zeozer egiteko-
tan zebiltzala: izena eman, eta onartu gin-
tuzten. Izena eman nuen oso ondo ere jakin 
barik zer izan zitekeen; kontua zen ikasto-
lan nenbilela irakasle eta alde egin nuela 
gauza batzuk ez nituelako oso argi ikusten 
gurasoen aldetik, eta euskaltegian ere izan 
ziren gorabehera batzuk, niri larri sama-
rrak iruditzen zitzaizkidanak, justu Kafe 
Antzokia eratzen ari ziren garaian. Pentsa-
tu nuen aukera bat izan zitekeela master 
hura. Masterra amaitu berritan, bi lanpostu 
deitu zituzten Donostiako Udalean; bata, 
itzultzaile-interpretearena: aurkeztu nin-
tzen, eta lortu egin nuen.

Danele: Eta hor egon zara orain arte.

Karlos: Bai, 28 urte inguru.

Danele: Erretiroa hartu berri duzu. Zer 
moduz?

Karlos: Beste etapa bat da. Ikasten zabil-
tzan bitartean, informatikako terminologia 
erabilita, 1.0 bertsioa zara; lanean hasten 
zarenean, berriz, 2.1, 2.2… Nik hiruzpalau 
bertsio izan ditut, Udalekoaz aparte, beti 
izan dudalako irakaskuntza alboan. Orain, 
erretiroarekin, 3.0 fasean nago, Beta modu-
ko batean. Ez dakit zer aterako den hortik. 
Lehengo gustuak eta zaletasunak ezin utzi 
alde batera: idaztea, itzultzea… Baina neure 
buruari galdetzen diot ea ausartuko naizen 
beste zerbait egitera.

Danele: Zein izan dira interpretazio- 
lanaren alde onak eta txarrak?

Karlos: Erretiroa hartu badut ez da neka-
tuta nengoelako lan horrekin. Oraintxe ber-
tan mikroa jarriko balidate aurrean, hasiko 
nintzateke interpretatzen, eta, dokumen-
tuak itzultzen, berdin. Beti esan izan dut 
nahiago dudala kabinan pantaila aurrean 
baino, baina oso ondo dator biak edukitzea, 
bata zehatzagoa eta bestea komunikatiboa-
goa. Hala ere, lanean ezagutu ditut oso ga-
rai gogorrak; esaterako, Gregorio Ordoñez 
hil zuten garaikoak, edo, ezker abertzaleak 
lehen aldiz lortu zuenean udal gobernua, 
gorabehera handiak izan ziren, hor izan ze-
lako ETAren su-eten behin betikoa… Kon-
tu handiz ibili behar izan dugu.

Danele: Kontu handiz, eta bat-batean.

Karlos: Bai, eta, gainera, saio luzeak izan 
ditugu; nik 12-14 ordu eman izan ditut 
kabinan. Polita da, asko ikasten da, baina, 
gero, laguntza eskasa jaso dugu. Beti saiatu 
izan naiz politikariekin pedagogia pixka bat 
egiten, haien idazkiak aurretik guri helaraz-
teko; protokoloak-eta pasatzen genizkien, 
baina…

Danele: Ez zizkizueten aldez aurretik ema-
ten?

Karlos: Egia da udal dokumentazio asko 
geuk itzulia zela, beti izaten genuen esku-
ra, baina, adibidez, irakurtzen zituzten tes-
tu luze batzuk ez genituen kabinan izaten. 
Inoiz edo behin, oso kontu potoloak izan 
dira; Aieteko Adierazpena, adibidez: alka-
tea ordubete eta erdian aritu zen euskaraz, 
«gaitzespen»aren kontzeptuaren inguruan; 
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hor badira hainbat kontu, eta zuk badakizu 
zinegotzi edo kazetari batzuk zain daudela 
zuk zer esango, gero horrekin jokatzeko.

Gure lanbidea, bai itzulpena, bai inter-
pretazioa, jendeak ez daki ondo zer den, 
ez baldin bada inoiz aritu horretan, eta, ez 
jakiteaz aparte, asko gertatzen da adminis-
trazioan eta politikagintzan, gizaki moduan 
oso pertsona zentratua edo nortasun indar-
tsukoa izan ezean, edozer gertatzen denean, 
aitzakiarik onena horixe izaten da, itzultzai-
lea edo interpretea erabiltzea: «Txarto itzuli-
ko zidaten; hori ez da nik esan dudana».

Danele: Pagaburuak bilakatzen zarete.

Karlos: Tiroa, beti, itzultzaileari edo inter-
preteari. Administrazioaren barruan, bakoi-
tzak oso ondo definitua du lanbidea –eko-
nomialariak, legelariak–, eta gurea gelditzen 
da apur bat aparte. Gure lana oso konplexua 
dela esaten diguten arren, behar ditugun gu-
txieneko baldintzak ezartzea oso zaila izan 
da, eta niri tokatu izan zait EIZIE barruan 
ardurak izan ditudanean Eusko Jaurlaritzara 
joatea ea zeozer egin zitekeen, batez ere uda-
letako itzultzaileen lan baldintzak bateratze-
ko eta duintzeko. EUDELera ere jo dugu, 
eta ate guztiak itxita aurkitu ditugu.

Danele: Zer hobetzea nahi zenuten?

Karlos: Hainbat erakundetan badira itzul-
tzaile, erdi-interprete, kultur arduradun edo 
girotzaile aritzen direnak, eta, eginkizunak 
oso gaitzak izan arren, administrari katego-
ria dute.

Danele: Lanak ez du behar adinako aitor-
tzarik, beraz.

Karlos: Donostiako Udalean, azkene-
ko urteak Euskara Zerbitzuaren barruan 
eman ditugu –lehen, barne zerbitzuetan 
geunden–, eta hor eduki dugu oso kontrae-
san handi bat, oraindik indarrean egongo 
dena. Zerbitzuko arduradunek, normaliza-
zioaren munduan dabiltzanek, pentsatzen 
dute itzultzaileak, neurri batean, desagertu 
beharreko kontu bat direla, jendea euskal-
duntzen denean itzulpena desagertu egingo 
dela. Itzulpena normalizazioaren aurkakoa 
dela, alegia.

Ez dira konturatzen, lehenik, itzultzailea 
ez dela inoren etsai, eta, beste alde batetik, 
Administrazioak beti beharko duela, langile 
guztiak euskaldunak izanda ere, lege mai-
lako itzulpenak ganoraz eta zentzuz egingo 
dituen baten bat. Gainera, euskaldundu 
ahala, zerbait behar izango ez bada Eus-
kal Herrian, normalizatzaileak izango dira. 
Kontraesan hori hor dago; kontua da egon 
garela azkenengo urteetan egitura batean 
zeinak neurri batean ez gaituen beharrezko-
tzat ikusten, gure garrantzia aitortu arren.

Danele: Aldaketa teknologikoak gertutik 
bizi izan dituzu, ezta?

Karlos: Idatzizkoan, garai guztiak ezagu-
tu ditut. Dena den, ni heldu nintzenerako, 
ordenagailuarekin hasita zeuden Udalean. 
Hortik etorri zen jauzia: lehenik, sistema 
eragile arrunta erabiltzen genuen; gero, 
Windows, eta, hortik aurrera, beste zer guz-
tia, itzulpen memoriekin hasi ginen arte. 
Lehenengoetakoak izan ginela esango nuke, 
administrazio txikien artean behintzat, 
itzulpen memoriak erabiltzen. Aldaketa 
handia ekarri zuen horrek. Eta, gero, itzul-
pen automatikoa edo neuronala ere heldu 
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da. Berehala sartu ginen horretara; azken 
batean, Donostiako Udalak, beste erakunde 
batzuekin konparatuta, oso itzultzaile-inter-
prete gutxi izan dituelako. Gure plantillan, 
3 izan gara, eta, azken urteotan, 4 langile, 
besterik ez. Baina langile kopuru orokor oso 
antzekoa edukita, Aldundiak igual bazituen 
10 edo 12, eta itzultzaile-laguntzaileak ere 
bai.

Danele: Itzultzaile neuronalaren garape-
nak zer-nolako aldaketak ekarriko ditu, zure 
ustez?

Karlos: Hainbat administraziotan, en-
presa pribatuetan bezala, lan bolumena 
jaitsi egingo da, eta oso garai gogorrak izan 
daitezke. Erretiratu aurretik, txosten bat 
prestatu nuen, eta esan nuen itzultzaileek, 
beharbada, erredaktore-zuzentzaile bihur-
tu behar zutela, eta neurri batean gainera-
ko funtzionarioentzako monitorizazio lana 
egin. Hor arazo bat sortu da: jendeak neu-
ronala erabiltzen du, eta, inork zuzentzen 
ez badio, kontua ez da akatsak sartzen dire-
la, kontua da jendeak ez dituela ezagutzen 
halako programek egiten dituzten tranpak. 
Egia da badirela langile batzuk, euskaldu-
nak, itzultzaileak izan gabe ere sena badu-
tenak, eta berehala asmatzen dute eta oso 
ondo moldatzen dira, baina nik uste dut 
Administrazioan –eta Eusko Jaurlaritzan 
ere ohartuta daude horrekin– neuronalaren 
kontuak behar duela bestelako jokabide bat, 
eta igual langileak murriztu beharrean egin 
behar dena da haien eginkizunak edo atazak 
aldatu.

Danele: Gaiz beste eginda, zeuk itzuli ze-
nuen Malcolm Lowryren Sumendiaren az-
pian eleberria. Ez da nolanahiko nobela.

Karlos: Nobela bera infernu alkoholiko 
bat bazen, itzulpena ere oso gorabeheratsua 
izan zen, oso zaila estilo aldetik. Jendeak 
askotan aipatzen du Ulises, James Joycere-
na; ba hau horren parekoa da, beste maila 
batean.

Danele: Gustura irakurri nuen nik.

Karlos: Argitaletxean ez zitzaien hainbeste 
gustatu. Gorabehera batzuk izan genituen, 
eta azkenean ez zen atera nik nahi nuena, 
edo ez nik nahi nuen bezain sakon. Baina, 
ariketa moduan, ikaragarria izan zen.

Danele: Nolatan animatu zinen?

Karlos: Gaztelaniaz ezagutzen nuen lana, 
eta gogoratzen dut atera zen garaian gure 
inguruan leherketa moduko bat izan zela. 
Literaturan asko preziatutako lana da, eta, 
hemen, berriz… Igual nire errua da, ez 
nuelako ondo asmatu edo ez nuelako ondo 
transmititu. Egia da liburu zaila dela; ahale-
gina eskatzen du. Ez da gauza bat beste gabe 
irakurtzen duzuna, baina irakur dezakezu 
beste ikuspegi horretatik: asko dauka barru-
ko eldarniotik; infernuaz hitz egiten du.

Denbora mordoa eman behar izan nuen 
dokumentatzen; beste hizkuntza batzueta-
ko bertsioak ere aldean izan nituen. Halere, 
zenbaitetan, ezin kontu batzuk argitu. Hori 
dena zer den ondo ulertzeko, beste lan ba-
tean, gogoratzen dut hitz bat, ez dakit zen-
bat hiztegitan begiratu nuen, hainbat ordu 
emanda, han-hemenka galdetu, eta, azke-
nean, hapax moduko bat zen: irlanderatik 
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hartutako hitz bat zen, arrain klase bati Ir-
landan nola esaten dioten, eta nik ez nekien. 
Hiztegian ematen zen testuingurua nik neu-
kan berbera zen, liburu horretakoa.

Danele: Zer beste kezka edo helburu izan 
zenuen hura itzultzen ari zinenean?

Karlos: Itzultzeko orduan badut beti kez-
ka bat, literaturan zein bestelako gauzetan: 
estilistikaren edo estiloaren kontua. Oso 
itzultzaile onak dauzkagu euskaraz, baina, 
askotan –gaztelaniaz ere gertatzen da, edo 
beste hizkuntza batzuetan–, askotan ez da-
kizu zenbateraino dagoen itzultzailearen es-
kua, itzultzailearen estiloa, eta ez egilearena. 
Modu bakarra baldin badago jatorrizko hiz-
kuntzan esaldi jakin bat esateko, errazagoa 
da hori ematea hizkuntza hartzaileak an-
tzeko erregistroa garatu badu; arazoa da as-
kotan ez dakigula, ez daukagulako nahikoa 
tresna jakiteko edo sakontzeko, ea jatorriz-
koan dagoen esaldi horrek estilistika aldetik 
zer maila daukan, hau da, arrunta den, ez 
hain arrunta, oso literarioa edo are idazleak 
hizkuntza behartu ote duen. Halako asko 
dago literaturan; oso kanonikoak diren lan 
batzuk urraketaz beteak daude, urraketa 
kontzienteak: zuk nola emango duzu hori 
zure hizkuntzan? Egin dezakezu urraketarik? 
Zenbateraino? Niri hori gertatzen zitzaidan 
batzuetan: zenbateraino behartu behar dut? 
Zer eskubide daukat? Bestalde, garai harta-
ko euskal editoreek gauza errazak nahi zituz-
ten, jendeak irakurri ahal izateko. Nik hor 
arazo bat izan nuen, neurea, morala. Ezin 
nuen larregi erraztu jatorrizkoan nire ustez 
erraza ez zen gauza bat. Hor daukagu esti-
listikaren arazoa, eta, askotan, hori gutxien 
landu dugun alorra da, baita administrazio 

hizkeran ere. Itzuli behar dugunean, idatzi 
behar dugunean, hor daukagu kontu hori. 
Euskarak horretan aukera handiak ematen 
dizkigu galdegaiarekin eta horrelako kon-
tuekin, gauzak mugitzeko, lerratzeak egite-
ko… Baina, askotan, estilistika maila horiek 
ez dauzkagu hain garatuta. Jakin behar duzu 
oso ondo zure itzulgaiaren estilistikak nola 
funtzionatzen duen bere sisteman, gero zuk 
antzeko zeozer sortzeko. Horretarako, oso 
ona izan behar duzu, noski. Eta, horretaz 
aparte, literaturan gehiago sakondu.

Danele: Editoreek gauza errazak nahi zi-
tuztela esan duzu. Uste duzu hori aldatu 
zela?

Karlos: Nazioartean ospe handia lortu 
duten literatura unibertsaleko lan batzuk ez 
dut uste euskaraz argitaratuko zirenik jato-
rrizkoak izan balira. Ez dakit ondo azaltzen 
dudan. Horrelako estilo apurketarik egingo 
lukeen euskal autorerik esango nuke ez zu-
tela argitaratuko, eta gaur egun euskal lite-
ratura historikoan izan ditugun aitzindari 
horietako batzuen lanak ere ez dakit gaur 
egun berdin aterako ziren. Baina jendeak, 
bizimodu duenean gauza bat, ogibideari be-
giratu behar dio. Ulertzen dut euskal argita-
letxeen egoera, dirua behar dela eta irakurle-
ria mugatua dela. Adierazpenetan, bestelako 
gauza batzuk esango dituzte argitaratzaileek, 
baina iruditzen zait gauza batzuekin ez du-
tela larregi arriskatu nahi.

Antzerkian, gauza bera gertatzen da: 
idazten diren gauza batzuk inoiz ez dira tau-
laratzen, behintzat euskaraz, inor ez delako 
arriskatzen, ez dagoelako egiturarik. Badau-
kagu Euskadiko orkestra bat, baina ez dau-
kagu euskal ballet profesional bat, ez dago 

Eskerrik asko, Karlos!
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antzerki konpainia nazional bat, eta ez dau-
kagu editorial nazional bat. Diruz laguntzen 
diegu argitaletxeei, baina falta da politika 
bat, nire ustez, maila horietan guztietan. Eta 
are itzulpengintzan ere, hori da beti elkar-
teak aldarrikatu izan duen gauzetako bat, 
eta niri iruditzen zaidana gaur egun ere hala 
egin beharra dagoela.

Esaterako, Literatura Unibertsala bildu-
man bertan, merezi du gauza batzuk itzul-
tzea ingelesetik gaur egun, kontuan hartuta 
euskal gazte askok maila nahiko ona dau-
kala hizkuntza horretan? Merezi du, bai, 
altxorra behar dugulako, ondarea, baina 
igual ez da paperean atera behar; nahikoa 
litzateke euskarri digitalean ateratzea, eta bi 
laguntza motak egon litezke. Zenbait gau-
zatan, jokatzen dugu XX. mendearen azke-
nengo hamarkadetako planteamenduekin, 
baina XXI. mendean gaude, eta dagoeneko 
lehenengo laurdena joan zaigu. Eta politika 
batzuk ez dira asko aldatu, alde horretatik.

Danele: EIZIEn hainbat kargu izan ditu-
zu. Gogoan duzu nola hasi zinen?

Karlos: Donostiako Udalean hasi nintze-
nean, etxeko interprete bakarra nintzen, 
eta kanpoko interpreteak etortzen ziren la-
guntzera: Xabier Mendiguren, Lurdes Auz-
mendi, Koldo Tapia… Lanpostua niretzat 
izango zela jakin eta gutxira, Lurdesek «ha-
rrapatu» ninduen kabinan, ea joango ginen 
Paco Buenora. Behin baino gehiagotan egi-
ten genuen hori: pintxo bat jan, eta, gero, 
bakoitza bere zulora. Elkartea aipatu zidan 
Lurdesek, Administrazioko arloari eragite-
ko norbait behar zutela, eta nik baietz esan 
nuen; garai hartan, saltsa guztietan sartzen 
nintzen. Administrazio Taldearen ardura 

hartu nuen, gainera; hor nahi beste lan ba-
zegoen, eta gauza horietako batzuk ez dira 
oraindik konpondu. Garai hartan zeuden 
kezkek –itzultzaileen estatusa administrazio 
barruan, adibidez– hor jarraitzen dute.

Lehenengo ardura hura izan nuen, eta, 
gero, idazkari nagusi izatea onartu nuen. 
Ondoren, Koldo Biguri lehendakari zela, 
lehendakariorde egin nuen, baina oso garai 
txarra izan zen, eta dimisioa eman nuen, ez 
zeudelako elkartean oso argi orde horren 
eginkizunak, edo nik neuk ikusten ez nitue-
lako, beharbada.

Gero, berriro harrapatu ninduten lehen-
dakaritzarako, eta horretan ere aritu nin-
tzen. Elkartean, denetatik tokatu izan zait. 
Azkena, aldizkaria. Oso luze joan da, 15 bat 
urte.

Danele: Zergatik utzi duzu?

Karlos: Interpretazioarekin bezala, nik, 
neurez, jarraituko nuke, baina iruditzen zi-
tzaidan bazela garaia aldatzeko; emakume 
batek aldizkariaren ardura hartzeko, esate-
rako. Elkartean emakumeek duten presen-
tzia eta garrantzia kontuan hartuta, gizarte 
ikusgarritasuna areagotzeko, nahiz ni nor ez 
izan zuzendaria nork izan behar duen esate-
ko. Gainera, ez dut inoiz lortu aldizkariaren 
planteamendua nik nahi nuen moduan au-
rrera ateratzerik.

Danele: Zein zen zure planteamendua?

Karlos: Lehenik, Elkarteak dituen lau alo-
rrei dagokienez, beti artikuluren bat egotea 
horien gainean; beti ez nuen lortzen. Asko-
tan jotzen nuen Elkarteko kideengana, eta 
prest egoten ziren, baina beti ezin burura-
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tu, azkenean. Gero, beste ahalegin bat egin 
dut beti aldizkaria zabaltzeko, ahalegindu 
izan naiz euskal idazleekin eurek itzulpen-
gintzarekin izan duten harremanaren berri 
ematen. Gehienekin ez dut lortu; denek 
oso hitz politak esan dituzten arren, gero, 
artikulurik ez. Andu Lertxundi izan da 
salbuespena. Baina berak berez idazten du 
aldizkarirako, eta egin ditu gauza batzuk 
elkarterako. Hainbat ate jo izan dut, baina 
halako batean utzi nion ateak jotzeari; nahiz 
eta ordaindu egiten dugun, aldizkari askok 
ez bezala. Nahi nuen, hain zuzen ere, lerro 
bat hori izatea: euskal idazleek zer harreman 
zuten itzulpengintzarekin, nola ikusten di-
tuzten egiten zaizkien itzulpenak, edo baita 
euren autoitzulpenak ere. Baina zintzilik ge-
ratu da, kolokan.

Egia da horrelako lan bat egiten denean 
ia-ia borondatez eta Elkarteak daukan ma-
kineriarekin, ezin dela gauza handiagorik 
lortu; dena dela, emaitza beti oso duina 
izan da. Azken urteetan, lantalde sendoago 
eta zabalago bat eratu da, eta horrek asko 
laguntzen du.

Bestalde, hartzaileen feedbacka falta izan 
da zenbaitetan, ez jakitea irakurleek aldizka-
ria gustura hartzen zuten ala ez.

Danele: Ba al dago bereziki gogoratzen du-
zun alerik, artikulurik…?

Karlos: Asko, ez bat bakarrik. Esango nuke 
baneukala helburu bat, bete dudan ia-ia ba-
karra, oroimen historikoarena. Hasieran ez 
neukan oso argi, baina berehala ikusi nuen 
itzulpengintzan genbiltzanon belaunaldi 
zahar batzuk galtzen ari zirela, berriak ze-

tozela, eta galtzen ari zela jendearen konta-
kizuna, eta hori behintzat gorde egin behar 
zela. Aldizkaria urtean behin baino ez da 
ateratzen; askoz ere gehiago egin beharko li-
tzateke, eta ezin zara horretara bakarrik mu-
gatu, baina elkarrizketa gehienak bide ho-
rretatik joan dira. Salbuespen bakarra, ziklo 
honetan, zuekin izandako elkarrizketa izan 
da: pertsona gazteagoak zarete, baina zuen 
esperientzia ere jaio eta hil egin zen bitarte 
horretan. Egia da zuek oso ondo emanda ze-
neukatela dena, eta oso ondo jasota zegoela 
blogean ere, baina lekukotasun historikoa 
ere eman nahi genuen. Batzuek uko egin 
diote elkarrizketari, eta orduan eskatu izan 
diet beren ibilbidea laburbiltzeko, eta oso 
artikulu politak egin dituzte.

Danele: Senezen gidaritza utzi arren, jarrai-
tuko duzu gauzak egiten Elkartearentzat?

Karlos: Hor badago beste kontu bat. Az-
ken batean, nik Elkartearekiko lotura izan 
dut nire lanbidea zen aldetik. Orain, garai 
berri hau hasita, ba ez dakit oso ondo. Ez da 
guztiz etengo; izan ere, ale honetan, idatziko 
ditut bi libururen iruzkinak. Baina iruditzen 
zait hobe dela hutsuneak uztea eta berriak 
etortzea; bestela, egitekoak batzuek asetzen 
baditugu, inork ez du ikusiko erronkari eus-
teko beharra. Hemen, inor ez da ezinbeste-
koa, baina denon ekarpenak oso onak dira, 
oso aberatsak. Ez nuke lotura guztiz eten 
nahi, eta prest nago laguntzeko, proiektu-
ren bat ateratzen bada, baina iruditzen zait 
jende asko dagoela lana ondo baino hobeto 
egin dezakeena.

Eskerrik asko, Karlos!
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Resumen

Karlos del Olmo (Barakaldo, 1958) ha desarrollado multitud de acti-
vidades. Impulsado por su afición al teatro, dirigió el Taller Perma-
nente de Teatro de Barakaldo, ha escrito varias obras teatrales, así 
como un análisis de la obra dramática de Gabriel Aresti. No obstante, 
su labor profesional se ha centrado principalmente en la traducción, 
ejerciendo durante casi 30 años como traductor e intérprete del 
ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. También cabe subrayar su 
labor docente, que comenzó en la ikastola de Muskiz, continuó en 
el euskaltegi Gabriel Aresti y ha estado presente a lo largo de toda su 
trayectoria, como profesor de la UPV-EHU e impartiendo diversos 
cursos para la UEU y EIZIE. La relación de Del Olmo con la aso-
ciación EIZIE, de la que fue presidente y secretario, es otra de las 
constantes de su carrera, y durante los últimos 15 años ha sido el 
director de esta revista. Con motivo de su reciente jubilación, tanto 
de las cabinas de interpretación como de Senez, hemos querido hacer 
un repaso de toda su trayectoria. ¡Muchas gracias, Karlos!

Résumé

Karlos del Olmo (Barakaldo, 1958) a travaillé dans 
de nombreux domaines, dont le théâtre : il a dirigé 
l’Atelier permanent de théâtre de Barakaldo, a écrit 
des pièces de théâtre, et a publié, entre autres, une 
étude sur le théâtre de Gabriel Aresti. Mais son 
métier principal a été celui de traducteur : il a travaillé 
pendant près de 30 ans comme traducteur-interprète 
pour la commune de Saint-Sébastien. Mais celui qui 
était au début enseignant à l’ikastola de Muskiz et à 
l’euskaltegi Gabriel Aresti n’a jamais vraiment mis de 
côté l’enseignement : il a enseigné à l’UPV/EHU et a 
donné des cours à UEU et à EIZIE. Et surtout, nous 
ne voulons pas oublier la relation de Del Olmo avec 
EIZIE : il a assumé le secrétariat puis la présidence, 
et a également dirigé la présente revue pendant ces 
15 dernières années. Il a pris sa retraite à la fois de 
la cabine et de Senez. Il nous a semblé que c’était 
l’endroit idéal pour retracer son parcours. Merci, 
Karlos !

Abstract

Karlos del Olmo (Barakaldo, 1958) has been involved 
in many things. Theater is one of his passions: he has 
directed the Barakaldo Permanent Theater Work-
shop, written plays, and published a study on the the-
atrical works of Gabriel Aresti, among other things. 
His main profession, however, has been in the field of 
translation: for nearly 30 years, he worked as a trans-
lator and interpreter for the San Sebastian City Coun-
cil. Nevertheless, the teacher who started his teaching 
career at the Muskiz School and the Gabriel Aresti 
Basque Language School never completely gave up 
teaching: he has also taught classes at the University 
of the Basque Country and for the Basque Summer 
University. And at EIZIE, we will never forget Del 
Olmo’s relationship with the translators’ association: 
he served as president and secretary, and for the last 
15 years has been the editor of Senez. Now he has 
retired, both from Senez and from the control room. 
We thought this was the perfect milestone at which 
to review his career. Thank you, Karlos!


