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Found In Translation
Basque Writing 12

Itzulpen literarioa norabide bikoitzeko 
ibilbidea da, nazioartekoa etxeratzeko eta 
etxekoa kanporatzeko. Ibilbidea, baina, ez da 
inozoa ezta aseptikoa ere. Maria Colera 
itzultzaileak dioenez, “hizkuntza txikiak 
itzultzerakoan gakoa da zer sistema literariok 
hartzen dituen erabakiak: hizkuntza txikiaren 
ala metropoliaren esku dago? Paradigma 
filosofiko gehienak hizkuntza inperialetatik 
datozkigu, eta horregatik iruditzen zait hain 
g a r r a n t z i t s u a g u r e h i z k u n t z a 
e z - h e g e m o n i k o a k e r e i t z u l t z e a , 
mundu-ikuskera nagusia alde askotatik 
pentsatu eta zalantzan jarri ahal izateko”.

Euskal Literaturak ezinbesteko du 
itzulpena. Batetik, munduko literatura euskal 
hiztunei hurbiltzeko. Eta, bestetik, familia 
linguistiko gabeko hizkuntza honek beste 
hizkuntzetarako zubiak eraiki behar 
dituelako. 

Lost in Translation, baino, pentsatu nahi 
genuke gure literatura Found in Translation 
izan daitekeela.

Iñaki Mendiguren eta 
S a r a h T u r t l e 
itzultzaileek zubigile 
i k u s t e n d u t e 
itzulpengintza,  kulturak 
elkar ezagutzeko, elkar 
a b e r a s t e k o , 
elkarrengandik ikasteko. 
Uste dute euskarazko 
literaturak bide zaila 
duela merkatu handietan, 
b a i n a e z z a i l a g o a 
f r a n t s e s e z k o e d o 
gaztelaniazko literaturek 
baino. 

Garazi Arrula EIZIEko 
( E u s k a l I t z u l t z a i l e , 
Z u z e n t z a i l e e t a 
Interpreteen Elkartea) 
Zuzendaritza Taldeko kidea 
d a . E I Z I E k 4 0 0 
profesionaleko komunitate 
anitza biltzen du, non denek 
duten hitza lanabes, "kuttun 
batzuentzat, tresna, altxor 
e d o t a g a i t a s u n b e s t e 

batzuentzat" . Elkar tearen garrantzia 
azpimarratu du literatura beste hizkuntzetatik 
euskarara eta euskaratik besteetara eramateko 
ahaleginean.

Elizabete Manterola itzultzaile eta 
irakasleak Euskal Literatura Izuliaren 
Katalogoa egin du eta agerian utzi 40 xede 
hizkuntzatan irakur daitekeela. Bereziki 
aipagarria da haur eta gazte literaturaren 
arrakasta, oso itzulia baita, bereziki 
gaztelaniara. Bernardo Atxaga da egile 
itzuliena, eta kasu gehienetan zuzenean 
euskaratik xede hizkuntzara itzuli da. 

Aiora Jaka ere itzultzailea da, 
irakaslea izateaz gain. Garraiolari ikusten 
du itzultzailea, merkantzia garraiatu bai, 
baina ikutu gabe. Baina errealitateak 
diotso itzulpen oro subjektiboa dela, 
partziala eta interes batzuen arabera 
moldatua. Botere-harreman desorekatuak 

badaude, manipulazioa sortzen da xede- 
eta sorburu-kulturaren artean. Estatu 
kolonizatzaileek giza taldeak meneko 
bihurtzeko europearren testuak itzultzen 
zituzten indigenen hizkuntzetara. Eta 
alderantziz. Indigenen lanak itzultzearekin 
batera, haien irudi basatia eta ez-jakina 
eman zuten hizkuntza kolonialean, testuen 
berridazketa posizio hegemoniko batetik 
egiten baita. Itzulpena inolaz ez da 
jarduera neutroa.

Petra Elser itzultzaile euskaldun eta 
alemanari egindako elkarrizketan 
teorizazioaren garrantzia aipatzen da, eta 
nola lagun diezaiokeen profesionalari 
praktikan. Kexu da Elser argitaletxeen 
kontzientziazio faltaz itzultzailearekiko, 
oraindik ez baitute jartzen haren izena 
liburuaren azalean. 

Henrike Olasolo eta Cristina 
Richarte editoreek euskaraz idatzitako 
literatura Amsterdam-en argitaratzen 
dute uste dutelako herri txikiek elkarren 
artean erraz ulertzen dutela. Hala ere, 
argi esaten duten zinez zaila dela 
literatura itzulia argitaratzea, areago 
prestigio maila oraindik lortu ez 
duenean e ta her r ia lde hor re tan 
s o r b u r u k o h i z k u n t z a r e n h i z t u n 
komunitaterik ez badago.

Laura Mintegi
Euskal PEN-eko lehendakari ohia
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“Hizkuntza-aniztasunik gabe intelektualki pobretuta geratuko ginateke, eta 
aniztasun horrekin aberastuta. Baina aniztasun hori interpretatu eta hor 
zubi-lana egiteko itzultzailerik gabe, guk ezjakin eta bakartuta iraungo 
genuke, bakoitza geure ama-hizkuntzaren mundu-ikuskera mugatuan 
itxita.” (K. David Harrison, PhD, Swarthmore College and National 
Geographic Society)

Asko erabilitako metafora da, baina, K.D. Harrisonek bezala, 
komeni da gogoratzea itzulpena zubigintza dela, eta itzultzaileok 
zubigileak; bi hizkuntzaren eta beraz bi herrialde edo bi kulturaren arteko 
harremanak ahalbidetzen dituen jarduera da gurea. Zertarako? Elkar 
ezagutzeko, elkar aberasteko, elkarrengandik ikasteko… eta askotan batak 
besteari zerbait salerosteko. 

Oro har, ez dugu uste gaur egun jende askok ukatuko duenik kanpoko 
literatura ─lehengoa eta oraingoa─ euskarara ekarri beharra dagoela, eta 
alderantziz, baita gurea kanpora zabaldu ere.

Kanpokoa (batez ere hizkuntza nagusietakoa) euskarara ekartzea 
arazo handiegirik gabe egiten da. Gainera, normalean, beste herrialde 
batzuetan ondo funtzionatu duten kalitatezko lanak hautatu eta 
euskaratzeko aukera egoten da. Euskaraz sortutakoa kanporatzea zailagoa 
da eta gutxiago egiten da. Eta egia esateko, honetan hobe dugu geure 
mugez ondo jabetzea, gero etsiak jo ez gaitzan. 

Hasteko, egiaztapen bat: gaur egun ezinbestekotzat jotzen dugu, 
adibidez industrian, euskaldunok kanpora saldu beharra dugula, baina 
askoz uzkurrago agertzen gara kultura-ekoizpenekin. Batzuetan ematen du 
ez dugula geure buruan sinesten, ez dugula aski autoestimu eta konfiantza 
geure sortze-lanetan. Eta, zalantzarik gabe, bahetik zorrotz igaro ondoren, 
badaude gurean lan onak, esportagarriak, literatura handietakoekin 
homologatzeko modukoak, bai helduen literaturan eta bai haur eta gazte 
literaturan, gure ilustratzaileen lana barne.

Bestetik, egia da, zenbat eta merkatu handiagoetan sartu, orduan 
eta zailagoa dela beste guztien artean nabarmentzea, baina hori ez da gure 
arazoa bakarrik. Gaztelaniaz edo frantsesez idazten duen batek –zeharo 
ezezaguna baldin bada, behintzat– guk euskaldunok baino errazago ote 
dauka bere lana argitaratzea? Eta errazago ote dauka bere lana, adibidez 
ingelesera, itzulita ikustea?Badira euskal idazleak esaten dutenak beraien 
kezka ez dela beren sortze-lanak beste hizkuntzetara itzulita ikustea, eta 

beraiek euskaldun 

irakurleen-tzat idazten dutela, batez ere. Konforme, hori ulergarria da, 
baina batak ez du bestea kentzen. Euskal irakurleen iritzia lehenestea ondo 
dago; baina ez da batere ariketa txarra euskaraz sorturiko lanak beste 
hizkuntza batzuetara aldatu eta beste irakurle batzuen harrera edo 
feed-back-a jasotzea.

Horren lehenengo onura, eta ez da gutxiesteko kontua, idazleak 
begirada jaso beharra da. Geure jardueran (EIEren webguneko literatura 
ingelesera aldatzen, adibidez) behin baino gehiagotan sentitu dugu euskal 
idazle batzuek beren zilborrari begira, beren buruarentzat idazten dutela, 
irakurle izan litezkeenengan asko pentsatu gabe. Eta salmenta bila 
errazkeriak idaztea irteera kaskarra baldin bada literaturarentzat, nekez 
homologa daitezkeen lan ulergaitzak idazteak ere idazlearen egoa asetzeko 
balio lezake, baina askoz gehiagotarako ez. Hau bereziki kontuan izan 
beharko lukete olerkariek. 

Aipaturiko arazoez gain, esan gabe doa itzultzaile gehiago 
dagoela Euskal Herrian atzerriko hizkuntzetatik ─batez ere, nagusietatik─ 
euskarara itzultzeko, eta askoz gutxiago euskarazko testuak hizkuntza 
horietara aldatzeko.

Geure txikitasunagatik-edo, euskal argitaletxeentzat ur 
handiegiak baldin badira nazioarteko literatura-merkatuarenak, beharbada 
Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako foru-gobernuaren eta iparraldeko 
kultura-erakundeen laguntza beharko da, baina eragile guztien (idazle, 
argitaratzaile, erakunde eta abarren) elkarlanaz, atzerrian ditugun 
ordezkaritzen eta bestelako harremanen bidez, gai izan beharko genuke 
geure literatura ere atzerrian ezagutarazi eta saltzeko, ez bakarrik 
gastronomia, turismoa eta industria-produktuak.

Eragozpenak ukatu gabe, aldeko faktorerik ere bada gaur egun. 
Eta teknologia berriak dira horietako bat. Garai batean ezinbestekoa zen 
paperean inprimatu eta liburuak fisikoki auskalo noraino eramatea, 
banaketa biziki zailduz. Gaur egun, ezer inprimatu gabe, idazlea eta 
irakurlea etxetik asko mugitu gabe, gure idatziak mundu osora zabal 
daitezke oso azpiegitura txikiaz. Hori bai, betiere itzultzaileak behar… eta 
itzultzaile txukunak, itzulpenetan ez galtzeko, baizik eta elkar topatzeko eta 
ulertzeko. Hala bedi.

Iñaki Mendiguren eta Sarah J. 

Turtle

!
! FITXA

Iñaki	 Mendiguren	
E z k i o - I t s a s o n	
(Gipuzkoa)	 jaio	 zen	
1954an.	 Zuzentzailea		
eta	 itzultzailea	 da	
h i ru	 h i zkuntza>k	
(frantsesa,	 gaztelania	
e t a	 i n g e l e s a )	
euskarara.	
			 		Denetara	63	liburu	
itzuli	 ditu,	 horien	
a r t e a n	 " H a r r y	
P o ) e r "	 - e n	 a l e	
g u z > a k ,	 S a r a h	
Turtlerekin	batera.

!
! FITXA

Sarah	 Jane	 Turt le	
C r o y d o n - e n	
(Ingalaterra)	 jaio	 zen	
1952an .	 F i l o l o g i a	
ikasketak	 Bradford-eko	
unibertsitatean	 egin	
zituen.	 Itzultzailea	 da	
e u s k a r a	 e t a	
g a z t e l a n i a - > k	
ingelesera.
	 	 	 2013an	 Itzulpen	
Euskadi	 Saria	 irabazi	
z u e n	 I ñ a k i	
M e n d i g u r e n e k i n	
batera.

Traduttore, traditore…
(baina	beharrezkoa,	halere)
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 Maiz irakurtzen dugu,  maiz esaten digute 
gurea hizkuntza gutxitua dela; orain harro,  orain 
lotsaz. Maiz ibiltzen gara kexu bi hizkuntza nagusi 
eta menderatzailerekin bizi behar duelako, biziraun, 
zenbaiten ustez. Kontrara,  sarritan aditzen ditugu ere 
hizkuntzaren berezitasunak eta esentziak hizpide 
izatea maite duten horiek, zerbaiten aseguru balira 
bezala.  Objektu izateari utzi eta mintzoan ikusezin, 
arrunt bihurtzearen aldeko ahotsak ere ez dira gutxi. 
Horrela,  hizkuntza kuttun da batzuentzat, tresna, 
altxor edota gaitasun beste batzuentzat. Iritzi, jarrera 
eta susmo horiek guztiek bat egiten dute Euskal 
Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartean; 
izan ere, euskaratik edota euskarara egiten diren 
itzulpen, interpretazio zein zuzenketa lanak batzen 
ditu elkarteko kideak, haien bizileku,  bizio eta 
hizkuntzarekiko loturak edozein direlarik ere.

 Bizibidez batzuk, zaletasunez beste batzuk; 
beren kasa batzuk,  soldatapean beste batzuk. 
Nolanahi den, 400 profesional inguru dira gaur egun 
elkarteko kide, 1987an sortu zenetik izandako kopuru 
handiena. Aholkularitzarako, harremanetarako eta 
prestakuntzarako gune bat izateaz 
gainera, urte hauetan guztietan 
hamaika egitasmo eta proiektu 
eraman ditu aurrera, horietako batzuk 
ez anb iz io gu tx i r ek in . Kasu 
adierazgarri bat da Literatura 
Unibertsala bilduma (LU). 1990ean 
ekin zion,  Eusko Jaurlaritzaren 
laguntzarekin, mundu zabaleko 
literatura lanak euskaraz plazaratzeko 
planari, eta, ordutik, 150 liburu baino 
gehiago itzuli dira. Horretarako, 
lehiaketa publiko bat egiten da 
urtero, oro har,  eta modu horretan 
aukeratzen dira bai itzulpenak, bai 
itzultzaileak. Ikusirik LU bildumako 

lehen ehun tituluak agorturik daudela eta liburu 
dendetan eskuraezinak direla, liburu horiek 
berrargitaratzeko plangintza egin zuen EIZIEk 
2010ean. Abiatzeko, hogei liburuko sorta hautatu da 
datozen urteotan berrargitaratzeko, Urrezko 
Biblioteka bilduman.

 Aspaldi ikasi genuen,  ordea, alferrik dela 
gurera ekarri eta ekarri ibiltzea kontrako noranzkoan 
sekula urratsik eman gabe; hizkuntzak, nolabait, 
hartu-emanaren adierazle ere baitira. Horrela, 
euskarazko ekoizpena beste hizkuntzetara eramateko 
jarduerak egin izan ditu elkarteak; kasurako, 
euskarat ik beste hizkuntzetarako l i teratur 
itzulpengintza sustatzeko ahaleginean, "Idazlea 
Itzultzaileen lantegian" itzulpen-tailerra antolatzen du 
EIZIEk urtero, 2004az geroztik.  Bide beretik, CEATL 
eta FIT elkarteetako kide da EIZIE, hartu-eman 
horretan sakondu, parte hartu eta aberastu nahian. 
Eta, nola ez,  beste eragile askorekin du harremana, 
hala nola, PEN klubarekin.

 Euskararekin lan egiten duten itzultzaile, 
zuzentzaile eta interpreteen komunitateak anitza eta 
zabala izaten segituko du, edo ez da izanen; horiek 
baitira, besteak beste, ofizio edo afizio honen 
ezaugarriak. EIZIE aniztasun horren ahots eta makulu 

izanen da aurrerantzean ere, gure 
hizkuntzak baino, hiztunek eurek 

s o r m e n e r a k o 

EIZIE,	itzultzaileen	ahotsa

!
! FITXA

Garazi Arrula Ruiz Tafallan 
(Nafarroa) sortu zen 1987. 
u r t ean . EIZIEko (Euska l 
Itzultzaile, Zuzentzaile eta 
I n t e r p r e t e e n E l k a r t e a ) 
zuzendaritza taldeko kidea da. 
Egun, doktoretza tesia egiten ari 
da autoitzulpenaren arloan. 
Itzultzailea da lau hizkuntzatik 
(euskara, frantsesa, gaztelania eta 
ingelesa) gaztelaniara eta, 
bereziki, euskarara.  Haur 
literatura, saiakera eta narratiba 
euskaratu ditu, besteak beste F.	
ScoQ	Fitzgerald,	"Plazeraren	gau	
ilunekoak"	 (jatorrizkoa,	 s.n.)	 eta	
Anaïs	 Nis,	 "Venusen	 delta"	
(jatorrizkoa,	"Delta	of	Venus").
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 Ezin uka mundu mailako 
literatur sisteman bazterreko txoko 
txiki bat betetzen duela gure 
literaturak. Izan ere, euskal literaturaz 
hitz egiterakoan ezinbestean datozkigu 
burura txiki, gutxitu, gazte eta moldeko 
adjektiboak. Historia laburreko eta 
ekoizpen mugatuko literatura izan 
arren, badugu zer eskainirik. Kultur 
arteko trukean ez baitira gutxi kultura 
bakoitzak duen mundu ikuskera, izaera 
eta nortasuna.

 Lehen euskal liburua XVI. 
mendean argitaratu bazen ere (Bernard 
Etxepareren Linguae Vasconum 
Primitiae), euskarazko literaturaren 
garapena ez da iritsi XX. mendearen 
amaiera aldera arte. XX. mendearen 
hasiera aldera euskarazko ekoizpenak 
izan zuen loraldi garrantzitsu bat, baina 
gerra zibilarekin eta ondoren iritsi zen 
diktadurak zeharo geldiarazi zuten 
kultur loraldia. Gaur egun, sistema 
nahiko egonkorra dugula esan liteke, 
eta garrantzia handia izan du horretan 
itzulpengintzak. Euskal literatura 
garatzeko behar-beharrezkoa izan zen 
inguruko literaturetatik lanak ekartzea, 
autore ezagun zein ez hain ezagunen 
lanak euskaratzea. Idatzizko tradizioa 
sortzeko baliagarria izan da, bai eta 
haur zein heldu euskaraz irakurtzera 
bultzatzeko ere. Euskarazko 
ekoizpenak gora egin ahala eta gure 
idazleen lanen kalitatea kontuan 
hartuta, kontrako noranzko itzulpena 
ere garatzen joan da azken urteetan, eta 
pixkanaka ari gara euskarazko lanak 
beste hainbat hizkuntzatara esportatzen 
ere. Frantseserako edo gaztelaniarako 
itzulpen solteren bat topa badaiteke ere 
XX. mendearen aurretik, esan liteke 
hirurogeita hamargarren eta 
laurogeigarren hamarkadetan hasi 
zirela pixkanaka kanporako 
itzulpenaren lehenengo urratsak 
ematen, eta 90. hamarkadatik 
aurrera ekoizpenak gorantz egin 
du. Mende aldaketarekin batera, 
gainera, ekoizpena gorantz joan 
da.

 Euskaratik itzuliriko 
lanen bat jaso duten hizkuntzen 
zerrenda luzea da, eta ia 40 
xede hizkuntzatan topa liteke 
euskaratik itzuliriko lanik. 
Gertuko hizkuntzetatik hasi eta 

munduko beste puntaraino iristen 
direnak: katalana, galegoa, frantsesa 
edo ingelesaz gain, japoniera, turkiera, 
errusiera edo kitxua, esaterako. Dena 
den, gaztelaniara itzultzen da, batez 
ere, euskaratik. Gainerako xede 
hizkuntzei erreparatuz gero, gurearen 
antzerako egoera bizi duten espainiar 
estatuko beste hizkuntza gutxituak topa 
litezke batetik (katalana eta galegoa), 
eta Europako beste hainbat hizkuntza 
nagusi ere bai bestetik, hala nola 
ingelesa, frantsesa, italiera eta alemana.

  Zer motatako lanak itzuli 
diren jakin nahi izatera, euskarazko 
jatorrizko ekoizpenari erreparatu 
beharko genioke lehendabizi. Egungo 
euskal literaturan, HGL lanak ditugu 
nagusi kopurutan, eta segidan letorke 
helduentzako narratiba. Poesia, 
saiakera, antzerkia eta beste hainbat 
generotako lanak oso bazterrekoak 
ditugu. Esportazioan ere halatsu 
gertatzen da: HGL lanak ditugu nagusi, 
helduentzako lanen aurretik. Haur eta 
gazteentzako lanak, dena den, espainiar 
estatuan argitaratzen dira batez ere, 
gaztelaniara, katalanera eta galegora 
itzulirik. Nolabait ere, bada literatura 
sistema horien arteko zirkuitu bat, 
argitaletxeen arteko hitzarmenen 
bitartez bultzatzen dena batez ere. 
Helduentzako lanen artean, berriz, 
arrakasta handia izan duten lanak topa 
ditzakegu hainbat hizkuntzatara 
itzuliak. Bernardo Atxaga dugu 
zalantzarik gabe euskal idazlerik 
itzuliena, bai itzulpen kopuruari 
dagokionez eta baita xede hizkuntza 
kopuruari erreparatuta ere. Euskal 
idazlerik ezagunena dugu gure 
mugetatik at, eta gehien itzuli diren 
lehen hamar liburuen zerrendan 
Atxagaren lanak ditugu nagusi: 
Obabakoak, Gizona bere bakardadean, 

Soinujolearen semea edo 

Zeru horiek, besteak beste. Dena den, 
beste hainbat idazleren liburuak ere 
topa litezke beste hainbat hizkuntzatan, 
hala nola Unai Elorriagarenak, Ramon 
Saizarbitoriarenak edo Kirmen 
Uriberenak.

 Hego Euskal Herrian 
kokatzen da gaur egun euskal 
literaturaren erdigunea. Euskara eta 
gaztelania biak ditugu ofizialak eremu 
horretan, eta hizkuntzen arteko botere 
harremana nabarmen ikusarazten da 
itzulpenean. Euskal literaturaren 
esportazioari dagokionez, 
gaztelaniazko literatur sistema dugu 
bai xede nagusi eta baita bitarteko ere, 
beste hainbat hizkuntzatarako bidea 
irekitzen baitu sarritan gaztelaniazko 
itzulpenak. Gainera, gehien itzuli diren 
autore eta lanen artean, 
nabarmentzekoa da Espainiako Sari 
Nazionalak izan duen garrantzia. Sari 
horren bidez arrakasta lortu duten 
idazleek euren lana ezagutzera 
emateko modua azkartu ahal izan dute, 
eta esportaziorako aukera zabalak lortu 
dituzte. Hori dugu, esaterako, Atxaga, 
Elorriaga edo Uriberen kasua. Nolabait 
ere, espainiar sistemaren ikuspegian 
jartzen dira idazle horiek kanpoko 
irakurlearentzat.

 Idazle elebidunak izaki, 
euskal idazleek bi hizkuntzatan 
idazteko hautua egin dezakete, edo 
hizkuntza batean idatzi eta bestera 
itzuli. Izan ere, sarritan itzultzen du 

Euskara>ko	itzulpena

!
! FITXA

Elizabete Manterola Orion 
(Gipuzkoa) sortu zen 1982 
urtean.
 Itzulpengintza eta 
Interpretazioan lizentziatua da 
Bartzelonako Universitat 
Autònoman (UAB). Gaur 
egun Euskal Herriko 
Unibertsitateko (EHU) 
irakaslea da.
 2012an "Euskal literatura 
beste hizkuntza batzuetara 
itzulia. Bernardo Atxagaren 
lanen itzulpen moten arteko 
alderaketa” tesia aurkeztu 
zuen EHUn. 
 Euskal Literatura 
Itzuliaren (ELI) Katalagoa 
egin du.
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euskal idazle batek bere lana 
gaztelaniara, izan arrazoi 
ekonomikoengatik edo literarioengatik. 
Norbere lana itzultzeko hautua 
banakako erabaki modura ulertu behar 
bada ere, oso erabaki pertsonala izan 
ohi baita, hizkuntza gutxituetako 
idazleek sarritan ikusten dute beren 
burua autoitzuli beharrean. Eta 
banakako fenomeno baino jarduera 
orokortu ere bilakatzen da 
autoitzulpena halakoetan. Euskaratik 
gaztelaniarako norabidean ez da 
nolanahikoa autoitzulpenaren 
presentzia, %40 inguruan kokatzen 
baita. Hainbat kasutan itzultzailearen 
izenik ez da ageri kredituetan eta datua 
altuagoa izan daiteke, noski.

 Gainerako hizkuntzetarako 
bidean, gaztelaniarako itzulpena izan 
ohi da sarritan oinarri. Zeharkako 
itzulpenak balio du urrutiko bi 
hizkuntzaren arteko harremana 
bideratzeko, eta zentzu horretan tresna 
ezinbestekoa zaigu hizkuntza gutxituko 
idazle eta itzultzaileoi. Baina kontuan 
izan behar da bitartekaritza horretan 
urrats baten ordez bi ematen direla, eta 
itzulpenean beti galtzen bada zerbait, 
bi aldiz galduko dela halakoetan. Hori 
horrela izanik, eta gaur egungo 
moldeetan zuzeneko itzulpena 
lehenesteko joera dugunez, ahal 
denetan zuzeneko itzulpenak 
bultzatzeko ahalegina egiten da, eta 
halaxe gertatzen da euskarazko 
literatura esportatzean ere. Itzultzaileak 
trebatzeko programak badira (EIZIEk 
antolatu izan duen Idazlea 
itzultzailearen lantegian edo DSS2016 
fundazioak eta Etxepare institutuak 
bultzatutako Itzultzaile berriak, 
adibidez) eta zuzeneko itzulpena 
bultzatzeko nahia ere badagoela esango 
nuke, oro har.

Ezin uka azken urteetan erdaretarako 
itzulpenak garrantzia hartu duenik 
gurean. Izan ere, norabide horretan lan 
egiteko baliabideak sortu dira: 
itzulpenak egiteko diru-laguntzak, 
bidaia poltsak eta baita 
Laboral-Etxepare itzulpen saria ere. 
Oraindik ere asko daukagu egiteko 
baina ahaleginari eutsi behar zaio 
aurrera egin ahal izateko. Literatur 
trukean bi norabideetan aritzea 
garrantzitsua da, itzulpenak jasotzeaz 
gain ematea. Zer esanik ez gurearen 
moduko literatura gutxituen kasuan, 
biziraupenerako eta literaturaren 
beraren garapenerako.

2005-2015	euskara>k	ingelesera	itzuliak

Atxaga,	Bernardo.	2005.	Guillermo’s	tale	/	Gillermoren	abenturak.	Baigorri,	Bilbo.	Tr.	Diana	
Draper.(Bilingual	edi>on)

Atxaga,	Bernardo.	2008.	The	Accordionist’s	Son.	Harvill	Secker,London.	Tr.	Margaret	Jull	
Costa.

Atxaga,	Bernardo.	2009.	Two	Basque	Stories.	University	of	Nevada	Press,	Reno.	Tr.	Nere	
Lete.

Atxaga,	Bernardo.	2011.	Seven	Houses	in	France.	Harvill	Secker,	London.Tr.	Margaret	Jull	
Costa.

Atxaga,	Bernardo.	2011.	Borrokaria	/	El	luchador	/	The	fighter.	Etxepare,	Donos>a.	Tr.	
Amaia	Gabantxo.	Publica>on	in	three	languages	(Basque,	Spanish	and	English)

Atxaga,	Bernardo.	2013.	The	Adventures	of	Shola.	Pushkin	Press,London.	Tr.	Margaret	Jull	
Costa.

Cano,	Harkaitz.	2010.	Aitona	eta	euria	/	Grandad	and	the	rain.	Baigorri,Bilbo.	Tr.	Diana	
Draper	(Bilingual	edi>on).

Cano,	Harkaitz.	2010.	Blade	of	Light.	University	of	Nevada	Press,Reno.	Tr.	Amaia	Gabantxo.

Cano,	Harkaitz.	2014.	Malgu	da	gaua	/	La	noche	flexible	/	Flexible	is	the	Night.	Etxepare,	
Donos>a.	Tr.	Kris>n	Addis.Publica>on	in	three	languages	(Basque,	Spanish	and	English)

Cillero,	Javi.	2014.	Hollywood	and	I	and	Mad	City.	University	of	Nevada	Press.	Reno.	Tr.	
Aritz	Branton.

Elorriaga,	Unai.	2008.	Plants	don’t	drink	coffee.	Archipielago,	New	York.	Tr.	Amaia	
Gabantxo.

Etxegoien,	Juan	Carlos,	Xamar.	2006.	Orhipean.	The	Country	of	Basque.	Pamiela,Iruñea.	Tr.	
Margaret	L.	Bullen.

Etxepare,	Bernard.	2011.	Linguae	Vasconum	PrimiPae.	Euskaltzaindia,	Bilbo.	Publica>on	in	
six	languages	of	the	first	Basque	book	(Basque,	Spanish,	French,	English,	German	and	Italian)

Igerabide,	Juan	Kruz.	2005.	Lore	hautsa	/	Pollen.	Baigorri,	Bilbo.	Tr.	Diana	Draper.(Bilingual	
edi>on)

Landa,	Mariasun.	2005.	Izar	berdea	/	The	Green	Star.	Baigorri,	Bilbo.	Tr.	Diana	
Draper.(Bilingual	edi>on)

Landa,	Mariasun.	2009.	An	original	ant	/	Una	hormiga	original.	Algar,	Alzira.	Tr.	Mar	
Aranda	and	Joan	Carles	Girbés.(Bilingual	edi>on	in	English	and	Spanish)

Lertxundi,	Anjel.	2006.	Perfect	Happiness.	University	of	Nevada	Press,	Reno.	Tr.	Amaia	
Gabantxo.

Lertxundi,	Anjel.	2012.	Non	omnis	moriar.	Etxepare,	Donos>a.	Tr.	Amaia	
Gabantxo.Publica>on	in	three	languages	(Basque,	Spanish	and	English)

Loidi,	Jose	Antonio.	2014.	FiQeen	Days	in	Urgain.	University	of	Nevada	Press,	Reno.	Tr.	
Nere	Lete.

Maia,	Jon.	2006.	Beothuk.	Kondairaren	azken	txalupa	/	The	tale	of	the	last	whaleboat.	
Baigorri,	Bilbo.	Tr.	Diana	Draper.(Bilingual	edi>on)

Mintegi,	Laura.	2005.	Nerea	and	I.	Peter	Lang,	New	York.	Tr.	Linda	White.

Oñederra,	Lourdes.	2005.	And	the	Serpent	Said	to	the	Woman.	University	of	Nevada	
Press,Reno.	Tr.	Kris>n	Addis.

Saizarbitoria,	Ramon.	2005.	RosseV’s	Obsession.	University	of	Nevada	Press,	Reno.	Tr.	
Madalen	Saizarbitoria.

Sarrionandia,	Joseba.	2005.	Harrapatutako	txorien	hegalak	/	Trapped	bird's	wings.	
Baigorri,	Bilbo.	Tr.	Diana	Draper.(Bilingual	edi>on)

Uribe,	Kirmen.	2006.	Meanwhile,	Take	my	hand.	Graywolf,	New	York.	Tr.	Elizabeth	Macklin.

Uribe,	Kirmen.	2014.	Bilbao-New	York-Bilbao.	Seren,	Bridgend.	Tr.	Elizabeth	Macklin.

Urretabizkaia,	Arantxa.	2009.	The	Red	Notebook.	University	of	Nevada	Press,	Reno.	Tr.	
Kris>n	Addis.
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Itzulpena definitzeko erabili diren metafora ugarien 
artean, transferitzearen irudia da Mendebaldeko kultura eta 
hizkuntza handi gehienetan nagusitu dena: translate, traduire, 
traducir, übersetzen, overzetten, oversætte eta bestek iradokitzen 
dutenez, hizkuntza bateko testu bat beste hizkuntza batera 
“transferitzea” edo “transladatzea” da itzultzea. Itzultzailea, beraz, 
postari moduko bat da, garraiolari bat, zerbait toki batetik hartu 
eta beste toki batera eramaten duena. Edozein postarik edo 
kamioilarik bezala, itzultzaileak ez du gutun edo merkantzia hori 
ezertarako ukitzen, eta bere horretan eramaten dio hartzaileari. 
Bitartekari hutsa da: izaki neutroa, inpartziala, objektiboa.

Teorian, metafora argi bezain sinplea eskaintzen du 
definizio horrek. Hizkuntza eta kultura desberdinen artean egin 
diren itzulpenen azterketak, ordea, argi utzi du itzulpen oro dela 
ezinbestean subjektiboa, partziala, interes batzuen arabera 
moldatua eta manipulatua. Manipulazio horrek ez du zertan 
negatiboa izan, baina askotan ondorio kaltegarriak izan ditzake 
xede- nahiz sorburu-kulturan, bereziki itzulpenean parte hartzen 
duten bi kulturen arteko botere-harremanak desorekatuak 
direnean. Ondorio kaltegarri horiek agerian jartzeko xedez hasi 
ziren garatzen itzulpenaren teoria postkolonialak orain dela 
hiruzpalau hamarkada, hainbat antropologo eta historialari 
konturatu zirenean konkista eta okupazio inperialetan ezinbesteko 
tresna izan dela itzulpena.

Kolonizazioaren hasiera-hasieratik konturatu ziren 
europar konkistatzaileak ezinbestekoa zitzaiela modu eraginkor 
bat garatzea kolonizatu nahi zituzten lurraldeetako giza taldeekin 
komunikatzeko eta kolonizatuak mendeko otzan, esaneko eta 
kooperatzaileak bihurtzeko. Bi hizkuntzen arteko interpretazioa 
egingo zuten itzultzaileak trebatu ondoren, berehala ekin zioten 
europarren testuak indigenen hizkuntzetara itzultzeari. Itzulpen 
haiei esker, kolonizatu “basati”, “ez-jakin”, “kultura-gabe” haiek 
“zibilizatu” nahi zituzten, “konbertitu”, europar balioetara 
“bihurtu” edo “itzuli”. Era berean, indigenen hizkuntzak 
gutxiesteko eta desitxuratzeko balio zieten itzulpen haiek, Vicente 
Rafaelek Filipinetako kasua aztertzean erakutsi duen bezala: 
misiolari espainiarrek, testu kristauak filipinarren tagalo 
hizkuntzara itzultzean, tagaloa alfabeto erromatarrera mugatzen 
joan ziren, eta tagaloaren zeinuak espainiarrentzat ulergarria zen 
e g i t u r a b a t e r a m u g a t z e n , 
xede-testua itxuraz natiboentzat 
ulergarria izan zedin baina aldi 
be rean —eta ba t ez e r e— 
espainiarren ikusmoldearen 
araberako egitura baten barruan 
funtziona zezan.

Aurkako noranzkoan 
e g i n d a k o i t z u l p e n e k e r e 
ikaragarrizko eragina izan dute maiz 
k o l o n i z a t u e n h i z k u n t z a r e n , 
kulturaren eta balioen gutxiespenean. 
Spivak, Niranjana eta Indiaren kasua 
aztertu duten beste zenbait ikertzailek  
argi erakutsi dute, esaterako, 
konkistatzaile ingelesak itzulpenaz 
baliatu izan direla Indiaren eta 
“Ekialdearen” irudi manipulatu bat 
eraikitzeko eta gero irudi hori egia 
absolutu eta aldagaitz moduan 
inposatzeko. Indiarren antzinako 
legeak eta literatura ingelesera 
itzultzean, indiarrak izaki basati, 
irrazional, infantil, efeminatu, 

mistiko eta pasibo moduan deskribatu izan dituzte britainiarrek. 
Testuen berridazketa edo manipulazio hori posizio hegemoniko 
batetik egiten denez, kultura zapalduak sinetsi eta bereganatu egin 
ohi du kultura zapaltzaileak eraiki duen deskribapen estereotipatu 
eta negatiboa, eta horrek kolonizatzaileen eta kolonizatuen arteko 
botere-harreman hierarkizatuak iraunarazten lagundu du sarri.

Zorionez, baina, kolonizatuen artean ere izan dira eta 
badira hainbat idazle itzulpenaren botere-ahalmenaz jabetu eta 
itzulpena erresistentzia gisa erabili dutenak. Itzulpena beren 
intereserako baliatuz, urte luzez isiltasunera kondenatutako ahotsak 
entzunarazteari ekin diote, zapalduen identitatea zapalduek berek 
nahi bezala eraiki ahal izan dezaten.

Brasilgo antropofagia edo kanibalismoaren 
mugimendu literarioa dugu horren adibide. Kanibalismoa, zurien 
ikuspegitik ekintza anker bezain gupidagabea, modu positiboan 
ulertzen zuten Brasilgo hainbat tribuk kolonialismo garaian: ez 
zuten edozein pertsona jaten, errespetatu eta miresten zuten jendea 
baizik, hala haien indarra, boterea eta dohainak bereganatuko 
zituztelakoan. Gaur egun, Brasilgo literatura postkolonialak ere 
modu berean elikatu behar duela aldarrikatzen dute hainbat idazle 
brasildarrek, beren kolonizatzaileen literaturak “irentsiz” baina aldi 
berean beren behar eta tradizioetara moldatuz —manipulatuz—, 
beti ere zerbait berria eta hibridoa sortzeko. Horrela, brasildar 
idazlea ez da gehiago kopiatzaile gisa edo europar tradizio 
literarioaren esklabo gisa ikusten, ezta tradizio horri modu 
erabatekoan uko egingo dion iraultzaile gisa ere. Bi jarrera horien 
artean kokatuz, brasildar idazlea sorburu-kulturarekin 
elkarreraginean garatzen eta osatzen da, europar tradiziotik elikatuz 
erabat berria den zerbait sortzeko.

Laburbilduz, teoria postkolonialek goitik behera 
deseraikitzen dute artikulu honen hasieran aipatu dugun 
itzulpenaren definizio tradizionala: itzulpena ez da jarduera 
neutroa, ezta itzultzailea bitartekari inpartziala ere. Itzulpena beti 
egiten da interes batzuen arabera, eta, ondorioz, beti da 
berridazketa manipulatu bat. Berridazketa hori nork egiten duen, 
itzulgaiak nork hautatzen dituen, itzulpena nork finantzatzen duen, 
zein (zubi-)hizkuntzatatik itzultzen den… halako auziak hasiera 
batean diruditen baino garrantzitsuagoak dira edozein hizkuntza eta 

literaturaren garapenean, eta zer esanik ez gurea bezala 
mende luzez azpiratuak izan diren kultura txikien 
eboluzioan.

Aiora Jaka

Itzulpena:	menderakuntzarako	arma
ala	erresistentziarako	tresna?

!
! FITXA

  Aiora Jaka Irizar Donostian 
(Gipuzkoa) sortu zen 1982an. 
Itzultzailea eta zuzentzailea da bost 
hizkuntzatik (alemana, euskara, 
frantsesa, gaztelania eta ingelesa) 
euskara eta gaztelaniara. 

      Haur literatura eta saiakera 
euskaratu ditu, horien artean Mo 
Yan-en "Hor i da umorea , 
maisu!" (jatorrizkoa, "s.n." ), 
A l i c e M u n r o - r e n " Z o r i o n 
handiegia" (jatorrizkoa, "Too 
Much Happiness") eta Cornelia 
Funke-ren, "Reckless - Harrizko 
h a r a g i a " ( j a t o r r i z k o a , 
"Reckless-Steinernes Fleisch").
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Lagungarria al da 
itzultzailearentzat 
itzulpenari buruzko 
teorizazioa? 

  Bai, lagungarria da. Batez ere, 
itzulpenei dagokiena, egia bakarra ez 
delako. Teoriak hainbat itzultzaileren 
esperientziak jasotzen ditu eta 
lagungarria da beti esperientzia 
ezberdinez aprobetxatzea. Gurpila ez 
da beti berriro asmatu behar. Teoriak 
eta praktikak ezagutuz eta aztertuz, 
norberak bere bidea aurkitzen du.

Forma vs ideia, jatorrizkoa vs 
itzulpena… beti daude bi bide, 
eta itzultzaileak bat eta bakarra 
hautatu behar du. Bi bide 
horiek elkar gurutzatu 
dezakete?

  Bai, baina agian ez obra 
batean. Itzultzaileak –neurri 
batean beti ere sortzaile izan 
arren– egilearen ahotsa izan behar 
du. Egile, estilo, eta gai 
ezberdinak itzultzeko, kameleoia 
izateko gaitasuna eduki behar da. 
Horrek esan nahi du, itzulpen 
teknika edo mota ezberdinak 
erabil ahal eta erabili behar dituela 
itzultzaile batek. Testu batzuek 
eskatzen dute testuan oso gertu 
izatea eta beste batzuek testutik 
urruntzea eta beste hitz batzuk 
erabiltzea, giro edo esanahi 
berdina transmititzeko. 

Itzultzaileen lana aski estimu 
gutxitan omen du jendeak. 
Euskal Herriko argitaletxe 
batzuetan oraindik ere ez 

da haien izena liburu-azalean 
jartzen.

Euskarara itzulitako testuen 
kalitatea asko igo da azken 25 urteetan. 
Nabaritzen da eskuratutako 
esperientzia zabala, Unibertsitatearen 
eragina, erakunde eta elkarteen lana. 
Letren munduan nire ustez 
itzulpengintza baita erakargarria eta 
badago gazteen harrobi bat. Sariek dute 
hor bere eragina (ez ekarpen 
materialagatik, errekonozimenduagatik 
baizik), liburu azokak eta literatura eta 
itzulpengintzari buruzko ekitaldiak. 
Horrek guztiak prestigioa eta 
errekonozimendua ematen dio 
itzultzaileen lanari. Beste aldetik, niri 
ere ulertezina iruditzen zait zergatik 
argitaletxe batzuek mantentzen duten 
itzultzailearen izena letra txikitan. 
Azken finean, itzultzaile onak ere 
prestigioa ematen dio argitaletxe bati. 

Euskaratik beste 
hizkuntzetarako itzulpenei dagokionez, 
batez ere zuzenezko itzulpenak 
prestigio eta lehentasuna behar dute. 
Argi dago, euskaratik beste 
hizkuntzetara itzultzen dituztenak ez 
dira kopuru erraldoia izango baina 
baitaude munduan zehar pertsonak, 
unibertsitateko euskarazko lektoretzen 
eta euskal etxeen bitartez euskara 
ikasten dutenak. Hortik sistematikoki 
bidea eta formazioa eskaini behar da, 
horretan interesa dutenak itzultzaile 
izateko, modu profesional batean. Ezin 
da beti bide hori guztia pertsona baten 
gustuen edo burugogortasunaren 
menpe utzi.

Euskaratik alemanera itzuli 
dituzun lau liburuen 
istorioek lotura handia dute 
Euskal Herriarekin.  Zer 
irizpideren arabera egiten 
duzu hautaketa? 

Normalean ez da itzultzailea 
izenburuak hautatzen dituena baizik eta 
argitaletxeak. Gure kasuan, “Zubiak” 
("Bridges") literatura 

bilduma sortzeko, hasieratik elkarlan estua 
izan genuen Pahl-Rugenstein Verlag 
argitaletxearekin (Bonn, Alemania). 
“Zubiak” bilduma Euskal Literatura 
garaikidearen ikuspegi ahalik eta zabaleena 
eskaintzeko asmoarekin sortu da – enero 
ezberdinak, gai ezberdinak, egile 
belaunaldi ezberdinak– (Franco 
ondorengoak). 

Epaltzaren “Rock’n’Roll” itzultzeko beka 
bat jaso zenuen, eta tutore baten 
(Sigrid Vagt) laguntza ere izan zenuen. 
Gainera, itzulpena Strealengo 
Itzultzaile Etxean lantzeko aukera izan 
zenuen, Europako itzultzaile etxerik 
zaharrenean. Ohikoak al dira halako 
aukera eta baliabideak zure jatorrizko 
herrialdean? Harrera ona al du 
literatur itzulpenak Alemanian? Eta 
euskaratik itzulitakoak?

Hori guztia niretzat ere 
luxuzko esperientzia izan zen. Bai beka 
bera, Sigrid Vagt-ekiko elkarlan bikaina 
eta gero Straelengo Itzultzaile Etxearen 
egonaldia. Alemanian bai arreta gehiago 
ematen die itzulpengintzari eta 
itzultzaileei eta formazio gehiago ere 
eskaintzen da. Alemanian beste 
hizkuntzetatik itzulitako literaturaren 
eskaintza oso zabala da, horregatik da 
oso garrantzitsuaitzultzaileen lana. 
Literatur itzultzaileen erakundeak 
prestigio eta pisua dituzte Alemaniako 
literatur munduan. Beka eman zidaten, 
euskararekin jakin-mina izan zutelako eta 
bultzada berezia eman nahi zioten 
Alemanian literatur hizkuntza bezala 
gutxi ezagutzen den hizkuntza bati. 
Bertan aurkeztu nituen laginak –“Rock’n 
Roll” eta “Lagun Izoztua”– eta oso 
harrera ona izan zuten. Hala ere, gero 
arlo komertziala beste kontu bat da. 
Banatzaile eta liburu-denda kate handiak 
merkatua kontrolatzen dute eta 
argitaletxe txikiek, publizitate eta 
promozio aurrekontua ez dutenek, oso 
zaila dute banaketa sare horretan sartzea.!

Petra	Elser
Elkarrizketa:	

Elearazi	Taldea

‘Itzultzaileak kameleoia izateko gaitasuna behar du’

!
! FITXA

Petra Elser Frankfurt hirian 
(Alemania) jaio zen 1953an. 
Itzultzailea, interpretalaria eta 
zuzentzailea da lau hizkuntzatik 
(euskara, frantsesa, gaztelania eta 
ingelesa) alemanera. Euskaratik 
alemanera lau nobela ekarri ditu:

• 	J. Sarrionandia, "Der gefrorene 
Mann", Raul Zelik-ekin 
(jatorrizkoa, "Lagun Izoztua").

• 	A. Epaltza, “Rock’n’Roll” 
(jatorrizkoa , “Rock’n’Roll”).

• 	H. Cano, “Pasaia Blues” 
(jatorrizkoa, Pasaia blues").

• 	E. Jimenez, "Der Lärm der 
Grillen" (jatorrizkoa, “Kilkerren 
hotsa”).
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Koordinazioa, diseinua
eta maketazioa: L. Mintegi

pen@euskalpen.eus
euskalpen.eus

BASQUE PEN
Agoitz Plaza, 1.

48015 Bilbao-Bizkaia
Basque Country

Babeslea:

Zirimiri Press Amsterdameko argitaletxe independiente 
bat da. Nazio txikien edota hizkuntza minorizatuetan idatzitako 
literatura argitaratzen dugu nederlanderaz. Gure katalogoan euskaratiko 
itzulpenek leku berezia hartzen dute. Behin hori esanda, hurrengoa 
pentsa daiteke: zer da nazio txiki bat? 

Milan Kunderaren arabera, nazio bat txiki bihurtzen 
duena ez da hedadura edo biztanleen kopurua, norbere herriaren 
existentzia bera arriskuan dagoelako susmoa baizik. Mintzatuko da 
euskaraz ehun urteren ondoren? Hori da frantses batek bere buruari 
inoiz egingo ez liokeen galdera bat. Kunderak Espainia eta Polonia 
aipatzen zituen adibide gisa: geografia eta demografiaren arabera 
antzeko herriak, baina Kuderarentzat lehena handia da eta bigarrena 
txikia.

Herri txikiek elkarren artean erraz ulertzen dutelakoan sortu 
genuen gure argitaletxea.‘Munduko herri txiki guztiak elkar zaitezte’ 
moduko bat aldarrikatu nahi genuen.  

Planteamendu hau emankorra izan da, baina, geure inguru 
hurbilera begira, ez dugu hain garbi zenbateraino den txikia edo handia 
bere iragan koloniala ere izan duen herri hau. Hau da, Kunderaren 
erregelarekin neurtuz gero, ez dakigu nondik dagoen gertuago 
Herbehereen tamaina, Espainarenetik ala Poloniarenetik.

Zinez zaila da literatura itzulia argitaratzea, eta are 
gehiago oraindik prestigio estatusa lortu ez duena. Gainera, hemen ez 
dago Argentinan edo Kalifornian bezalako euskal jatorrizko 
komunitaterik. Beraz, arazoa hau da: Nola eman herrialde ezezagun 
baten berri, berri horren beharrik ez duen norbaiti? 

Berehala finkatu genuen gure estrategiaren lehen 
hastapena: komunikazioa da erronka eta persuasioa da bide bakarra. 
Eskura ditugun tresna guztiak erabiliko ditugu gure liburuek arreta 
pizteko, hori lortuz gero bidearen erdia egina dagoela konbentzituta 
baikaude. Beste erdia gure autoreei dagokie. Baina jakin badakigu 
Herbehereetako irakurle eta kritikoen estimazioa eskuratuko dutela eta 
bide batez –oharkabe eta ttanttaka, zirimiriaren antzera– euskal 
literaturaren berria zabalduko dutela, irakurleak eta kritikoak Euskal 
Herriaz blaitu arte.

Hori da, beraz, ‘Zirimiri Press’. ‘Zirimiri’ erraz itzultzen 
da nederlandera – gogora dakartza denetariko klima-aldaketen aurreko 
oroitzapenak. Gainera, fonetika gure alde genuen, nederlandarrei 
ezinezkoa baitzaie geografia zein 
kategoria ezagun batean 
kokatzea. ‘Surinamekoa al da?’ 
edo ‘nire txakurrari Zirimiri 
jarriko diot izena,’ behin kazetari 
batek esan zigun bezala. Zer esan 
ez dakiela geratzen da jendea, eta 
hori ona da jarraian zerbait 
ezezagunaren berri eman nahi 
bada. Zirimiriak konnotazio 
gehiago ditu: txikiaren indarra 
azpimarratu eta denboraren ideia 
bat dakar. Mantsoa da zirimiria eta 
slow publishing da gurea, 
ekoizteko modu bat baino gehiago 
bizimodu bat. 

Hori da gure 
estrategiaren bigarren hastapena: 
gure bizimodua da Zirimiri Press, 
eta horrek esan nahi du argitalpen 

prozesu ia osoa geure gain hartzen dugula. Jendea limurtzeko ez dago 
bide hoberik norbere engaiamendua erakustea baino. Persuasioa 
mimesi-kontu bat da, azken finean. 

Horrela, liburu bakoitzari buruz luze hitz egin dezakegu, 
bakarrik argitaratzen baititugu benetan maite eta bitan edo hirutan 
irakurri ditugunak. Luze hitz egin dezakegu baita ere azal bakoitzari 
buruz, bere diseinuan denbora luzea inbertitu eta –atrebentzia zilegi 
bazaigu–  ia ‘arte-objetutzat’ dugulako. Liburuaren itzulpen bisuala 
balitz bezala. Egiten dugun guztiak geure kutsua izatea nahi dugu, 
jendeak lipar bakar batean liburu bat gurea dela igarri eta, hortaz, ziur 
aski euskaratik itzulita dagoela ohartu dadila.

Hau da gure estrategia, praktikan liburu bakoitza abentura 
berri bat da, eta liburu bakoitzarekin amu berri bat bilatu behar 
irakurleak arrantzatzeko. Terapiaz interesatutakoek Sisifo maiteminez 
irakurri beharko lukete... Txirrindularitza gustuko dutenek Han goitik 
itsasoa ikusten da... Esan bezala, jendearen arreta piztea lortzen badugu 
gainontzeko gauztia berez aterako dela sinistuta gaudelako. 

Harrrigarria da ikustea zer harrera ona izan dezakeen 
euskal idazle batek leku eta une egokian izate hutsagatik. ‘Aspalditik 
genekien euskaldunek ondo idazten zutela eta bizikletak gustatzen 
zitzaizkiela. Horregatik gozatu dugu hainbeste eleberri zoragarri 
honekin,’ idatzi du kazetari batek berriki.
Plazer bat izan da, benetan, Harkaitz Cano Rotterdameko ‘Poetry 
International’ poesia jaialdian ikusi izana, agian munduko poesia 
jaialdiarik hoberena Txileko beste poeta baten hitzetan, aspaldian 
Cernudak ere jaialdi berean parte hartu zuela gogoratuz.

Agian horrela ikusten dugu geure zirimiri-bizimodua, festa 
handi baten antzera. Gu anfitrioiak gara. Euskal autoreak eta 
Herbehereetako irakurleak gonbidaturik, elkarrekin topo egin eta 
adiskidetzen dira. ‘Nola ez genuen lehenago elkar ezagutu?’ esatera ere 
heldu da norbait, edo hori entzun nahi izan du gure fantasiak.
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Zirimiri Argitaletxea 2009an 
sortu zen Amsterdamen, 
Henrike Olasolo eta Cristina 
Richarte editoreen eskutik, 
hurrenez hurren Euskal 
Herritik eta Kataluniatik 
Herbehereetara joanak. 

Orduttik esperimentu 
artistikotzat duten argitaletxeak 
dozenaka liburu argitaratu 
dituzte holanderaz, jatorriz 
euskaraz, katalaneraz, 
kortsikeraz edo beste hizkuntza 
gutxituetan idatzitako liburuak 
bereziki.
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