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Iker bildumaren 38. zenbakian argitaratu du Euskaltzaindiak Euskal literatura itzu-
liaren egiturak eta islak (1975-2015) liburua, Miren Ibarluzeari doktore-titulua, dok-
torego-sari berezia eta 2018ko Euskarazko Tesien Koldo Mitxelena VI. saria ekarri ziz-
kion doktorego-tesiaren emaitza.

Izenburuak iradokitzen duen legez, euskal literatura itzuliak azken berrogei urte in-
guruan egindako ibilbidearen errepasoa eskaintzen digu autoreak, itzulpenaren ikus-
pegi soziologikotik abiatuta. Hots, «itzulpengintzaren eraginen eta horiei buruzko go-
goeten bilketa eta bilakaeraren interpretazioa» zuen jomuga Ibarluzeak (3. or.)1. 

Erreseina hau egiteko, liburuaren egiturari berari jarraituko diogu. Mari Jose Ola-
ziregiren eta Ibarluzearen hitzaurre banak (1. eta 2. atalak) abiatzen dute liburua, 
eta jarraian datorren hirugarren atalari helduko diogu guk lehenengo. «Itzulpen ere-
mua aztertzeko oinarriak: egiturak, dinamikak eta irudikatzeak» izeneko kapitu-
luan (7.-35. or.), lanaren oinarri teorikoa finkatu du Ibarluzeak. Itzulpena bere tes-
tuingurutik banatu ezin daitekeen jarduera gisa ulertzen hasi dira itzulpen-ikasketak 
azken hamarkadetan, eta soziologiak testuinguru horiek ulertzeko tresna gisa duen 
balioa azpimarratu du Ibarluzeak. Itzulpengintzaren soziologiaren arloan egindako 
ikerketek bezalaxe (8.-9. or.), lan honek ere erabiltzen ditu Pierre Bourdieu sozio-
logoaren «eremu», «habitus» eta «kapital» kontzeptuak. Itzulpen-ikasketetan hain 
finkatuta dagoen polisistemen teoria ordeztu baino, itzulpenaren soziologia horrek 
utzitako «hutsuneak betetzera» datorrela proposatu du autoreak (8. or.) (cf. Even-
Zohar, 2010; Munday, 2008). Even-Zoharrek proposatutako sistemen kasuan bezala, 
eremuen mugetan eta barnean borrokak gertatzen dira, eta eremuak berdefinitzera 
eta eremu eta barne-eremu berriak sortzera eraman dezake horrek. Sortutako eremu 
berriek, autonomia lortzeko, zenbait urrats eman behar dituzte, Bourdieuk (1984) 
proposatu zituenak eta Ibarluzeak honela jaso dituenak: «a) gizarte-aniztasunarekin 
batera kontsumitzaile potentzialak handit[zea]; b) produktu sinbolikoen sortzaile eta 

1 Besterik adierazi ezean, erreseinaren gai den liburuari egokituko zaizkio orrialde-zenbakiak.
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merkatarien kopurua handituta independentzia ekonomikoa lort[zea]; eta c) kultur 
legitimazioa lortzeko lehian, kontsakrazio-agentziak (akademiak, azokak, difusio-
erakundeak...) dibertsifikat[zea]» (23. or.).

Irizpide horiek baliatuz, euskal literatura itzulia barne-eremu gisa definitzeari eskaini 
dio autoreak «Euskal literatura itzulia barne-eremu bat da: definizioa eta abiapuntua» 
izeneko laugarren atala (37.-43. or.). Aurreko kapituluko teoria oinarri, eta beste eremu 
batzuen eraginpean dagoen aldetik, beraz, honela definitu du Ibarluzeak euskal lite-
ratura itzuliaren eremua: «euskal literatura itzulia autonomia erlatiboko barne-eremu 
bat da, euskal itzulpen-eremuaren eta literatur eremuaren barruan koka daitekeena» 
(39. or.). Bertan sartuko lirateke, halaber, hala beste hizkuntza batzuetatik euskarara 
eta euskaratik beste hizkuntza batzuetara egindako itzulpenak, nola euskaratik euska-
rara egindako itzulpen interdialektalak.

(Barne-)eremuen sorrera eta bilakaerak progresiboak dira. Euskal literatura itzulia 
barne-eremu gisa finkatu ondoren, horren autonomizazio-prozesuaren ibilbideari erre-
pasoa egin dio «Euskal literatura itzulia: (barne-)eremu baten bilakabidea» deituriko 
kapituluan (45.-166. or.). Atal honetan topatuko dugu Ibarluzearen ikerketaren muina, 
hain zuzen ere euskal literatura itzuliaren bilakaeraren analisi osoa eta ederki egitura-
tua, irakurleari eremuaren garapenaren kronologia erraztasunez barneratzeko aukera 
ematen diona.

1975 eta 2015 arteko berrogei urteetan euskal literatura itzuliak bere autonomiza-
ziorako bidean emandako pausoei begiratu die, beraz, liburuaren bosgarren atalak. 
Horretarako, prozesua lau fasetan bereizi du Ibarluzeak. Hego Euskal Herriko de-
mokraziaren hasierarekin eta horren ondorio izan ziren euskararen normalizaziorako 
legeak onartzearekin lotu du autonomizazio-bidearen hasiera (1975-1985), horrekin 
batera egin zutelako gora euskarazko testuak eskaintzeko beharrak eta, hortaz, itzul-
pen-eskariak. Bigarren fasea (1985-1990) itzultzaile profesionalek kolektibo gisa kon-
tzientzia hartzeak markatzen du. Horren adierazgarri da EIZIEren sorrera 1987an. 
Hirugarren fasean (1990-2000), aldiz, itzultzaileen formakuntzaren finkatzea, hala 
nola itzulpen-masterren sorrera, eta itzultzaileen lehen fikziozko irudikatzeak azpima-
rra ditzakegu. Azken fasearen (2000-2015) abiapuntua Euskal Herriko Unibertsitate-
ko Itzulpengintza eta Interpretazio lizentziaturaren sorrera dugu. Gainera, errealita-
tean bezalaxe, itzultzaileak gero eta profesionalago ageri zaizkigu fikzioan.

Laburtu berri dugun sailkapena justifikatzeko eta azaltzeko, 1975 eta 2015 bitarteko 
literatura-historiografietan itzulpenak izandako rolari erreparatu dio Ibarluzeak. Testu 
itzulien aipamen hutsa ez ezik, itzulpenak testu literariotzat jo dituzten eta euskal lite-
raturaren eremuko partetzat hartu dituzten hartu du kontuan autoreak. Itzultzaileen 
formakuntza ere hartu du irizpide, eta Martuteneko eskolatik gaur egungo Itzulpen-
gintza eta Interpretazio gradura daraman bidean lagundu dio irakurleari. Arreta be-
rezia eman nahi diogu, baina, itzultzaileen fikziozko irudikatzeei. Itzulpen-ikasketetan 
azken urteotan indarra hartu duen perspektiba-aldaketa da «bira fikzionala» (cf. Ma, 
2018), eta ekarpen baliotsua da oso beste literatura-eremu batzuetan berriki jorratu 
duten bide hori (cf. Arrojo, 2018; Kripper, 2017) gurera ekartzea. Aipatutako guztiak 
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euskal literatura itzuliaren garapena prozesu multifaktorial gisa ulertzeko parada eman 
digute. Fikziozko irudikatzeak berak ere esanguratsuak dira. Ibarluzeak ekarritako la-
netan ikus dezakegu itzultzaileen egoera eta gizarteak itzultzaileez duen irudia nola 
aldatu diren denborak aurrera egin ahala.

Euskal literatura itzuliaren eboluzioaren ondoren, eremuak betetzen dituen funtzioak 
landu ditu Ibarluzeak «Gogoeta bat euskal literatura itzuliaren funtzioen inguruan» 
kapituluan (167.-180. or.), azken hitzei (181.-184. or.) heldu aurretik. Horretarako Sapi-
rok (2014) proposatutako hiru funtzioak hartu ditu oinarri: funtzio ideologikoa, eko-
nomikoa eta kulturala (167. or.). Funtzio horietako bakoitza euskal literatura itzuliaren 
eremuan aplikatzeaz gain, Espainiako literatura-sistemarekiko duen menpekotasuna 
azpimarratzeko tartea hartu du autoreak, eta, horrela, lehenago aipatu bezala (39. or.), 
azpimarratu du eremua ez dela guztiz beregaina.

Oro har, Ibarluzearen lana goraipatu besterik ez dugu, berrogei urteko errepasoa 
modu trinkoan eta erraz barneratzeko moduan eskaini digulako, hainbat literatura-
historiografia, iturri bibliografiko eta fikziozko lani forma egituratua emanez eta ana-
lisi argigarria eskainiz. Aurrera begira ere, esploratzeke dauden ikerlerroak anitzak 
direla azpimarratu du autoreak: izan euskal literatura itzuliaren 1975 aurreko aroak, 
izan hemendik aurrera ikusiko ditugunak. Horiez gain, literaturaz kanpoko itzulpena-
ren bilakaera ikertzeari ere interesgarri deritzogu, eta, esate baterako, ikus-entzunezko 
fikzioan itzultzaileen irudikatzeei begiratzeak ere emango digu, ziur, zer hausnarturik.
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