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itzulpengintza inolako formaziorik gabe landu zutenei
eta egun lantzen dutenei

Mendebalde Kultura Alkarteak antolatuta, Euskalkia eta
Administrazioa izenagaz burutuko diren VI. jardunaldiei jagoken
liburuan argitaratzeko asmoz deutset artikulu hau idazteari.

2002ko otsailean Unescok munduan desagert zeko arriskuan
dagozen hizkuntzen atlasean euskara bere sartu dau, euskara egiten
dan lurralde guztian, ganera, galtzeko arriskua. Izu hau ganean dogu-
la bada bere, geureari ekitea eta ekin honen emaitzak aztertzea beha-
rrezko lanak ditugu, bai ondorio onargarriez jabetzeko, bai zuzendu
preminakoak zuzentzeko jarraibideak ezarteko. Orduan bada, VI. jar-
dunaldion aitzakian, udal administrazioan lan egin izana kontuan
hartuz, 1981etik 1985era bitarteko jarduna aztertu nahi neuke,
orduan egindakoa orain hogei urte igarota epaitzeko barik, ez baili-
tzateke bapebe bidezkoa horrelako epairik egitea, orduko ikusian
gaur, eguneko hutsune eta guzti bere, nun gagozan apreziatu ahal iza-
teko; eta, arean, beste hogei barru nun egon gaitekezan pentsetan
paratu ahal izateko
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10/1982 oinarrizko LEGEA, azaro a ren 24koa, Eu s k a ra ren era -
bilpena ara u z k o t ze z k o a d a l a k o a ren arabera, gaztelaniarekin batera
hizkuntza ofizial izaera onartu  jakon euskarari Euskal Au t o n o m i a
Erk i d e g o a ren ere m u r a k o. Eremu jakin honetan baino aplika 
ezin eitekean legea. Be h a r rezkoa baina ez nahikoa pentsa daiteke
g a u r. Ed o zelan bere, promulgatu unean eragina izan eban eta bero-
nen ondorioz  paratu zan martxan euskara administrazio publiko-
a n .

Aulesti, Gizaburuaga eta Munitibarko udalak ez ziren izangoari
begira gelditu, jada aurretik bere baziharduen urratsak emoten eta
lege honek euren jarduna justifikatu egin eban; lehengo idazkariak
erretiratu ahala, barriak, euskaraz lan egiteko gai zirenak hartu eta,
idazkari habilitatuaren figurari helduz, udalotako dokumentazioa
euskaraz burutzeari ekin eutsien.

Herriotan euskaraz berba egitea bermatuta egoan, berau zan euro-
tako biztanle guztien hizkuntza; ehuneko 0.5 baino gitxiago zan
e rdaldun. Administrazio idazkiak euskaraz idazten hasi beharra
berantezina zan, legeak argi berdea iziotu eban eta ez egoan aitzakia-
rik administrazio publikoaren arlo honetako zeregin idatzia euskaraz
ez egiteko.

Hasteagaz batera etorren arazoa, galderak erantzunak baino uga-
riago ziren; zelan emon euskarazko bizia ordura arte gaztelania hutse-
an sortutako dokumentuei? Nundik abiatu bidaia horretarako urra-
tsak?  Zelan hasi entitaterik ez ebana errealitate bihurt ze n ?
Lehentxoago aipatutako legean legez hemen bere, euskara jakitea
beharrezko izan arren ez  zan nahikoa; ahozko erabilerak baliagarri
ziren, ez oso; alfabetatuta egotea garrantzitsua zan, ez konponbidea,...
administrazio arloko dokumentuetan euskarazko eredurik eza zan
nagusi eta egozanei heldu geuntsen, gaztelaniazkoei. Horregatik,
beharbada, esan daiteke: Hasieran itzulpena zan.
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Hasieran itzulpena zan

Itzulpena, itzulpengintzan trebatua ez danak eginda. Iazko aben-
duan eskaini deutso Gipuzkoako Fo ru Aldundiak Di o n i s i o
Amundarain jaunari Anton Abbadia saria 2001, egin izan dauan lana-
gatik, honen barruan itzulpen lana; berak saria jasote ekitaldian esan
ei eban eskaintzen deutsela sari hori bera legez, aurretiko trebakuntza
berezi barik itzulpen lanean ibili direnei (Euskararen Berripapera
116). Bestalde, telebistan ikusitako alkarrizketa baten (ETB-1,
Esanak esan, 2002-03-07) itzulpengintzaren ganean zera inoan:
“lehenbiziko lanak gerora probetxugarri gertatu dira. (...) idazlea ez da
ikastaro baten egiten, idazlea egiten da jardunda, arituta, izerdi pixka
bat botata”. 

Nagusi genduzan une haretan prestakuntza falta eta adorea, segu-
ruenik biak hein berean; biak alkarren osagarri, batak ez ebana beste-
ak orekatzen eban. Baziren, honeen ganera,  kontuan hartzea merezi
daben beste faktore batzuk, hala nola, eredu falta, baliabide urritasu-
na eta alkarren arteko komunikaziorik eza. Eredu falta aipatzerakoan
hurrengo gabezietan pentsetan dogu: bai aurretik egindako itzulpen
eredugarrien falta eta bai euskaraz zuzenean sortutakoena. Baliabide
urritasunari jagokonean, zera litzateke nabariena, lexiko teknikoaren
arloa beteteko hiztegi teknikoen urritasuna. Azkenik, komunikazio-
rik eza esaterakoan, batez bere, lan berean genbiltzanon artean alka-
rren barririk ez izatea aipatzen dogu; zeren egon egongo ziren norbe-
ra legez beste batzuk, baina bakoitzak berean ziharduan buru belarri,
beste inora begiratzeko asti edo burutazio barik.

Aurrera egin behar zanez, bada, gorago esan dogun moduan, gaz-
telaniazko testuak eta norbanakoaren hizkuntza ezaguera baliabide-
tzat hartu eta aurrera. 

Gaztelanian, administrazioko itzulpenetarako sorburu hizkuntza-
tzat hartuta, egitura zurrun “euskaratu ezinak” topetan genduzan
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sarri; zurrunak haren tradizioa luzea, mendeetakoa dalako eta hain-
beste denborako jardunean lortzen diran emaitzak hasi baino egin ez
dauanarentzat berez diralako zurrunak, benetako korapilo askazailak;
holakoetan bere, euskaratu, egokitu, kalkatu, komatxo artean ipini,
dana dalakoa egin eta, segi egin ohi zan. Jokabide hau, epe luzerako
zein jardun iraunkorrerako eztabaidagarria dan lantxerik, abiamodu-
tzat baliagarri eta onargarria izan eitekean; helburua dinamika ezartea
zan eta hori, behintzat, lortu egin zan.

Baldintza honeek zituan itzulpen lanak ekarri eikezan ondorio pare
bat argi ikusi daitekez; bata, edukietan ez ezik forman bere gaztelania-
ren menpeko ipintea euskara; bestea, dinamika arriskutsuan sart ze a ,
hau da, halako-honako itzulpenaren bidetik sortutako idazkiak euska-
razko eredu egokiak balira legez erabiltea. Be re burua elikatzen dauan
jokabide fagozitarioan iraunda, hizkuntza ankamotz izteko bidea urra-
t zen da; zirkulutik urten beharra dago arriskutik urru n t ze k o.

Garai, egoera, asmo, lege, praktika... testuinguru jakin haretakoak
dira aurrera dakardazan hiru idazkiak. Euroi buruzko argibide batzuk
emoteari egoki deritzot. Pentsa daitekeen moduan, ezein administra-
zio arlotako dokumentuak ez dira, administrazio publikokoak izan
arren, gehiagoko barik argitaragarriak, euretan aipatzen diran datuak
babes eskubidea dabelako, hain zuzen; orduan bada, dokumentu oso-
osoen ordez,  euron atal anonimoak aukeratuta ditut edo, alderantziz
esanda, anonimoak ez diren datuak kendu egin deutsedaz. 

Puntu honetan, eskerrak emon nahi deutsedaz udalotako ardura-
dunei, dokumentu bila joan nintxakenean,  berbea emon eta gehia-
goko barik, hainbat orri neure esku iztea onartu izanagatik.
Paradoxak halakoxeak izaten dira eta, une baten norberak sortutako-
ak izan arren, ez baitira norberenak dokumentuok.

Aipatu dogun jardun horren adierazgarri, hona hemen hiru doku-
mentu, 1 dok., 2 dok. eta 3 dok. izenez bereziko ditugunak. Letra
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baltzagoz idatzita agiri diran termino edo berben nundik norakoa
ahalik eta zehatzen aztertuko dogu. 

Udal erabaki baten ondokoa eskatzen jako herritar bati:

-Fatxadaren datuak.

-Etxearen kotak.

-Plano bidez aurkeztu ahal dituzun detaile guztiak.

Eskatutakoa eta emandako epean aurkezten ez baduzu, obra-
ren geldiaraztera joko dugu.

1 dokumentua

Beste dokumentu batek herri baso baten entresakarako enkantean
parte hartzeko baldintzak azaltzen ditu:

Honekin batera bidaltzen dautsugun orrian azaltzen den beza-
la, “BASOAREN IZENA I“ izenez ezagutzen den herri-basoko
entresakaren subastara deitzen dautsugu.

Subasta honetarako baldintzak honako hauek izango dira:

a) Entresakako pinu botatzea izango da.

b) Gutxi gora behera 500 estereo azal eta guzti neurtuta.

d) Prezioa 770 pezta estereoko. Honez gainera herri basoeta-
ko subastetan ohitura den moduan “deretxo gastuak” ordaindu
beharko dira.

e) Egurra ateratzen hasi baino lehen deretxo-gastuak eta
385.000 pezetaren ehuneko hamabosta ordaindu beharko dira.

f ) Egurra kamioia kargatzerakoan neurtuko da.

g) Irailaren 30.a baino lehen lanak amaitu beharko dira.
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h) Zeintzuk egur jo eta nundik hasi ICONAk markatuko du.

i)  Ordainketaren likidazioa egiteko epea 1.981ko Abenduaren
31.an amaituko da.

j) Zuen eskeintzak presentatzeko epea hil honen 29.an eguaz-
tenez, gaueko hamarretan amaitzen da.

Guzti hau, beharrezkotzat dituzun neurriak har ditzazun,
jakin arazten dizut,

2 dokumentua

Udal administrazio beretik egun berean bidalitako beste doku-
mentu batek, bariazio interesgarriak ageri ditu: 

Honekin batera bidaltzen dautsugun horrian azaltzen den
bezala “BASOAREN IZENA II” izenez ezagutzen den herri-baso-
an eginda dauden apeen subastara deitzen dautsugu.

Subasta honetarako baldintzak edo kondizioak honexek
izango dira:

a) Gutxi gora behera 1.200 estereo aterako dira, azal eta guzti
neurtuta.

b) Prezio orokorra 1.200 pezeta estereoko. Prezio horretan sar-
tzen dira elaborazioko gastuak eta deretxo-gastuak

d) Herri basoetako subastetan ohiturazkoa den moduan, egu-
rra ateratzen hasi baino lehen ordaindu beharko dira “deretxo-gas-
tuak” eta “fondo de mejora”rako ehuneko amabosta.

e) Kantidade orokorrari elaborazio gastuak kendu ondoren
geratzen denari ezarriko jako ehuneko hamabosta eta deretxo-
gastuak.
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f ) Egurra, kamioia kargatzerakoan neurtuko da.

g) Hil bakoitzean eroaten den egurra 90 egunera ordainduko
da.

h) 1.981ko Abenduaren 31.rako egur guztiak atera beharko
dira.

i) Zuen eskeintzak presentatzeko epea, hil honen 29.an,
eguaztenez, gaueko hamarretan amaitzen da.

Guzti hau, beharrezkotzat dituzun neurriak har ditzazun,
jakin arazten dizugu.

3 dokumentua

Testuok irakurrita ideia batzuk bururatu dakikeguz; lehenengoa,
ez da erabilera agramatikalik ageri; bigarrena, komunikazioa argia da
dokumentuotan; hirugarrena, itzulpen lanaren arrastoak bistakoak
dira. Lehenengo zein bigarren ideion sorburua gorago aipatutako
norbanakoaren hizkuntza ezaguera izan daiteke; hirugarrenarena, hau
da, itzulpen lanaren arrastoak, bistan da, gaztelaniazko testuak abia-
puntutzat hartzearen ondorio dana. 

Hurrengo orrietan itzulpen lan horren presentzia adierazten daben
elementuak aztertuko ditugu. Ondorioak aurreratuz esan dagikegu
itzulpenak etenbarik emon ohi dituela zereginak. Gaurko dokumen-
tuak aztertuz, euron kalitateari erreparatuz, aurrera egin dogula laro-
geietatik hona, hau da,  praktika ez dala alperrikoa izan; azkenik, bis-
takoa danez, trebatua danak ez danak baino errezago eta hobeto gain-
ditu dagikezala oztopook; eta hau holantxerik izanda bere, itzulpene-
tik aldendu ahal izatea litzatekeela desiragarria gorago aipatutako
menpekotasun eta garagaiztasunagatik; ete da, ostera, lorgarria?
Noizko lortuko ete dogu euskaraz pentsatutako dokumentu idatziak
jendarteratzen dituen administrazioa?
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1 LEXIKOA

Termino egokiaren faltan, urtenbide bat baino gehiago ikusi dagi-
keguz testuotan; emaitzari erreparatuta, lexikoa horniduteko nahikoa
zailtasun izan dauala pentsatzera garoaz. Kasu batzuetan gaztelania-
koa bera hartu eta gehiagoko barik erabili eitekean; beste batzuetan,
euskal grafiara egokiturik emotea erabaki dau, lehenengo aldiz idaz-
tean komatxo artean eta aurrerantzekoetan ezelako adigarri berezi
barik  eta, beste batzuetan, hitzak euskaratuta, mailegu linguistikoak
dakiz erabilten. 

Irakurritako dokumentuetan “delakoa” erantsita bere aurkitu izan
ditugu termino batzuk, ez, ostera, hemen darabilguzan 1, 2 eta 3
dokumentuetan.

1-1) terminoa komatxo artean

egurra ateratzen hasi baino lehen ordaindu beharko dira “deretxo-
gastuak” eta “fondo de mejora”rako ehuneko hamabosta (3 dok. d)) 

Honetan gaztelaniako egitura osoa, dagoen moduan hartu eta
komatxoak erabilteari ekiten jako terminoa itzuli barik; ezintasuna
nagusi?

1-2) terminoa grafia egokituta

elaborazio gastuak eta deretxo-gastuak (3 dok. b))  

deretxo terminoa, kontzeptua baztertuz, euskal  grafiara egokitu-
rik.

1-3) mailegutza

fatxada, kota, plano, detaile (1 dok.)

subasta, presentatzeko (2 dok.)

elaborazio gastuak (3 dok.)
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Lehenengo dokumentuan ageri diran fatxada, kota, plano,
detaile terminoak irakurri ondoren, gaur eguneko hiztegietara jota,
lehenengo hirurak, lexiko teknikoari jagokezanak izanik, hitzok
eurok aurkitu ditugu. Termino hau euskaran  arkitekturako lexiko
teknikoan mailegu hau sartuta dago.

Beste hainbeste esan daikegu  planogatik; lauk jatorri bera izan
arren, beste ideia bat adierazten deusku, zein Kota topografia zein
arkitekturan erabilera handiko berba da, garaiera adierazteko; ekono-
mia arloan bere  ezaguna.

detaile, seguruenik, gaur xehetasun edo antzerako beste berbaren
bategaz ordezkatuko genduke; subastaren lekuan enkante erabilten
da; eta, duda barik, presentatu aditzaren lekuan, gaur, aurkeztu ida-
tziko genduke.

1-4) egitura sintaktikoa: disjuntzioa

Subasta honetarako baldintza edo kondizioak honexek izango dira
(3 dok.)

Disjuntzio bidezko azalpena, bikoiztu egiten da terminoa. Jokaera
hedatua, bestalde, garai hartan. Hiztegia teknikoetan begiratuz gero,
bikoizketa ugari aurkitu daiteke;  termino teknikoak azaltzeko balia-
bide da; idazleak termino barria ulertuko ez ete dan zalantza izan
dagike eta horren aurrean, ulergarritzat dauana jartzen dau, disjun-
zioaz baliatuz. Jakina danez, sintagma ez aurrerakoiok, testuaren abi-
dura moteldu daroe, hori bai, argigarritasuna ezin jake ukatu.

2 EUSKALKIA

Hainbat kasutan, itzultzailearen hizkuntza ereduaren izpiak, biz-
kaierako formak topetan ditugu eta beste hainbatetan, bizkaierarenak
esklusiboki izan barik, ahoskera ohikoaren oihartzuna dabenak.
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2-1) honako hauek/honexek erakuslea

Subasta honetarako baldintzak honako hauek izango dira: (2 dok.)

Subasta honetarako baldintzak edo kondizioak honexek izango
dira: (3 dok)

Batean egitura finkatua, ikasia erabili da, honako hauek, bigarre-
nean ostera, kontestu berean,  ahozko erabileratik hurbilago dagoen
forma aukeratu dau, honexek. Bata zein bestea egokitasunaren ikus-
puntutik onargarriak.

2-2) nundik galdetzailea

Galdetzailearen aldaera honen erabilerak itzultzailearen hizkuntza
erabileraren presentzia adierazten dauala pentsa daiteke.

h) Zeintzuk egur jo eta nundik hasi (2 dok.)

2-3) -tate atzizkia 

e) Kantidade orokorrari (3 dok.) 

atzizkiaren horzkari gor biak ozen birekin ordezkatuta erabiltea
ahoskerarengandik hurrekoa begitantzen jaku: kantitate/kantidade
aldaera dialektalak.

2-4) eroaten

g) Hil bakoitzean eroaten den egurra (3 dok.)

Sarriegi mendebaldeko euskararen ezaugarrietan aipatu eta ia
honen ikur bihurtuta dagoen berbea; bestalde, fisika arloan gaur hain
ezaguna dana, eroale izen zein izenondo funtzioa beteteko gai dala.

3 ARAUTU BAKO ERABILERAK

1994az gero Euskaltzaindiak badihardu zenbait erabilera finkatu
beharraren ondoriozko araugintzan. Aztertu ditugun testuetan, esan
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dan legez 1981-1985 urte artekoak izanik, banako erabilerak ziran
nagusi;  Ez genduke  termino honeek aitatuz oker egiteak salatze an-
tzerako baten sartu nahi; aitzitik, konstatazioa onuragarri izan daite-
keelakoan gara, gaur jada bideratuta dagozen erbailerak dira eta; arau
jakin batzuk, azertu osoz edo ez hain osoz, argitaratu izan ez balira,
lehenagoko egoera berean egon gintekezan. 

3-1) Ahoskera

pezta/pezeta

Prezioa 770 pezta estereoko (2 dok. d)) eta  

Prezio orokorra 1.200 pezeta estereoko (3 dok. b))

Pentsa daiteke ahoskera dala ondoko forma  diferente bion kausa;
dakigunez, pezeta zein pezta esan izan dira. Dana dala, jada orain,
2002ko hilabete honetan, moneta horren izena historia da.

3-2) Aditz arazlea

Geldiaraztera joko dugu (1 dok.) 

jakin arazten dizut (2 dok.) 

jakin arazten dizugu (3 dok.)

Arazlearen erabilera dala eta loturik zein banaturik ageri da; azken
arauaren arabera loturik idatzi beharko litzateke (Euskaltzaindiaren
arauak 1994: 23. araua).

3-3) Alfabetoa

a) b) d) e)...

Alfabetoko letretan c hizkiari ihes egiten jako, bai 2 eta bai 3
dokumentuetan, a) b) d) hurrenkerari jarraituz. Erabilera hau jada
bateratuta dago (Euskaltzaindiaren arauak 1994: 17. araua).

209

Hasieran itzulpena zan



3-4) Data

1.981ko Abenduaren 31.rako egur guztiak atera beharko dira (3
dok. h).

Daten erabileran,  zenbakien deklinazioa, urteetan behar ez dan
puntua, hilabetearen izena maiuskulan,  gaurko ikuspuntutik okerrak,
baina begiratu nahi neuskioe artean finkatu barik eta gaur finkatuta
ditugun erabilera legez (Eu s k a l t z a i n d i a ren arauak 1994: 37. araua).

3-5) Idazkera 

Alternantzia praktikatzen dau era arbitrarioan terminoren baten
eta ortografian huts egin besteren baten.

3-5-1) Alternantzia

herri-baso/herri baso

herri-baso, izena+izena motako hitz elkartua, sarrera parrafoan  2
zein 3 dokumentuetan marrarekin loturik darabil eta ondoren d)
puntuan bietan marra barik, herri baso erabilten dau. 

Gogoan izatea komeni da 1981. urtean ez egoala ordenagailurik ez
antzerako baliabide teknologikorik udal txikiotan eta lan guztia idaz-
makinaz, kalko paperak erabiliz egiten zala, beraz ezin dogu pentsatu
kopiatu, moztu, inkatu, baliabide hain oinarrizko eta erabiliaren
ondorio ziranik formok.

Tamalez, gaur bere batzuetan antzerako zerbait subertetan dala
esan dagikegu, zeren  erreza da diru laguntza lako termino erabiliak
administrazio arloan marra eta guzti, marra barik zein loturik aurki-
tzea; are larriago dana, ganera, dokumentu berean modu bitan.

3-5-2) Ortografia

Horrian

Honekin batera bidaltzen datsugun horrian (2 dok.), (3 dok.)
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3-6) Hiztegia

eskeintzak

Zuen eskeintzak presentatzeko epea (2 dok. j)) eta (3 dok. i))  

Eskaintza da gaur gomendatzen dan forma (Hiztegi Batua 2000:
553. or.).

3-7) Puntuazio ikurrak. Koma 

i) Zuen eskeintzak presentatzeko epea, hil honen 29.an, eguaztenez,
gaueko hamarretan amaitzen da (3 dok.)

Komaren erabilerari jagokonean zera ageri da, batzuetan esaldien
arteko banaketa adierazteko, beste batzuetan azalpen gehigarriak, ziri
antzean, sartzeko erabilten dala testuotan; bada beste erabilera bat,
ostera, hain egokia ez litzakeena, zeren badirudi ahozko diskurtsoaren
dekadentziekin bat egiten dauala. Epea hitzaren ondorengo koma
entonazioari lotuta egon daiteke, ez da, ostera, testuan beharrezko.

4 ADITZA

4-1) Denbora

Orain aldi amaitu bakoaren erabilera

Prezio horretan sartzen dira elaborazio gastuak (2.dok) 

gaueko hamarretan amaitzen da (2.dok. j))

sartzen dira gaztelaniazko comprende edo incluye edo antzerako
aditzen baten orain aldiaren  lekuan. Ez genduke esango aditza bera,
edukiaren aldetik txarto aukeratuta dagoenik, baina bai seguruenik
aditz forma egokia aukeratzeak arreta desbideratu deutsala testu idaz-
leari eta horrexegatik ez dauala erreparatu denboraren erabileran.
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Antzerakoa gertatzen da euskarazko gero aldiaren ordez, gaueko
hamarretan amaitzen da azaltzen danean, gaueko hamarretan amai -
tuko daren ordez

4-2) Pertsona

ondoko hau adierazten dizut (1 dok.), geldiaraztera joko dugu (1
dok.), 

subastara deitzen dautsugu (2 dok.), beharrezkotzat dituzun neu -
rriak har ditzazun, jakin arazten dizut (2 dok.),

deitzen dautsugu (3. dok.) jakin arazten dizugu (3 dok.)

Dokumentuaren igorlea nik zein guk da. Hiru dokumentuetan
alkate jauna izanik sinatzailea, hau da, igorlea, singularreko lehenen-
go pertsona eta pluralekoa, maiestatikoa, alternatzen dira.  Pentsa dai-
teke, lehenengo pertsonaren erabilera zuzenegia egiten jakola eta
orduan, gaztelaniaz hain erabilia dan maiestatikora joten dauala;
pentsa daiteke baita, kasu batzuetan gaztelaniazko ereduari jarraitzen
deutsola, esaldi klitxetuei eusten deutsela: beharrezkotzat dituzun
neurriak har ditzazun, jakin arazten dizut (2 dok.), eta beste ba-
tzuetan testu idazleak eredu propio antzerakoren bat darabilela: gel -
diaraztera joko dugu (1 dok.).

Dokumentuaren hartzailea zu zein zuek izan daiteke; aditzetan
bigarren pertsona, zu, baino erabili ez arren, horregaz batera zuen
izenordea ageri jaku:  Zuen eskeintzak presentatzeko epea (2 dok. j)).
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