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L iteratura-itzulpengintza-
ren historian ustezko arau 
eta baldintza asko agertu 

dira, sarritan kontrajarriak, ha-
lako dialektika ero baten ondo-
riozkoak. Garai batean ‘belles in-
fidèles’ erakoak hobesten bazi-
ren, hurrengoan testuarekiko fi-
deltasuna eta baliokidetasuna na-
gusitu ziren; noiz itzultzailea iku-
sezina izatea, noiz ikusgarri egitea 
haren presentzia; itzulpenaren 
bidez, oraintxe jatorrizko irakur-
leen harrera berreraikitzea, ora-
intxe gaur eguneko irakurlearen 
beharretara moldatzea. Haieta-
rik azkena, egungo garaietakoa 
oso, duela hilabete gutxi iritsi zit-
zaigun elur jausi baten modura. 

Aurtengo urtarrilaren 20an hasi 
zen kontua, Joe Bidenek Ameri-
ketako Estatu Batuetako presi-
dente-kargua hartzeko ekitaldian, 
«National Youth Poet Laureate» 
Amanda Gormanek «The Hill We 
Climb» poema kementsu errezi-
tatu zuenean. Berehala, mundu 
osoko argitaldariek eskuratu nahi 
izan zituzten poema haren esku-
bideak eta, handik laster, hama-
zazpi hizkuntzatara itzuli zela ira-
garri zen.  

Goieneko elurrak Europan ero-
ri ziren, Herbehereetan. Neder-
landerazko itzulpena argitara-
tuko zela iragarri zenean, Janice 
Deul moda-kritikariak salatu zuen 
ulertezina zela Gormanen poe-
maren itzulpena emakume zuri 
ez-binario bati agintzea, eta pro-
posatu, aldiz, lan hori eskaintzea 
gazte, emakumezko, ahozko per-
forma-tzaile («spoken word») eta 
beltza izateaz harro den norbai-
ti. Marieke Lucas Rijneveld-ek, 
orduan, uko egin zion itzulpena 
argitara-tzeari, eta editorialak ja-
kinarazi zuen itzultzaile talde ba-
ten esku utziko zuela lana. Polemi-
ka horrek eragindako hotsaren 
ondorioz, katalanezko bertsioa 
egitekoa zen itzultzailearen kon-
tratua bertan behera utzi zuten, 
arrazoituz Víctor Obiols-ek ez 
zeukala hartarako profil egokia 
(argazkia ikusita egiazta daitekee-
nez). 

Erantzun poetikoa 
Víctor Obiols itzultzaile saritua 
da Katalunian, eta baita irakasle, 
idazle eta kantaria ere; azken ze-
regin artistiko horretarako –do-
zena bat diskoren egile da– Víc-
tor Bocanegra goitizena erabiltzen 

du. Hala, partida hasita dagoela 
ezarritako arau berri horrek, ha-
rridura eragin ez ezik, poema eder 
baten sorrarazlea izan zen, Boca-
negrak sortua blues erara kanta-
tua izateko. Horretaz galdetuta 
esan digunez, «Amanda eta biok 
batzen gaituen hizkera bat era-
biltzea, bluesa, zer edo zer dialo-
gantea sortzeko era on bat zela 
iruditu zitzaidan, agian biok 
hizkuntza berean mintzo garela 
aditzera emateko». Kantatua iza-
teko poema horren jatorrizko ize-
na ‘El blus de l’Amanda’ da. Poe-
maren giltza nagusia itzultzailea-
ren istmo izaera da, honela dioe-
la: «Ez naiz uharte bat/ istmo bat 
baizik/ eta blues bat doakizu». It-
zultzaile eta kantariaren hitzetan, 
«istmoaren metafora berez etorri 
zen, istmoa itzulpena da, kontinen-
teak elkartzeko borondatea, eta 
ez uharteak izatekoa eta kultura 
egozentrikoetan bakartzekoa». 

Poemak ironia darabil Aman-
da Gormani zuzentzeko, «zurrun-
tasunaren edo jarrera batzuen 
erradikaltasunaren aurrean, 
erantzunik onena ironia dela uste 
dut. Despolarizatu ditzagun joka-
bideak eta bilatu dezagun topa-
gune bat». Poema irakurtzeko mo-
duari dagokionez, berriz, «ez da 

interpretatu behar laido edo ira-
in bati egindako ihardespen gisa, 
baizik eta ezusteko bati emanda-
ko erantzun zibilizatu moduan». 

Itzulpen-jasa 
Víctor Obiolsek Juan Gabriel Ló-
pez Guix itzultzaile lagunari era-
kutsi zion kantua eta bideo bat 
egiteko asmoa adierazi, eta Bart-
zelonako Unibertsitate Autono-
moko irakasleak berehala eskai-
ni zuen bere burua testua gazte-
laniara itzuli eta bideoa azpititu-
latzeko. López Guix-ek esan di-
gunez, «itzulpenaren kanila ireki-
ta, naturala iruditu zitzaidan 
penin-tsulako gainerako hizkunt-
zetarako itzulpenak gehitzea, eta 
handik besteetara pasatu ginen, 
modu naturalean orobat. Berro-
geita hamar bat bertsio bildu di-

tugu eta, azkenean, bigarren mai-
lako paratestu soil bat zena obra 
beregaina bihurtu da, itzulpena-
ren bidez aniztasuna aldarrikat-
zen duen liburuxka eleanitza». 

Liburuaren jatorrizko izenbu-
rua ‘Variacions Amanda’ da, eta 
López Guix-en sarrera batekin 
zabaltzen da, lau hizkuntzatan 
(katalanez, gaztelaniaz, ingelesez 
eta frantsesez); hurrena, kantua-
ren partitura dator, eta, handik 
aurrera, poema/kantuaren bertsio 
guztiak datoz. «Azken batean, Gor-
man episodioari emandako bi 
erantzun dira, bata bestearekin 
lotuta, egiletzatik eta itzulpengin-
tzatik, funtsean bat eta bera di-
renak, eta bideoan bateratuak», 
adierazi digu. 

Itzulpenen hurrenkerarako, be-
rriz, ISO 639-3 hiru letrako na-
zioarteko kodea erabili da, desa-
gertutako hizkuntzak ere barne 
hartzen baititu. Izan ere, beste 
bitxikeria askoren artean, aipa-
tu digu hildako hizkuntza batzuk 
direla tartean, hala nola latina eta 
mozarabiera. Gainerakoen ar-
tean, berriz, armeniera, indone-
siera, georgiera, kazakhera, kitxua, 
sardiniera, wolof, eta abar. Erdi 
txantxetan esan digunez, «mun-
duko populazioaren bi heren bai-

no gehiagoren eskura jarri dugu 
Amandaren bluesa». 

López Guix-ekin batera, beste 
hainbat izan dira parte-hartzai-
le proiektu honetan: hirurogei 
itzultzaile inguru, haietatik er-
dia baino gehiago emaku-
mezkoak; haien artean, itzulpe-
neko sari nazionala jasotako bost 
itzultzaile, hala nola Belen San-
tana, liburuaren koeditore ere ba-
dena, Ana Bejarano edo Anne-
Hélène Suárez; linguistika kon-
tuetarako aholkulari gisa, César 
Montoliu aritu da; eta, alderdi 
teknikoan, Marc Valls maketazio 
lanetan eta Carla López, bideoko 
azpitituluen arduradun.  

Horren guztiaren aurkezpena 
egiteko aukeratutako data esan-
guratsua izan da, irailaren 30a, 
San Jeronimo eguna. Liburua eta 
bideoa egunez aurkeztu ziren, 
Malagan, eta iluntzean Víctor Bo-
canegrak kantaldi bat eskaini 
zuen hiri berean. Orain, «Aman-
daren bluesa»z gozatu nahi duen 
ororen eskura dago, helbide ho-
netan: https://vimeo.com/ 
608056517. Eta, aurrerantzean, 
kantaria prest omen dago «publi-
koaren berotasuna lagun, deit-
zen diguten tokira joan eta kont-
zertua emateko».

Obiols: «Itzulpenaren bidez kontinenteak 
elkartzeko borondatea da istmoaren metafora»
 Literatura.  Víctor Obiols itzultzaile katalanak Amanda Gormani emandako 
arrapostu musikalak itzulpen uholde bat eragin du

Víctor Obiols itzultzaile saritua da Katalunian, eta baita irakasle, idazle eta kantaria ere. 

«Zurruntasunaren 
edo jarrera batzuen 
erradikaltasunaren 
aurrean, erantzunik 
onena ironia dela  
uste dut»
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