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Beste iturrietatik 

Erosotasun-gunetik harago: 

hizkuntza-aniztasuna, itzulpena eta 

bitartekotza,  

gaitasun eleaniztuna sustatzeko 1 
 

Azpititulatutako telesailak ikustean edo kanta ezagunen hitzak atzerriko hizkuntza batean 

ikastean gertatzen den bezala, hedabideek errealitate eleaniztun globalak adierazten 

dituzte. Dena den, ez dago beti argi irakasleek nola aprobetxa ditzaketen ikasleen 

hizkuntza-aniztasunasunaren esperientzia horiek atzerriko hizkuntzako ikasgelan. 

Itzulpengintza irakasteko orduan ikuspegi multilingual bat txertatzea baliagarria izan 

daiteke ikasleei erakusteko itzulpengintzako arazo bat nola ebatz daitekeen hainbat 

hizkuntzatan. Horrek hizkuntza-aniztasunaz kontzientzia hartzen laguntzen du, eta 

gaitasun eleaniztunak sustatzen ditu, ikasleek hizkuntzen arteko antzekotasunak eta 

desberdintasunak identifikatu behar baitituzte, eta hizkuntzen eta kulturen arteko 

loturak egin. Artikulu honetan, ikas-unitate bat aurkeztuko dut, auto-hausnarketa eta 

ikus-entzunezko itzulpen eleaniztuna (IEIE) lantzeko jarduerez osatua, eta hizkuntza-

aniztasuna atzerriko hizkuntzako curriculumean txertatzeko eta irakasleak trebatzeko 

erabil daitekeena. Horrelako programa batek hizkuntza-aniztasunarekiko eta 

eleaniztasunarekiko kontzientzia garatzeko zenbait modu eskaintzen dizkie irakasleei, eta 

irakasleak eta ikasleak beren erosotasun-gunetik harago joatera bultzatzen ditu, testuen 

itzulpen eleaniztunak jorratzen dituztenean. 
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1. SARRERA: HIZKUNTZA-ANIZTASUNA, XXI. MENDEKO MISIOA 
HIZKUNTZA-IRAKASLEENTZAT 
Hizkuntza-aniztasuna mota guztietako kultura-ekoizpenetan dago, hala nola 
azpititulatutako telesailetan, atzerriko hizkuntza bateko kanta ezagun batean eta 
itzulitako literatura-lan bateko kultura-erreferentzia ezezagun batean. Modu aktiboan 
eta pasiboan gaude hizkuntza-aniztasunaren eraginpean: adimen artifizialaren arloan 
egindako aurrerapausoetan oinarritutako tresna eleaniztunen bidez, teknologia 
mugikorraren bidez eta ahots-ezagutzearen bidez, segundo gutxian itzul dezakegu 
webgune oso bat –edo hainbat hizkuntzatara egindako itzulpenak entzun ditzakegu–, 
saguan klik eginez edo nabigatzaileari hori gugatik automatikoki egiten utziz. 
Hizkuntza-kontaktu horiek ez dira iragankorrak, eta hizkuntza-irakasleek moldatu 
egin behar dituzte beren jardunbide pedagogikoak, azken aurrerapen eta tresna 
teknologikoen berri izateko. Edonola ere, nahiz eta hizkuntza-irakasleek oso zeregin 
garrantzitsua duten beren ikasleen gaitasun eleaniztunak sustatzeko orduan (Haukås, 
2016, 2. or.), ez dago guztiz argi nola erabil ditzaketen beren hizkuntza-
aniztasunasunaren esperientzia beren eguneroko jardunbide pedagogikoetan. 
 
Pym-ek, Malmkjaer-ek eta Gutiérrez-Colon Planak azaltzen duten bezala (2013, 2. or.), 
ez dago zalantzarik itzulpen- eta interpretazio-zerbitzuen eskariaren gorakadak eta, 
batik bat, horri lotutako tresna digitalen garapenak, zeharka bada ere, hizkuntza-
aniztasuna agerian jartzen lagundu dutela. Eskari horren erakusgarri, duela 
hamarkada bat baino gehiago argitaratutako New Framework Strategy for 
Multilingualism (Esparru Estrategia Berria Hizkuntza-aniztasunerako, Europako 
Batzordea, 2005) dokumentua «hizkuntza-aniztasunarekiko erantzukizuna»ren alde 
mintzatu zen lehen dokumentu instituzionaletako bat izan zen (Europako Batzordea, 
2005, 2. or.). Dokumentu horrek, atsotitz eslovakiar batekin hasten denak (Koľko 
jazykov vieš, toľkokrát si človekom: zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, hainbat eta 
pertsonagoa zara), Europako herritarren eta erakundeen artean komunikazioa 
hobetzeko aukera gisa ikusten zuen hizkuntza-aniztasuna, eta estrategiak eta ekintza 
espezifikoak eskaintzen zituen hizkuntza-aniztasuna sustatzeko (Europako Batzordea, 
2005, 2. or.). 2019an, martxoaren 27a –Rosetta harrian, antzinako grezierara egindako 
itzulpenari esker hizkuntzalariei hieroglifikoak ulertzen lagundu zien artefaktuan, 
aipatzen den data– Hizkuntza-aniztasunaren Nazioarteko Lehen Eguna 
(https://internationaldayofmultilingualism.wordpress.com/ ) izendatu izanak agerian 
jartzen du badirela hizkuntza-aniztasuna sustatzea eta nabarmentzea helburu duten 
ekimenak.  
 
Hala ere, hizkuntza-aniztasuna garatu bada ere –hein batean, sustagarri izan ditu 
globalizazioa, super-aniztasuna, mugikortasun handiagoa, aurrerapen teknologikoak 
eta online hiztunekiko kontaktua eta hurbiltasuna (Blackledge eta beste, 2018, xxii. or.; 
Blommaert eta Rampton, 2011; Vertovec, 2007, 1.025. or.)–, ez dago loturarik 
hizkuntzako ikasgelan itzulpena irakastearen eta horrek mundu errealean duen 
funtzioaren artean. Esate baterako, itzulitako testuak erabiltzen dituzten irakasle 
gehienek bi hizkuntza erabili ohi dituzte; hau da, ikaslearen lehen hizkuntza eta 
irakasten den hizkuntza (bigarren hizkuntza). Argi eta garbi, ikuspegi horrek ez du 
hezkuntza eleaniztuna sustatzen (Otwinowska, 2014, 114. or.), eta ez ditu asetzen 
ikasleen etorkizuneko itzulpen-premiak. Ildo horretan, 
 

the idea of a curriculum for each language taken in isolation should be replaced by 
consideration of the role of languages in a general language education, where knowledge, 
skills, and the ability to learn are transversal and transferable across languages. 
(Piccardo, 2013, 603-604 or.).2 

                                                        
2 Alde batera utzi beharko litzateke hizkuntza bakoitzeko curriculum bat, gainerako hizkuntzekin loturarik 
ez duena, egitearen ideia, eta, horren ordez, aintzat hartu beharko litzateke hizkuntzek zer eginkizun duten 
hizkuntzen irakaskuntza orokorrean, non ezagutza, trebetasunak eta ikasteko gaitasuna zeharkakoak eta 
hizkuntza batetik bestera transferigarriak baitira. 

https://internationaldayofmultilingualism.wordpress.com/
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Premia hori asetzearren, irakasle elebidunek/eleaniztunek munta handiko zeregin bati 
egin behar diote aurre: sormenezko moduak bilatu behar dituzte testuinguru 
multilinguala irakaskuntzaren testuinguruarekin lotzeko. 
 
Bi espazio horiek, soziala eta hezkuntzari dagokiona, konektatzeko, guk, hizkuntza-
irakasleok, artikulu honetan hizpide ditudan galdera garrantzitsu hauek egin behar 
dizkiogu geure buruari: 
 

1. Zein dira gure ikasgelako jardunean hizkuntza-aniztasuna erabiltzearen 
onuretako batzuk? 

2. Zergatik txertatu beharko genuke hizkuntza-aniztasuna atzerriko hizkuntzen 
irakaskuntzan? 

3. Nola erabil dezakegu hizkuntza-aniztasuna, ikasteko baliabide gisa, 
itzulpengintzaren irakaskuntzan? 

 
Esplorazio-azterlan honetan, ikasgelan hizkuntza-aniztasuna lantzeko estrategia 
batzuk aurkezten dira, bigarren hizkuntzako irakasle eta ikasleak bultzatzen 
dituztenak testuak hizkuntza ugaritan aztertzera eta, horrela, «erosotasun-gunetik» 
harago joatera, itzulpengintza ikasten duten heinean. Horrez gain, ikas-unitate bat 
aurkezten da, lau jardueraz osatua eta heldu eleaniztunekin atzerriko hizkuntzen 
irakaskuntzan eta ikaskuntzan ikuspegi multilingualak txertatzeko erabil daitekeena, 
haurren hezkuntza eleaniztuna baino gutxiago landutako ikerketa-eremua baita hori, 
inondik inora (Herdina eta Jessner, 2002, 70. or.). Jarduera horiek orobat erabil 
daitezke irakasleak trebatzeko; izan ere, irakasleentzat oso onuragarria izango 
litzateke garrantzi handiagoa ematea hizkuntzen arteko antzekotasunak 
identifikatzen, azaltzen eta ezagutza eta kontzientzia hori ikasgelan erabiltzen 
lagunduko dieten jarduerei (Otwinowska, 2014, 116. or.). Jarduerak diseinatzerako 
orduan, kontuan hartu da hizkuntza-aniztasunean inspiratutako pedagogia bat 
(Piccardo, 2013, 603. or.), oinarritzat dituena ikasle bakoitzaren hizkuntza-
errepertorioa identifikatzea, hizkuntza-jardunbide eleaniztunak sustatzea eta 
hizkuntzen artean trebetasunak transferitzea (Stille eta Cummins, 2013, 631. or.). 
Jardueretan, orobat hartzen dira kontuan ongi prestatutako irakasleek bete behar 
dituzten eskakizun batzuk, ikasgelan ikuspegi eleaniztunarekin lotutako pedagogia 
egokiak aplikatzeko (De Angelis, 2011; Hufeisen, 2011; Otwinowska, 2014; in Haukås, 
2016, 2-3 or.). Zehazki, beharrezkoa izango litzateke irakasleak eredu eleaniztunak 
izatea, kontzientzia translinguistiko eta metalinguistiko handia izatea, hizkuntza-
aniztasunaren arloko ikerketen berri izatea, ikasleen hizkuntza-aniztasuna nola 
sustatu jakitea, ikasleen artean dauden desberdintasun kognitibo eta afektiboei 
atzematea, eta beste (hizkuntza) irakasle batzuekin lan egiteko prest egotea (Haukås, 
2016, 2-3. or.). 
 
Artikuluaren egitura honako hau da: lehenik eta behin, hizkuntza-aniztasuna 
itzulpenarekin lotzeko beharraz jardungo dut, aintzat hartuz jarduera komunikatibo 
eta interaktibo hori ulertzeko modu multilingual bat eta multimodal bat, translation 
hitzaren etimologiak hori esan nahi baitu; alegia, hizkuntza ugaritara eraman. 
Bigarrenik, subjektu eleaniztunaren kontzeptua ekarriko dut hizpidera (Kramsch, 
2006, 2009); kontzeptu hori hizkuntza-aniztasuna ulertzeko modu bat da, pertsona 
batek bizitzan zehar izandako hizkuntza-esperientzien pilaketa gisa hartzean datzana. 
Atal horretan, auto-hausnarketako bi jarduera aurkeztuko ditut, norbanakoaren profil 
eleaniztunari buruzkoak. Hirugarrenik, hizpidera ekarriko dut itzulpengintzako 
eskoletan zeinen baliagarria den testu eleaniztunak aztertzea bikoizketari eta 
azpitituluei erreparatuz, hizkuntza-aniztasuna zabaltzen eta kontserbatzen lagundu 
duten bi itzulpen mota baitira (Perego, Del Missier, eta Bottiroli, 2015, 16. or.). 
Amaitzeko, azken atalean, ikerketa-ildo berri batzuk aipatu eta azken iruzkin batzuk 
jasoko ditut, agerian jartzen dutenak itzulpengintza irakasteko orduan ikuspegi 
multilingual bat erabiltzearen onura pedagogikoa, batik bat testuinguru teknologiko 
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honetan, non giza hizkuntzaren teknologiak eta itzultzaile neuronalak gero eta 
sofistikatuago bilakatzen ari baitira. 
 

2. ITZULPENGINTZA ETA HIZKUNTZA-ANIZTASUNA 
ELKARREKIN LOTZEKO BEHARRA 
Azken hamarkadan, ikerlan ugari egin dira aztergai harturik hizkuntza-aniztasuna eta 
Bigarren Hizkuntza Eskuratzea (BHE; Second Language Adquisition, SLA) (May, 2014b; 
ikus Poza, 2017 termino horren azalpen kritiko bat izateko), bai eta translanguaging 
nozioa ere, testuinguru elebidun/eleaniztun batean itzulpenari oso lotuta dagoen 
kontzeptu bat. Trawsieithu edo translanguaging terminoa Williams-ek (1994, 2002, 2. 
or.) erabili zuen lehen aldiz Galesko hezkuntza elebiduna deskribatzeko, eta hau 
adierazten du: (i) informazioa hizkuntza batean jasotzea eta (ii) beste hizkuntza 
batean erabiltzea edo aplikatzea. Gerora, Wei-k (2001) eta Garcíak eta Weik (2014) 
terminoa zabaldu dute, hiztun elebidunek eta eleaniztunek itzulpen-jarduerak hainbat 
komunikazio-helburutarako nola erabiltzen dituzten deskribatzeko. Horrekin loturik, 
Weiren translanguaging espazioaren kontzeptualizazioak (2011) hiztunen arteko 
jardun eleaniztunetarako sortutako inguruneak deskribatzen ditu, non banakoek 
nortasun, balio eta jardunak konbinatu eta berriak sor baititzakete zenbait 
hizkuntzaren bidez (Zhu, Wei, eta Lyons, 2015, 9. or). Hori dela eta, irakaskuntzak, eta, 
batik bat, hizkuntzen irakaskuntzak kontuan hartu behar du: 
 

the changeable, fluid nature of identity and of the human capacity for moulding itself to 
reality —essential qualities in this globalized world of rapid change and challenge—. 
Globalization is a game changer challenging not just nationhood, but also the traditional 
diasporic model of the home lost together with the diasporic identity. (David eta Muñoz-
Basols, 2011, xix–xx. or.).3 

 
Halaber, nortasunaren izaera dinamikoa, mundu errealaz dugun esperientzian 
presente egoteaz gain, mundu digitalera zabaldu da. Hortaz, ez da harritzekoa 
hizkuntza-aniztasuna eta itzulpena —giza interakzioaren eta komunikazioaren bi 
osagai, elkarrekin lotuta daudenak— batera aztertu ez izana duela gutxi arte 
(Meylaerts, 2011). 
 

3. ITZULPENA: BIDAIA ETIMOLOGIKO ELEANIZTUN BAT 
Itzulpena, hizkuntzen eta kulturen arteko bitartekotza gisa, hizkuntza-aniztasunaren 
bihotzean dago (Meylaerts, 2011). Itzulpenaren kontzeptualizazioa hizkuntzarekin eta 
kulturarekin lotuta dago, eta hizkuntza desberdinetan itzulpena deskribatzeko 
erabiltzen diren terminoen esanahiari erreparatuz argitu daiteke. Desberdintasun 
etimologikoak abiapuntu garrantzitsu bat izan daitezke hizkuntzen eta kulturen artean 
itzulpenaren erabilerari dagokionez dauden aldeak ulertzeko. Esate baterako, 
«garraiatu» edo antzeko esapide bat hainbat hizkuntzatan ageri da «(testu bat) itzuli» 
adierazteko: ingelesez, translate; frantsesez, traduire; gaztelaniaz, traducir; italieraz, 
tradurre, eta portugesez, traduzir. Hizkuntza horiek zuzenean mailegatu dute 
latinetiko traducĕre terminoa, zeinak «alde batetik bestera igaro» esan nahi baitu, 
hitzez hitz. Beste hizkuntza batzuek, aldiz, nozio hori alde batera utzi, eta beste 
adierazpide batzuetara jo dute. Hizkuntza-familia berekoak eta gertukoak diren 
hizkuntzetan ere, desberdintasunak ikus ditzakegu. Esaterako, suedieraz översätta 
erabiltzen dute, eta alemanez übersetzen; hau da, «beste aldean jarri». Nederlandera 
modernoan, berriz, vertalen da termino arruntena, eta «hizkuntza batetik bestera» 
esan nahi du, hitzez hitz. Esanahi-desberdintasun bera aplika dakieke lotura estua 
duten beste hizkuntza batzuei, zeinek oraindik ere esapide etimologikoaren ñabardura 

                                                        
3 Aldakorrak eta malguak direla nortasuna eta gizakiak errealitatera egokitzeko duen gaitasuna —biak ere 
ezaugarri garrantzitsuak hain azkar aldatzen ari den mundu konplexu honetan—. Globalizazioa aldaketa 
handi bat da, eta zalantzan jartzen du herritartasuna, bai eta aberri galduaren diaspora-eredu tradizionala 
eta diaspora-nortasuna ere. 
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batzuk baitituzte. Txekieraz, esaterako, překladat erabiltzen da; hots, «leku batetik 
mugitzea edo aldatzea». Polonieraz, berriz, aditz arruntena tłumaczyć da; hau da, 
«azaltzea». Chesterman-ek (2006, 10. or.) ongi adierazi bezala, interesgarria da 
nabarmentzea hizkuntza indoeuropar moderno askotan interpretazio horiek guztiek 
ez diotela lehentasun bera ematen antzekotasuna mantentzeari. 
 
Hizkuntza ez-indoeuropar batzuei erreparatuz gero, orobat ikusiko ditugu aldeak. 
Hizkuntza batzuetan, dualtasuna dago komunikazio-jarduera hori deskribatzeko, eta bi 
aditz erabiltzen dituzte: bat ahozko itzulpenari erreferentzia egiteko, eta bestea, 

idatzizko itzulpenerako, hala nola japonieraz ほんやくする [hon･yaku suru] (testu idatzia) eta 

つうやくする [tsuuyaku suru] (ahozko testua) (Chesterman, 2006, 8. or.). Hori bera gertatzen 
da txineraz; hala erakusten dute 意 譯 [yìyì] (esanahiaren itzulpena) eta 音 譯 [yīnyì] 
(hotsaren itzulpena) terminoek (Li, 2007, 45. or.). Amaitzeko, konparaketa horretatik, 
agerian jartzen da loturarik gabeko hizkuntza batzuek, hala nola turkierak, tercüme 
etmek, eta koreerak, 통역하다 [tong-yeok-hada], «bitartekotza»ren ideia helarazten, 
komunikatzen, azaltzen edo nabarmentzen dutela, hizkuntza horietan itzulpen 
terminoaren esanahi etimologikoari erreparatuz gero. 
 
Argi dago itzulpen terminoaren azterketa etimologikoak agerian uzten duela 
hizkuntzarekin eta kulturarekin lotuta dagoela (Chesterman, 2006, 9. or.). Hortaz, 
itzulpenak nola funtzionatzen duen ulertzeko, ikuspuntu multilingual batetik aztertu 
behar dugu. Gainera, itzulitako testu baten desberdintasun linguistiko eta kulturen 
bidez jabetzen gara itzulpenean parte hartzen duten maila bateko eta besteko 
parametro linguistiko eta/edo teknikoez (Bartoll, 2004, 53-54 or.). Aipatutako 
desberdintasun etimologiko horietan oinarrituta, hiru parametro nagusi hartu behar 
dira kontuan itzulpen-prozesuan. Lehenik eta behin, itzultzen dugunean, esanahiaren 
zati handiena hizkuntza batetik beste batera «pasa» dezakegu. Bigarrenik, beste kasu 
batzuetan, beharrezkoa izan daiteke «azaltzea», eta, beraz, itzulpen luzeago bat 
sortzea, jatorrizkoari zentzua emateko. Hirugarrenik, beharrezkoa izan daiteke bi 
hizkuntzen artean «bitartekotza» egitea eta ia informazio osoa birformulatzea, 
jatorrizkoa guztiz uler dadin xede-hizkuntzan. 
 
Hizkuntza-ikasleek hiru dimentsioko ikuspegi hori («pasatu, azaldu eta bitartekotza 
egin») erabiltzen dute behean aurkezten direnak bezalako jarduera eleaniztunak 
egitean. Ikasleek ikuspuntu multilingual batetik kudeatu behar dituzte itzulitako 
esanahiak, bai eta beren arteko truke eta elkarrizketetatik sortzen diren ñabardurak 
ere. Jarduera pedagogiko horiek aukera ematen diete ikasleei guztiz ulertzeko 
itzulpengintza, hizkuntza bakoitzaren Weltanschauung edo munduaren ikuskeran 
adierazten den bezala. Alde horretatik, zubi bat zeharkatzearen pareko da itzultzea 
(Muñoz-Basols eta Muñoz-Calvo, 2015, 160. or.). Egitura sendo batek aukera emango 
digu gure aurrean fusionatzen den paisaiaz gozatzeko; aldiz, zubia presaka 
zeharkatzera behartzen gaituen egitura ezegonkor batek ez digu paisaiaz gozatzen 
utziko, eta, beraz, zuzenean eragingo du gure esperientzian eta ulermenean. 
 

3.1. HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZAN ITZULPENAREN ZEREGINA 
BIRDEFINITZEN: ITZULPENA BITARTEKOTZA GISA 
Hizkuntza-irakasle askorentzat, itzulpena ikasgelako jardueraren parte integral bat 
izan da, ikasleen errendimendua frogatzeko (Laviosa, 2014, 141. or.). Dena den, 
jardunbide horrek argi eta garbi mugatzen du itzulpenak susta dezakeen gaitasun 
eleaniztunen eremua, batik bat mundu batean non globalizazioak eta pertsonen arteko 
konektagarritasun handiak gure ikasleekin trebetasun horiek garatzeko beharra 
nabarmentzen baitute. Jakina, hainbat abagune daude itzulpena modu ugaritan 
aurkezteko. Itzulpenaren definizioak berak agerian jartzen du jardunbide hori, 
hizkuntzen ikaskuntzaren eta irakaskuntzaren historian erabilitako lehen 
metodoetako bat dena, nola zabaldu den mendeetan zehar, «bitartekotza» esanahia 
galdu gabe. Colinaren eta Lafforden definizioaren arabera, itzulpena hizkuntzarteko 
bitartekotza-prozesu bat da: luzera jakin bateko testuak (hitz eta esaldietatik liburu 
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osoetara) giza hizkuntza batetik beste batera transferitzean edo haien artean 
bitartekotza egitean datza, edo horren emaitza da; oro har, antzekotasun- edo 
elkarrekikotasun-maila handi bat eskatzen du (Colina, 2015), eta testu idatziez gain 
[bere baitan hartzen du] ahozko hedabideen bidez (esparru horretako profesionalen 
artean interpretatzea deritzona) eta hedabide hibridoen bidez gertatzen den 
hizkuntza-bitartekotza. 
 
Hizkuntzen ikaskuntzaren eta irakaskuntzaren testuinguruan, ikerketa-ildo berriak 
zabaldu ditu itzulpen pedagogikoa terminoak –itzulpen pedagogikoa, ikasleei atzerriko 
hizkuntza batean ezagutza eta gaitasuna eskuratzen, garatzen eta indartzen laguntzeko 
bitarteko bat da (Leonardi, 2010, 10. or.)–. Hori erantzun gisa sortu da, agerian 
jartzeko komunikazio-jarduera horrek zer-nolako balioa duen onurak, kontzientzia 
metalinguistikoa eta beste hainbat gauza garatzeko, ikasleen ezagutza 
interlinguistikoa, intralinguistikoa eta kulturartekoa sustatzeko (Li, 2018, 476. or.) eta 
kulturarteko gaitasuna bultzatzeko (Colina eta Lafford, 2017, 112. or.). Hortaz, 
itzulpenaren erabilera horrek, itzulpena ikuspegi pedagogiko gisa hartzean datzanak, 
susperraldia izan du azken urteetan (Pintado-Gutiérrez, 2019). Esan daiteke aldaketa 
bat egon dela (Carreres, 2014; Carreres Noriega-Sánchez, 2011; Carreres, Muñoz-
Calvo, eta Noriega-Sánchez, 2017; Colina, 2015; Cook, 2010; Kerr, 2014; Laviosa, 2014; 
Leonardi, 2010; Pintado-Gutiérrez, 2019) hizkuntza irakasteko programetan itzulpena 
erabiltzeko moduan, eta dimentsio didaktiko bat ematen zaiola atzerriko hizkuntzak 
ikasten laguntzeko euskarri gisa. 
 
Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren (HEEMB) (Europako 
Kontseilua, 2018) deskribatzaile berrien artean, itzulpena dago bitartekotza nozioaren 
barruan. Hor, nozio hori giza elkarrekintza sozial eta indibidualaren funtsezko osagai 
gisa deskribatzen da, eta baita ere elementu eta espazio ezberdinen artean zubiak 
egiteko elementu gisa eta gizabanakoak elkarrekintzaren bidez eta eskura dituen 
baliabide sozialak (hizkuntza-baliabideak barne) modu estrategikoan erabiliz espazio 
eleaniztunak nola sortzen dituen adierazteko modu gisa (Wei, 2011, 1.234. or.). 
Zehazki, bitartekotzaren kontzeptuak hiru kategoria nagusi ditu ardatz: testu baten 
bitartekotza, kontzeptuen bitartekotza eta komunikazioaren bitartekotza. Honela 
azaltzen da dokumentuan: 
 

The user/learner acts as a social agent who creates bridges and helps to construct or 
convey meaning, sometimes within the same language, sometimes from one language to 
another (cross-linguistic mediation) […]. The focus is on the role of language in processes 
like creating the space and conditions for communicating and/or learning, collaborating 
to construct new meaning, encouraging others to construct or understand new meaning, 
and passing on new information in an appropriate form. (Europar Batasuna, 2018, 103. 
or.).4 

 
Horrez gain, HEEMB deskribatzaile berriak dokumentuak bereizi egiten ditu hizkuntza-
aniztasuna –hots, maila sozialean eta indibidualean aldi berean zenbait hizkuntza 
egotea– eta eleaniztasuna –hots, erabiltzaile/ikasle bakoitzaren hizkuntza-
errepertorio dinamikoa, etengabe garatzen ari dena– (Europar Batasuna, 2018, 28. 
or.). Bereizketa hori garrantzitsua da, halaber, lagundu egiten baitigu ulertzen 
itzulpenak, bitartekotza-jarduera gisa, zer-nolako ahalmena duen atzerriko hizkuntzen 
irakaskuntzan gaitasun eleaniztuna /hizkuntza-eleaniztasuna areagotzeko. 
 
Nahiz eta itzulpengintzak trebetasun gisa balio ukaezina izan eta atzerriko hizkuntzak 
ikasten dituztenek hizkuntzak ikasteko bitarteko baliagarritzat jo (Carreres eta 

                                                        
4 Erabiltzaileak/Ikasleak eragile sozial gisa jarduten du, eta zubiak sortzen ditu, eta esanahia eraikitzen edo 
transmititzen laguntzen du, batzuetan hizkuntza beraren barruan, batzuetan hizkuntza batetik beste batera 
(hizkuntzen arteko bitartekotza) […]. Ardatza hizkuntzak hainbat prozesutan duen eginkizuna da, prozesu 
horien artean daudelarik komunikatzeko eta/edo ikasteko guneak eta baldintzak sortzea, beste pertsonak 
esanahi berriak eraikitzera edo ulertzera bultzatzea eta informazioa modu egokian transmititzea 
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Noriega-Sánchez, 2011, 296. or.), irakasleek gutxi dakite planteamendu pedagogiko 
multilingualei buruz (Haukås, 2016, 2. or.). Horrez gain, itzulpena hizkuntza-
eskoletako ohiko elementu bat bada ere, ez da beti erabiltzen modu informatuan; 
alegia, ez da modu eraginkorrean erabiltzen, hizkuntzekiko kontzientzia garatzeko. 
Helburu hori lortzeko, beharrezkoa da berriro definitzea itzulpenak atzerriko 
hizkuntzen ikasgelan zer eginkizun duen, eta erabili ohi ditugun hizkuntzen kopurua 
zabaltzea, nahiz eta hizkuntza horiek ez hitz egin. Beste hitz batzuetan esanda, kontuan 
hartu behar dugu itzulpen-arazo bera nola ebatz daitekeen hainbat hizkuntzatan, 
horretarako (sormenezko) aukera sorta bat aurkeztuta, hiztunen artean 
bitartekotzaren bidez sortua, bitartekotza-estrategia jakin batzuk erabiliz (esaterako, 
aurretiko ezagutzekin lotuz, hizkuntza egokituz, informazio konplexua xehatuz, testu 
trinko bat zabalduz edo sinplifikatuz) (Europako Batzordea, 2018, 50. eta 126. or.). 
 
Horrelako ikuspegi multingual bat erabiltzeko, beharrezkoa da lehenbizi «kontzientzia 
eleaniztuna» sustatzea ikasgelan, eta, horretarako, hausnarketa egin behar dugu, 
hausnargai hartuz hainbat hizkuntzarekin izaten ari garen edo izan ditugun 
esperientziak, hizkuntza-ikaslearen barne- eta kanpo-azpisistema dinamikoak kontuan 
hartzen dituztenak. Sistema Dinamikoen Teoriaren (SDT; Dynamic Systems Theory, 
DST)) ikuspuntutik, hizkuntza-ikaslea azpisistema dinamikotzat hartzen da 
(azpisistema horren elementuetako batzuk dira nahitasuna, kognizioa, adimena, 
motibazioa, ahalmena, lehen hizkuntza eta bigarren hizkuntza), eta ekosistema edo 
ingurune sozial baten barruan jarduten du elkarrekintzan (ekosistema edo ingurune 
sozial horretan sartzen dira, besteak beste, hizkuntzarekiko esposizio-maila, 
heldutasuna eta hezkuntza-maila) (de Bot, Lowie eta Verspoor, 2007, 14. or.). Ikusiko 
dugun bezala, narratiba pertsonalak berariaz sortutako jardueretan txertatzea 
lagungarria izan daiteke hizkuntza-aniztasuna itzulpengintzaren irakaskuntzan nola 
sartu jakiteko. Jarduera horiek, berariaz sortuak izateaz gain, kontuan hartzen dituzte 
barne- eta kanpo-sistema eta aldagai dinamiko horiek, eta espezifikoak dira hizkuntza-
ikasle bakoitzarentzat. 
 

4. HIZKUNTZA-ANIZTASUNAREN KONTZIENTZIA SORTZEA: 
HIZKUNTZA-ANIZTASUN SOZIALA ETA INDIBIDUALA 
AZTERTZEA 
Atal honetan, bi jarduera daude, hizkuntza-aniztasuna aztertzen dutenak hizkuntzako 
ikasgelan. Hizkuntza-aniztasuna eguneroko bizitzako fenomeno bat dela jabearazteko, 
gure esperientzia sozial eta eleaniztunen zati beharrezko eta integral gisa aurkeztuko 
dugu (Franceschini, 2011, 341. or.), eta orobat hizkuntza-irakasleak direlako ikasleak 
ikastetxean duen esperientzia eleaniztuna bideratzen dutenak (Haukås, 2016, 2. or.). 
Premisa horretan oinarriturik, lehen jardueran, hizkuntza-kontaktuan jartzen da 
arreta, eta, zehazki, ikasleentzat ezezaguna den hizkuntza batean. Bestalde, bigarren 
jarduerarekin, gure behaketan sakonduko dugu, ikasle guztiak oroimenarekin, 
emozioekin eta irudimenarekin lotutako egoera eleaniztun pertsonalak aztertzen 
dituzten subjektu eleaniztun gisa hartuz. Bi jarduera horiek hizkuntza-jarduera 
eleaniztun gisa erabil daitezke, baina baita ikasleek beren profil eta biografia 
eleaniztunen berri emateko abagune gisa ere (ikus Cenoz eta Arocena, 2019, 423-424 
or.). 
 

4.1. HIZKUNTZA-ANIZTASUNAREN ESPERIENTZIA 
Lehen jardueraren bidez, hizkuntza-aniztasun sozialaren eta indibidualaren arteko 
aldea  zein den ulertuko dute ikasleek. Prozesua unibertsitatean nola aplika daitekeen 
erakusteko dago diseinatuta jarduera. Ikasleei bideo bat ikusteko eskatzen zaie; 
bideoan, bikote gazte baten arteko afalorduko elkarrizketa arrunt bat eztabaida 
bilakatzen da. Kasu honetan, Skwerl (2011) film laburra erabili zen, gidoia hizkuntza 
asmatu batean idatzi zelako (hizkuntza asmatu horrek, batzuetan, ingelesaren antza 
du). Ikusle gisa, ikasleak gogoeta egitera behartuta daude: Nola sentitzen dira 
ezagutzen ez duten hizkuntza bat entzuten dutenean? Horrela, agerian jartzen dira 
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bigarren hizkuntzako hiztun batzuen eguneroko hizkuntza-aniztasunaren 
esperientziak. 
 

1. jarduera. Esperientzia: hizkuntza-aniztasuna. 

 
Bideo honetako pertsonaiak ziur asko inoiz entzun ez duzun hizkuntza batean 
mintzo dira. Saiatu identifikatzen: 

 
(1) Zer hizkuntza hitz egiten da bideoan, edo zer hizkuntzaren antza du? 
(2) Hizkuntza hori hitz egiten ez duzun arren, zer uler dezakezu? 
(3) Izan al duzu inoiz horrelako esperientziarik? Alegia, entzun al duzu inoiz 
ezezaguna zitzaizun hizkuntzarik? 
(4) Hitz egin zure gogoetei buruz ikaskide batekin. 

 
Skwerl (2011). Iraupena: 5 minutu.  
Esteka: https://www.youtube.com/watch?v=Vt4Dfa4fOEY  

 

 
Ikasleek jarduerako galderei erantzuten dietenean, iraganean izan dituzten antzeko 
esperientzien arabera aztertuko dute oraingoa. Ziur asko, hizkuntza asmatuko hots eta 
esapide batzuetan jarriko dute arreta. Baliteke gai izatea bi pertsonaiek erabilitako 
hitzetako batzuk esateko, bai eta hitz horien komunikazio-helburua ulertzeko ere, 
irudiez eta keinuez lagunduta. Baliteke, halaber, hotsetako batzuk beren hizkuntzako 
edo hitz egiten dituzten edo entzun dituzten beste hizkuntza batzuetako hotsen 
antzekoak direla iruditzea.  
 
Hiztun bat hizkuntza ezezagun baten aurrean nola sentitzen den hausnartzen 
dugunean, erakuts dezakegu edozein hizkuntzatako hizkuntza-unitateek (hotsek eta 
hitzek) hainbat aukera zabaldu ditzaketela. Hizkuntza arretaz entzuten eta balioesten 
badugu, konparaketak eta loturak egin ditzakegu beste hizkuntza batzuekin, eta, aldi 
berean, hizkuntzekiko interesa piztu. Era berean, erakuts dezakegu hizkuntza-
aniztasunak berekin dakarrela egunero entzuten ditugun hizkuntzak identifikatzea eta, 
nahiz eta agian gu hizkuntza horietan ez mintzatu, entzuten duguna balioesten eta 
haien presentziaz kontziente izaten hastea. Prozesuko hurrengo pausoa da elkarrekin 
lotutako bi nozio (hots, hizkuntza-aniztasun soziala eta indibiduala) bateratzea, 
hurrengo esplorazio-jardueran erakusten den bezala. 
 

4.2. NIRE PROFIL ELEANIZTUNA 
Behin hizkuntza-aniztasuna balioesten hasi eta leku guztietan dagoela konturatu 
ondoren, hizkuntza-aniztasunarekin ikasleen izan dituzten esperientziei buruzko 
narratiba pertsonalak partekatzea baliagarria da hizkuntza-aniztasuna bera ulertzeko 
eta norbanakoaren esperientziari nola eragiten dion ikusteko. Hori gogoan izanik, 2. 
jarduera hizkuntza-erabiltzaile baten hizkuntza-aniztasunaren esperientziaren alderdi 
subjektiboak lantzeko dago egina; alegia, gorputzarekin lotutako alderdiak eta 
oroimenarekiko, emozioarekiko eta irudimenarekiko loturak (Kramsch, 2006, 100–
101 or.). Hasteko, ikasleek hizkuntza-aniztasunarekin dituzten loturei buruz 
hausnartuko dute, bai eta beste ikasleengandik horrelako esperientzia bakan eta 
antzekoen berri ikasten dutenean ere. 
 
Bigarren jarduera horretan, ikasleek, lehenbizi, bere egin behar dute subjektu 
eleaniztunaren definizioa; hartara, jabetuko dira eleaniztuna izateak berek uste baino 
hizkuntza-kontaktuko egoera gehiago hartzen dituela barnean. «Eleaniztun 
bilakatzea» eta «eleaniztuna izatea» continuum beraren parte izan daitezkeela ulertu 
ondoren (Cenoz eta Gorter, 2015, 9. or.), hori beren behaketei aplikatzeko gai izango 
dira. Horren ostean, hizkuntza beren oroimenean, emozioetan eta irudimenean bizi 
izan dituzten hizkuntza-aniztasunaren esperientziekin nola dagoen lotuta pentsatzeko 
eskatzen zaie. Hiru alderdi horiek abagune ezin hobea dira hizkuntza-aniztasunaren 
esperientziarekin lotutako zenbait egoera aztertzeko. Esaterako, oroimena, hizkuntzen 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt4Dfa4fOEY
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ikaskuntzarekin ez ezik, ikastearekin, lanarekin, ingurumenarekin eta bidaiatzearekin 
ere lotuta dago. Emozioak pertsona arteko harremanen eta harreman artistikoen 
esparruan sartzen dira. Azkenik, irudimenak hizkuntzarekin lotutako egoera jakin 
batzuetan eta hizkuntza berriak ikasteko duten desiran pentsatzera bultzatzen ditu 
ikasleak. Bigarren jarduera horretan, ikasleek ikasiko dute hizkuntza zeinen sakon 
dagoen lotuta gure bizitzako ia alderdi guztiekin, eta norberaren profil eleaniztunaz 
kontzientzia hartzeak nola lagundu dezakeen hizkuntza hobeto ikasten. Era berean, 
hizkuntzarekin lotutako narratiba pertsonal horien berri izatea lagungarria izango zaie 
irakasleei ikasle bakoitzaren errepertorio eleaniztun askotariko eta konplexuaz 
gehiago jakiteko (May, 2014, 1. or.), eta, horri esker, arreta berezia jarri ahalko dute 
beren ikasleen esperientzia eta oroitzapenetan (Kramsch, 2014, 309. or.). 
 

2. jarduera. Nire profil eleaniztuna 

 
(1) Irakurri Kramsch-ek nola definitzen duen subjektu eleaniztuna. 
 
«Subjektu “eleaniztuntzat” hartzen ditut eguneroko bizitzan hizkuntza bat baino 
gehiago erabiltzen dituzten pertsonak, eskolan atzerriko hizkuntza bat edo 
bigarren hizkuntza bat ikasten ari direlako, edo eguneroko jardueretan bi 
hizkuntza edo gehiago hitz egiten dituztelako, edo txikitan erabiltzen ez zuten 
hizkuntza batean irakurtzen eta argitaratzen dutelako. Gehienetan, txikitan 
hizkuntza bat edo gehiago ikasiko zituzten, eta gainerako hizkuntzak testuinguru 
formal eta informal ugaritan ikasiko zituzten. Gerta daiteke hizkuntza horiek 
guztiak maila berean ez jakitea, egoera guztietan hizkuntza horiek erraztasun 
berarekin ez hitz egitea, eta garai batean bazekizkiten batzuk ahaztuak izatea. 
Orobat hartzen ditut subjektu “eleaniztuntzat” familia bereko hizkuntza bat 
ulertzeko gai diren pertsona ugariak, nahiz eta hitz egiteko gai ez izan. […] 
Zabalik uzten dut hizkuntza-ikaskuntza gizarteak inposatzen dituenak bezain 
errealak diren alegiazko nortasunen eraikuntza gisa ikusteko aukera». 

(Kramsch, 2006, 100-101 or.). 
 
(2) Goikoa kontuan hartuta, identifikatu zure iraganeko eta gaur egungo 
hizkuntza-aniztasunaren esperientzia batzuk. 
 
Oroitzapenak: 

 Eskolan ikasitako hizkuntzak. 
 Unibertsitatean edo lanean entzuten edo erabiltzen dituzun hizkuntzak. 
 Ezezaguna zitzaizun hizkuntza bat hitz egiten zuten herrialde batera egindako 

bidaia. 
 
Emozioak: 

 Beste hizkuntza batzuk hitz egiten dituzten senideak edo lagunak. 
 Beste hizkuntza batean ikasi edo entzun duzun musika. 

 
Irudimena: 

 Hizkuntza jakin batean gustatzen zaizkizun hotsak, hitzak edo esaerak. 
 Beti ikasi nahi izan dituzun hizkuntzak, eta horren zergatia. 

 
(3) Eman zure gogoeten berri ikaskide bati. Zer antzekotasun edo ezberdintasun 
daude zuen hizkuntza-aniztasunaren esperientzien artean? 
 

 
Jarduera horiek eta jarduera horietan hizkuntza-aniztasuna erdigunean jartzeak 
(Cenoz eta Gorter, 2011b, 360–361 or.) helburutzat dute erakustea ikasle eta hiztun 
eleaniztunek nola erabil dezaketen hizkuntzei buruz duten ezagutza hizkuntzak 
ikasteko baliabide gisa. Argi gera dadila: metodologia honen abantailez jabetzea 
funtsezkoa da ulertzeko hizkuntzei buruzko ezagutzak nola lagundu dezakeen 
hizkuntza gehiago eraginkortasun handiagoz ikasteko. Esate baterako, elkarrekin 
lotutako hizkuntzekin harremanetan egonez, ikasleek hizkuntza horien egitura 
identifika dezakete, eta, horrela, antzekotasun eta desberdintasun fonologiko, 
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gramatikal, morfosintaktiko, estilistiko edo kulturalak ulertu. Era berean, hizkuntza-
kode desberdinen artean loturak egin ahala, ikasleek ikasteko estrategiak gara 
ditzakete; hau da, «pentsamenduak eta ekintzak, hizkuntza-ikasleek era kontzientean 
aukeratuak eta eraginkor bihurtuak, hainbat ataza egiten laguntzen dietenak, ikasketa-
prozesuaren hasieratik xede-hizkuntzan aise-aise moldatzen diren arte (Cohen, 2011, 
7. or.; ikus, orobat, Cohen eta Macaro, 2007; Chamot eta Harris, 2017; Oxford, 2017). 
Horrez gain, beren profil eleaniztuna esploratu eta berei buruzko informazioa trukatu 
ahala, ikasleek ikasiko dute hiztunek nola eraikitzen dituzten nortasun desberdinak 
hizkuntza desberdinak hitz egiten dituztenean (Wardhaugh eta Fuller, 2015, 104. or.). 
Esperientzia eleaniztunaren oinarriak ezarri ondoren, hori hizkuntzako ikasgelan 
integratzea da hurrengo etapa, gaitasun eleaniztuna sustatzeko; hau da, ikuspegi 
holistiko bat hartzea, hizkuntzen arteko barrerak murriztuko dituena eta bakoitzaren 
profil eleaniztuna kontuan hartuko duena (Piccardo, 2013, 604. or.). 
 

5. KONTZIENTZIA ELEANIZTUNA SORTZEA:  
IKUS-ENTZUNEZKO ITZULPENGINTZA ELEANIZTUNA (IEIE) 
APLIKATZEA 
5.1. MULTIMODALITATEA ETA ITZULPENA GARAI DIGITALEAN 
Atal honetan, itzulpena ekarriko dut hizpidera, trebetasun gisa harturik. Izan ere, garai 
digital honetan, tresna ezin hobea da planteamendu multilingual bat garatzeko, eta 
hizkuntza-ikaslearen sormena pizteko modu bat ere bada; agian, azken hori da 
garrantzitsuena. Ikusiko dugun bezala, itzulpenari ikuspuntu multilingual eta 
multimodal batetik heltzea baliagarria izan daiteke atzerriko hizkuntzen irakasle eta 
ikasleei beren «erosotasun-gunetik» harago joateko adorea emateko. Otwinowska-k 
azaltzen duen bezala (2014, 115. or.), ikerlan kuantitatibo eta kualitatibo baten 
arabera, ingeleseko irakasle poloniarrek nahiago dute irakasten ari diren hizkuntza 
soilik erabili, eta nahiago dute beren ezagutza eleaniztuna ikasgelan ez erabili, nahiz 
eta eleaniztunak izan daitezkeen. Era berean, beren prestakuntzan, irakasleei oso 
gutxitan erakusten zaie zeinen onuragarria den hizkuntzen irakaskuntzan ikuspegi 
eleaniztun bat erabiltzea; alegia, hizkuntzen artean konparaketak egitea eta informazio 
hori ikasgelan erabiltzea, ikasleei hizkuntzen arteko antzekotasunez jabetzen 
irakasteko. Ikusiko dugun bezala, hizkuntzarteko ikuspegi batek, zalantzarik gabe, 
gure irakaskuntza-jarduerak aberastu ditzake; izan ere, aukera asko zabaltzen ditu 
hizkuntza ñabardura gehiagorekin eta zehaztasun handiagoarekin erabiltzeko. Ikus-
entzunezko itzulpena (IEI; Audiovisual Translation, AVT) da hizkuntza-aniztasunaren 
onurez aprobetxatzeko modurik onenetako bat; hain zuzen ere, ikus-entzunezko 
testuek gaur egun duten garrantziagatik, bai eta ikaskuntza interaktiboa sustatzen 
duten tresnen garapenagatik eta eskuragarritasunagatik ere. Europak finantzatutako 
ClipFlair proiektuak (http://www.clipflair.net/) aukera ematen die erabiltzaileei ikus-
entzunezko materiala bikoizteko eta azpitituluak jartzeko (15 hizkuntza irakasteko 
erabiltzen da), eta agerian jartzen du hizkuntzak irakasteko IEI erabiltzea baliagarria 
izan daitekeela ikasleek hizkuntza baten alderdi linguistikoen, kulturalen eta hitzik 
gabeko komunikazioari dagozkion alderdien berri izateko, transferi daitezkeen 
trebetasunak sustatzeko eta ikasteko ingurune interaktibo bat sortzeko, ikasleak 
motibatuko dituena (Baños eta Sokoli, 2015, 204. or.). Exeterko Unibertsitateko 
(Erresuma Batua) Subtitling World Cinema (munduko zinemari azpitituluak jartzea) 
proiektu pilotua da beste adibide bat, erakunde batzuk IEI beren programetan hainbat 
helburutarako nola erabiltzen ari diren erakusten duena. Proiektu horretan, 
itzulpengintzako masterreko ikasleek oso ezagunak ez diren filmak jartzen dituzte 
ikusle ingeles-hiztunen eskura, azpitituluen eta digitalizazioaren bidez. 
 
Horrez gain, IEIk elkarrekin lotzen ditu hizkuntza-aniztasuna eta multimodalitatea. 
Multimodalitateak hau esan nahi du: metodo semiotikoak nola erabiltzen eta 
konbinatzen diren produktu edo gertaera semiotiko bat diseinatzeko (Kress eta van 
Leeuwen, 2001, 20. or.). Multimedia-teknologiaren ondorio nabarmenetako bat den 
aldetik, multimodalitatea jadanik ezin da bereizi hizkuntza-aniztasunetik (Cenoz eta 

http://www.clipflair.net/
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Gorter, 2011a, 340. or.; Zhu et al., 2015, 10. or.). Era berean, multimodalitateak balio 
pedagogiko erantsia du; izan ere, baliabideak eskaintzen ditu ikasteko modu 
desberdinak dituzten ikusle eta ikasleentzat (Burke eta Hardware, 2015, 145. or.). 
 
Ikusiko dugun bezala, itzulpen-prozesuari dagozkion parametroei erreparatzen 
badiegu, zailtasun semantiko ugariz jabetuko gara: itzulpenaren konplexutasuna 
adierazten duten muga eta erronka kultural eta linguistikoak dira zailtasun semantiko 
horiek. Eskura dauden itzulpen modu ugarietatik, My Fair Lady (1964) filmaren bi 
bertsio espezifikoren bikoizketa eta azpitituluak hartu ditut aztergai (filmak DVD 
formatuan daude eskuragai). Beheko jardueretarako erabilitako pasarteak 
prestatzeko, TechSmith Camtasia® bideo-grabagailu eta -editorea erabili zen 
(https://www.techsmith.com/). Gaur egun, aukera asko daude ikus-entzunezko 
produktuak hainbat hizkuntzatan eskuratzeko. Alde horretatik, produktu eleaniztunen 
merkaturatzeak eta banaketak aukera eman digu corpus eleaniztun txikiak 
identifikatzeko, eta horiek hizkuntzako ikasgeletan erabil ditzakegu. Bikoiztea eta 
azpitituluak jartzea itzulpen modu eraginkorrak dira, eta aukera ematen die adin 
guztietako hiztunei beste hizkuntza batzuekin berehalako kontaktua izateko. Ikus-
entzunezko produktu komertzialetan daude, hala nola Netflix, Amazon, HBO eta halako 
eskaripeko bideo-zerbitzuetan (Díaz Cintas, 2018; Pedersen, 2018) eta bideo-jokoetan 
(Mangiron, 2013, 2018). Netflixekin hizkuntzak ikasteko baliabidea (LNN – Language 
Learning with Nefltix) (https://languagelearningwithnetflix.com/) 2018ko abenduan 
abiatu zen, eta baliagarria da ikusleen eskueran jartzeko linguistikoki konplexua den 
hizkera, jatorrizko hiztunek hitz egin ohi duten abiaduran, telesailen bidez. Plataforma 
digitaletako bikoizketek eta azpitituluek hizkuntzak irakasteko eta ikasteko modua 
nola alda dezaketen erakusten duen adibide bat baino ez da hori. LLN baliabidean, 
azpitituluek, bai jatorrizko hizkuntzan, bai ingelesez, aukera ematen diete ikusleei 
edukiak gelditzeko eta esaldiz esaldi aztertzeko. Pop-up hiztegi bat ere badu, hitz 
garrantzitsuak nabarmentzen dituena. Erabiltzaileei hizkuntza bereganatzen 
laguntzen die, aldi berean bi itzulpen ikusteko aukera emanez (Tapper, 2019). Ikusleek 
beren erritmora egin dezakete hori, eta horrek agerian jartzen du azpitituluek zeinen 
eginkizun garrantzitsua izan dezaketen hizkuntzen ikaskuntzan; gainera, ikusleak 
hizkuntza gehiagorekin kontaktuan jar ditzake tresna horrek, eta, horri esker, 
irakaskuntzaren lagungarri gisa erabil daiteke atzerriko hizkuntzako ikasgelaren 
testuinguruan.  
 
Arestian aipatu bezala, gaitasun eleaniztunaren/hizkuntza-aniztasunaren garapena, 
HEEMB deskribatzaile berriak dokumentuan azaltzen den bezala (Europako Batzordea, 
2018), erabat lotuta dago itzulpenarekin, itzulpena bitartekotza-jarduera gisa harturik. 
Piccardoren arabera (2018; ikus, halaber, Europako Batzordea, 2018, 28. or.), gaitasun 
mota horrek berekin dakartza, besteak beste, trebetasun jakin batzuk; esate baterako: 
hizkuntza batetik beste batera aldatzea; hizkuntza batean hitz egitea eta bestea 
ulertzea; zenbait hizkuntzari buruz dugun ezagutza erabiltzea testu bat ulertzeko; 
nazioarteko oinarri bera duten eta beste forma batekin agertzen diren hitzak 
ezagutzea; hiztunaren ezagutza linguistiko osoa aktibatzea –behean erakutsiko den 
moduan– (hori bereziki garrantzitsua da azterlan honetan), eta hainbat hizkuntzatan 
adierazpide alternatiboekin esperimentatzea. 
 
Hemen aipatutako ezaugarri eleaniztun guztiak aplika diezazkiekegu hurrengo 
jarduerei. Jarduera horietan, ikasleek aukera izango dute hainbat hizkuntzatan 
adierazpide alternatiboekin esperimentatzeko, ikus-entzunezko itzulpen 
eleaniztunaren bidez (IEIE). Jardueretarako aukeratutako testua My Fair Lady (1964) 
komedia musikaleko eszena batekoa da, eta bi arrazoi nagusigatik aukeratu dut. 
Lehenik eta behin, genero horrek berekin dakarrelako mezuen konfigurazio 
semantikoan osagai fonologikoak eta elementu lexikal jakin batzuk propio erabiltzea. 
Eta bigarrenik, hizkuntza, antzerkia eta musika –elkarrizketaz, musikaz, keinuz eta 
hitzik gabeko hots-osagaiz osatutako– testuinguru bisual batean batzeak indartu 
egiten duelako entretenimendu gisa duen balioa, ikaslearen motibazioa piztearekin 

https://www.techsmith.com/
https://languagelearningwithnetflix.com/


  

 
12 

Javier Muñoz-Basols 
Erosotasun-gunetik harago: hizkuntza-aniztasuna, itzulpena eta bitartekotza, gaitasun eleaniztuna sustatzeko 

e-Hizpide, 96. zenb. (2020) 

https://doi.org/10.54512/TSSW3262 

batera (Lei eta Huang, 2012, 210. or.; Kao eta Oxford, 2014, 116. or.). Hor, bidea da 
mezua; izan ere, filma hizkuntza ikasteari buruzkoa da. Istorioan, Londreseko 
hizkuntzalari eta fonetikako irakasle dirudun batek, Henry Higgins irakasleak, beroaldi 
batean, apustu bat egiten du bere lagun Hugh Pickering koronelarekin, Eliza Doolittle, 
kalean aurkitu zuten cockney neska txiroa, andre dotore eta fin bilakatzeko. Haien 
lehen egitekoa Elizaren ingeleseko ahoskera aldatzea da, Londreseko goi-
mailakoentzat onargarriagoa izan dadin. Elizak zenbait esaldi errepikatu behar ditu, 
hots jakin batzuk dituztenak. 
 
Lankidetzan oinarritutako bi ikas-jarduera eleaniztun horiek adibide gisa balio dute, 
argi erakusten baitute edozein mailatako (helduak, unibertsitatea eta bigarren 
hezkuntza barne) atzerriko hizkuntzako ikastaro batek nola bultza ditzakeen ikasleak 
normalean erabili ohi dituzten hizkuntzetatik harago joatera, testu bat hainbat 
hizkuntzatara nola itzuli den ikasiz. Horrek ikasleei erakusten die aukera ugari 
daudela itzulpena hizkuntzen eta kulturen arteko bitartekotza gisa hartzeko; eta ezin 
aipatu gabe utzi itzulpen baten balio estetikoa maximizatzen saiatzean jokoan sartzen 
den hizkuntza-sormena. 
 

5.2. BIKOIZKETA ELEANIZTUNA 
Prozesuaren lehen etapa da ikasleak bikoizketaren ezaugarrietako batzuen berri 
izatera bultzatzea. Bikoizketa ohikoagoa da herrialde batzuetan beste batzuetan baino. 
Esate baterako, ohikoa da, besteak beste, Alemanian, Austrian, Brasilen, Txinan, 
Espainian, Frantzian, Hungarian, Italian, Japonian, Suitzan eta Turkian (Chaume, 2006, 
6. or.). Prozesu nekeza eta garestia da; izan ere, etapa asko ditu, hala nola itzulpena, 
antzezpena eta edizioa. Ingelesa lingua franca izateak berekin ekarri du, oro har, 
gehiago egitea azpitituluen alde bikoizketaren alde baino (konparazio gisa, ikus Perego 
et al., 2015). Bikoizketa-kultura luzea duten herrialde batzuetan, hala nola Espainian, 
ikusleak ingelesaren presentziara ohitzen ari dira; presentzia hori agerian jartzen da 
kultura-ekoizpen globalaren bidez, hala nola musikaren, publizitatearen, telesailen eta 
filmen bidez. Edonola ere, eskaripeko bideo-plataformak, hala nola Netflix, ikus-
entzunezko produktuen bertsio azpititulatuak, bikoiztuak eta off ahotsez 
hornitutakoak hasi dira eskaintzen hainbat hizkuntzatan, eta produktu horiek modu 
gehiagotan ikusteko aukera ematen diete ikusleei (Lobato, 2019, 110-111 or.). 
 
Bikoizketan, sinkronizazioa da itzulpen-prozesuaren faktore garrantzitsuenetako bat, 
eta nagusiki hiru osagaitara murriztu daiteke: ezpainen sinkronizazioa edo 
sinkronizazio fonetikoa (ahoaren mugimenduak), sinkronizazio zinetikoak 
(gorputzaren mugimenduak) eta isokronia (hitzen eta etenaldien arteko 
sinkronizazioa) (Chaume, 2005, 147-152 or.). Desberdintasun horiek benetako 
bikoizketa-jardunean erakusteko, «The Rain in Spain» (Euria Espainian) eszena 
aukeratu dut. Behean ikus dezakegun bezala, sormenez betetako itzulpen-irtenbide 
ugari erakuts daitezke esaldi bakar batekin. 
 
Ikasleek hizkuntza bakoitzean zer esaten den jakin dezaten, bertsio bikoiztu 
bakoitzarekin batera ingeleserako atzera-itzulpen bat dago; alegia, hitzez hitzeko 
itzulpen bat, jatorrizko testuaren egitura eta esanahia ulertzen laguntzen duena 
(Baker, 2018, 8. or.). 
 
Eszenan, erreferentzia bisual ugari ageri dira Espainiarekin lotutako gaiei buruz. 
Esaterako, Higgins irakasleak zapi gorri bat ateratzen du, toreatzaile-kapa gisa 
erabiltzeko, eta hiru pertsonaiek korrida bat antzezten dute; Higginsek eta Elizak 
tango labur bat dantzatzen dute; Eliza aulki baten gainean jartzen da, eta zapateatu bat 
inprobisatzen du. Musikaren erritmoa bizkortu ahala, Pickeringek, Higginsek eta Elizak 
besoak altxatzen dituzte, eta jota bat dantzatzearen itxurak egiten dituzte (Muñoz-
Basols eta Muñoz-Calvo, 2015, 171. or.), eta beren lorpena ospatzeko, hainbat deiadar 
esaten dituzte, hala nola «olé!» (Ikus eranskinean eszena osoa). 
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3. jarduera. Hots eleaniztunak 

 
(1) Zer desberdintasun daude «The Rain in Spain» eszenaren bikoizketan lau 
hizkuntza hauetan? Arretaz aztertu: 

a) Ezpainen mugimenduaren eta hitzen arteko sinkronizazioa. 
b) Esaldia nola lotzen den eszenaren alderdi narratibo eta multimodalekin. 

 
Ingelesez The rain in Spain stays mainly in the plain (Espainian, batik bat, 
ordokian egiten du euria).  
Gaztelaniaz.  La lluvia en Sevilla es pura maravilla (The rain in Spain is pure 
wonder) (Espainian, mirari hutsa da euria). 
Frantsesez   Le ciel serein d’Espagne est sans embrun (The serene sky of Spain is 
clear of fog) (Espainiako zeru oskarbian ez dago behe-lainorik). 
Italieraz  La rana in Spagna gracida in campagna (The frog in Spain croaks in 
the countryside) (Espainian, igelak mendialdean egiten du korroka). 
Alemanez  Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühn (It looks green, so 
green when flowers bloom in Spain) (Berde dago, hain berde, Espainian loreak 
loratzen direnean). 
 
(2) Zenbait hizkuntzatako hotsak entzun ondoren, saiatu ikaskide batekin batera 
beste aukera batean pentsatzen, beste hizkuntza batean. 
 

 

Eszenaren testuingurua eta bilakaera kontuan hartuta, eta 3. jarduerako bertsio 
bikoiztuak alderatuz gero, ez da harritzekoa jardueran ageri diren hizkuntza guztiek 
espainiar kulturari buruzko erreferentziak beren horretan mantendu izana. 
Frantsesezko bertsioan, Le ciel serein d’Espagne est sans Embrun [Espainiako zeru 
oskarbian ez dago behe-lainorik] esaldiko hitzek jatorrizkoa laburbiltzen dute, eta 
agerian jartzen dute sinkronizazioaren garrantzia. Italierazko bertsioan, hotsak balio 
fonetikoaren arabera aukeratu dira, eta aurkezten duten agertokia bestelakoa da, 
baina baliokidea: La rana in Spagna gracida in campagna [Espainian, igelak 
mendialdean egiten du korroka]. Alemanez, erabaki kontziente bat hartu zuten esaldi 
berri batean Espainiari buruzko erreferentziari eusteko. Esaldi horretan, kontuan 
hartzen dira osagai fonologiko, erritmiko eta melodikoak. Erreferentzia hori bere 
horretan mantentzen da bikoizketaren bertsioan eta azpitituluetan: Es grünt so grün, 
wenn Spaniens blüten blühn [Berde dago, hain berde, Espainian loreak loratzen 
direnean]. 
 
3. jardueraren amaieran, ikasleek beste hiru bikoizketa sortu behar dituzte. Jarduera 
horren alderdi garrantzitsu bat da ikasleek oso kontuan izan behar dutela sortzen 
duten itzulpena nola sinkroniza daitekeen protagonistaren ezpainen mugimenduekin. 
Adibide gisa, ikasleei bi aukera aurkezten zaizkie, prozedura hori beste hizkuntza 
batzuetan nola ebatzi zen erakusten dutenak. Esate baterako, musikala Madrilen 
inauguratu zutenean, filmeko jatorrizko bikoizketa erabili beharrean, hots, La lluvia en 
Sevilla es una pura maravilla [Sevillan, mirari hutsa da euria], La lluvia en España 
bellos valles baña [Espainian, haran ederrak bustitzen ditu euriak] erabili zuten 
(Zatlin, 2005, 91. or.). Era berean, nederlanderako esaldi ezagunaren bertsio 
zabalduena, hots, De franje in Spanje is meestal niet oranje [Espainian, parpailak ez 
dira laranjak izaten], ez zen erabili beheko azpitituluetan, baizik eta Het Spaanse 
graan heeft de orkaan doorstaan [Espainiako aleak urakana jasan du] (van der Leij, 
2005, 71. or.). 
 
Garrantzitsua da ikasleek arretaz entzutea hizkuntza bakoitzeko hotsak, hitz egiten 
dituzten hizkuntzetan beren bertsio itzuliak sortu ahal izateko. Era berean, beren 
erabakien ondorio fonologiko ugariak aztertu beharko dituzte, jatorrizkoaren antzeko 
balio estetikoa duen itzulpen bat lortzeko. Hori gogoan izanik, irakasleak bi itzulpen 
egiteko eskatuko die ikasleei: bat beren jatorrizko hizkuntzan, eta beste bat xede-
hizkuntzetako batean. Lankidetzan jardunez, aukera bakoitzarekin lortzen diren 
efektuei buruz eztabaidatu eta ados jarri beharko dute, eta, prozesu horretan, 
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hizkuntzak beste modu batera entzuten ikasiko dute: ikerketen arabera, 
eraginkortasunez entzuteko, beharrezkoa da jarrera berezi bat izatea, oinarrizko 
gaitasun linguistikoak eskuratzetik harago doana (Han, 2004; Rost, 2014, 132. or.). 

 
Ildo beretik, Netflixekin hizkuntzak ikasteko baliabidearen garatzaileek azaltzen duten 
bezala, ikasleek hasieratik garatzen dituzten ohitura onen artean dago «hizkuntza 
ahalik eta gehien entzutea». Alegia, onuragarria da hizkuntza etengabe entzutea eta 
itzulpen bat ematea, entzuten duzunari esanahia emateko (Tapper, 2019). Alderdi 
horiek guztiak, hala nola arretaz entzutea, hizkuntzaren hotsak balioestea eta 
alternatibak sortzea, funtsezkoak dira hizkuntza-aniztasunaren ikuspegi batetik 
desberdintasun linguistikoak balioesteko, bai eta hizkuntzaren osagai multimodalari 
dagokionez ere. Aski da esatea hainbat hizkuntzak nola funtzionatzen duten ulertzeak 
eragin positiboa izan dezakeela ikasleek hizkuntza ugari eskuratzeari buruz duten 
ikuspuntuan. Ikasleei hizkuntza entzuteko eta nola erabiltzen den ikusteko tresnak 
ematen badizkiegu, horrek ate bat zabalduko dio hizkuntzarekin lotutako kulturari. 
Berez, hizkuntzari buruzko jarrerak hobetzeak berekin dakar hizkuntzak hobeto 
ikastea (Lasagabaster, 2015, 27. or.). Jarreraren barruan sartzen dira alderdi batzuk, 
hala nola arreta, sentsibilitatea, jakin-mina, onarpen positiboa, errespetua eta 
aniztasun linguistiko eta kulturala balioestea (Piccardo, 2013, 607. or.). 
 

5.3. AZPITITULU ELEANIZTUNAK 
Azpitituluak dira hizkuntzak ikasten dituztenen arreta erakartzeko beste modu 
baliagarri bat. Hainbat ikerlan enpirikoren arabera, azpitituluek eragin positiboa dute 
hizkuntzen ikaskuntzan. Pym-en, Malmkjaer-en eta Gutiérrez-Colon Planaren esanetan 
(2013, 20. or.), 2011. urtean azpitituluen erabilerari buruzko ikerlan bat egin zen 
5.000tik gora ikaslerekin, eta ondorioztatu zuten azpitituluak baliagarriak direla 
atzerriko hizkuntzak hobeto ikasteko, sentsibilizatzen laguntzen dutelako eta 
hizkuntzak eskuratzeko motibazio-iturri direlako. Azpitituluek irakurmena hobe 
dezakete, hiztegia aberasten lagundu dezakete (Perego et al., 2015, 15. or.), eta 
mintzamenaren garapena sustatu eta erraztu dezakete (Talaván, 2010, 285. or.). 
Ikerlanaren emaitzen arabera, azpitituluak lagungarriak dira hizkuntza-aniztasuna 
sustatzen duen ingurune bat sortzeko (Pym, Malmkjaer eta Gutiérrez-Colón Plana, 
2013, 20. or.). Tresna preziatu bat dira itzulpengintzako klaseetako ikasleentzat, 
zuzenean baitaude lotuta motibazioarekin eta ikaskuntza eraginkorrarekin 
(Incalcaterra McLoughlin eta Lertola, 2014, 79. or.). 
 
Lehen azpitituluak film mutuetako intertituluak izan ziren. XX. mendean, azpitituluak 
garatu egin ziren: pantailaren gainean jartzen hasi ziren, sekuentzia bat kontatzeko. 
Gaur egun, teknologia digitalaren garapenetako bat dira. Azpitituluen ezaugarri 
nagusietako batzuk dira (Gambier 2006, 258–261 or.) irakurtzeko erraztasuna 
(erabilitako letra-tipoa) eta luzera (gehienez 30 edo 40 karaktere lerro bakoitzeko). 
Sinplifikazioa oso garrantzitsua da; izan ere, azpitituluetako esanahia bigarren 
mailakoa da; hau da, soinu-bandako elkarrizketaren lagungarria (Caimi, 2009, 241. 
or.). Generoa zein den eta ikus-entzunezko produktua film baterako edo telesail 
baterako erabiltzen den, azpitituluak jartzeko teknika aldatu egiten da. Halaber, 
azpitituluak ez dira berdinak izaten, azpitituluak norentzat diren: haurrentzat, 
gazteentzat, adinekoentzat, edo gorrentzat edo entzumen-urritasuna dutenentzat. 
 
Behean, «The Rain in Spain» eszena bera aukeratu dut, hainbat hizkuntzatako 
azpitituluekin, ikasleei dagoeneko ezagunak baitzaizkie filmaren esanahia eta 
testuingurua. Aurkeztutako hizkuntza bakoitzarekin batera, azpitituluen itzulpena 
dago. 
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4. jarduera. Sormen eleaniztuna 

 
(1) Transkripzioei begiratu gabe, entzun eszena beraren bertsio azpititulatua 
hizkuntza bakoitzean. Zenbat hizkuntza identifika ditzakezu? Zer hitz uler 
ditzakezu? 
 
(2) Orain, irakurri «The Rain in Spain» eszenaren azpititulu eleaniztun hauek eta 
haien itzulpena. Zenbat hurbiltzen dira azpititulu horiek ingelesezko 
jatorrizkoaren hitzez hitzeko itzulpenera? 
 

Arabieraz  السهول في دوما يهطل إسبانيا المطرفي (Al-matar fī isbānyā yahtal 
dawman fī al-suhūl) (The rain in Spain always falls on the plains) (Espainian, 
ordokietan egiten du euria beti). 
Kroazieraz  Kiša u Španjolskoj pada po ravnici (The rain in Spain falls on 
the plain) (Espainian, ordokian egiten du euria). 
Txekieraz  Déšť dští zřídkakdy na poušti (Rain rarely falls in the desert) 
(Basamortuan gutxitan egiten du euria). 
Danieraz  En snegl på vejen er tegn på regn i Spanien (A snail on the road 
is a sign of rain in Spain) (Espainian, barraskilo bat baldin badago 
errepidean, euria egingo duen seinale). 
Nederlanderaz  De franje in Spanje is meestal niet oranje (The fringes in 
Spain are usually not orange) (Espainian, parpailak ez dira laranjak izaten). 
Finlandieraz  Vie fiestaan hienon miekkamiehen tie (The journey of the 
magnificent swordsman leads to a party) (Ezpatari izugarriaren bidaiak 
festa batera darama). 
Hebreeraz  הערב ספרד בדרום ירד ברד (Barád yarád bidróm sfarád haérev) 
(Hail fell in southern Spain this afternoon) (Kazkabarra egin du Espainiako 
hegoaldean, gaur eguerdian). 
Hungarieraz  Spanyolországban leginkább az alföldön esik (In Spain it 
rains mainly in the plains) (Espainian, batik bat ordokietan egiten du euria). 
Islandieraz  Sindri fer í sund í miklum hita (Sindri goes swimming at high 
temperatures) (Sindri igeri egitera joaten da tenperatura altuetan). 
Norvegieraz  I Spania regner det for det meste på flatlandet (In Spain it 
rains mainly on the plains) (Espainian, batik bat ordokietan egiten du euria). 
Polonieraz  Deszcz mży w Hiszpanii, grad bije w Kampanii (It drizzles in 
Spain, hail hits Campagna) (Zirimiria egiten du Espainian; kazkabarra 
Campagnan). 
Portugesez  A chuva em Espanha fica sempre na planície (The rain in Spain 
always falls on the plain)  (Espainian, ordokian egiten du euria beti). 
Errumanieraz  Ploaia în Spania e mai mult în câmpie (The rain in Spain is 
more plentiful in the field) (Espainian, euri gehiago egiten du zelaietan). 
Suedieraz  Den spanska räven rev en annan räv (The Spanish fox attacked 
another fox) (Azeri espainiarrak beste azeri bati egin dio eraso). 
Turkieraz  İspanya’da yağınca yağmur, her yer çamur olur (When it rains 
in Spain, there is mud everywhere) (Espainian euria egiten duenean, lokatza 
egoten da leku guztietan). 

 
(3) Ikaskide batekin batera, aztertu zenbaterainokoa den itzulpen bakoitza 
egiteko erabilitako irudimena. 

 

 
4. jardueraren lehen zatian, ikasleek zenbait hizkuntza entzungo dituzte, transkripzioei 
begiratu gabe. Hizkuntzen hotsak nabarmentzeko, irakasleak Google Translate tresnan 
kopia dezake azpititulu bakoitza, ikasleek hitzak gutxi gorabehera nola ahoskatzen 
diren entzun dezaten. Hori modu egokia da ikasleak hizkuntzen arteko desberdintasun 
fonologikoez jabetzeko, eta desberdintasun horiek balioestera bultzatzeko modu bat 
ere bada. Ikasleek, halaber, ikusi behar dute ea gai diren eszenaren bertsio 
bikoiztuetako hizkuntzetan entzun dituzten hitzetako batzuk identifikatzeko. 
Esaterako, kasu honetan, ohartuko dira Espainiari buruzko erreferentzia hizkuntza 
askotan erabili dela, eta esan ahalko dute ea esaldien barnean errimari eusteko 
ahalegina egin den, bikoizketan bezala. Horrek, jarduerari alderdi multimodal bat 
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eransteaz gain, helburu komun bat sustatzen du; alegia, hizkuntzen artean 
antzekotasunak eta loturak bilatzea. 
 
Bigarren zatian, ikasleek My Fair Lady (1964) filmeko esaldi ezagunaren itzulpenak 
irakurriko dituzte, eta arreta handiz aztertuko dituzte itzultzaileek hizkuntza 
bakoitzean hartutako erabakiak. Gero, itzulpenak alderatuko dituzte, beren gogoetak 
aditzera emango dituzte, eta deigarri egin zaizkien gauzei buruz hitz egingo dute. 
Irakasgai horretan parte hartu zuten ikasleak, jarduera eleaniztun hori egin zutenean, 
ohartu ziren zenbaterainokoa den itzulpenetan erabilitako sormen linguistikoa, eta 
jabetu ziren aipatutako hizkuntza guztietan eusten zaiola Espainiari buruzko 
erreferentziari, eszena horretan garrantzi handia du eta. Zehazki, ohartu ziren sormen-
ahalegin handiagoa egin zutela txekieraz, danieraz, finlandieraz, hebreeraz, 
nederlanderaz, islandieraz, polonieraz, suedieraz eta turkieraz, ziur asko umoreagatik 
edo entretenitzeko. Aldiz, arabierazko, kroazierazko, hungarierazko, norvegierazko, 
portugesezko eta errumanierazko azpitituluetan gehiago saiatu ziren mezuaren hitzez 
hitzeko esanahia helarazten, sormena erabiltzen baino.  
 
3. eta 4. jardueretan ikusi dugun bezala, testu beraren bikoizketa eta azpitituluak 
hainbat hizkuntzatan alderatuz gero, itzultzaileak beren aukera estilistikoak egitera 
bultzatu zituzten sormenezko proposamenak azter ditzakegu. Bi jarduerak itzulpenean 
gertatzen den bitartekotzaren eta bikoizketan eta azpitituluetan dauden mugen 
adibide onak dira. Hain zuzen ere, muga horiek beharrezkoak dira sormen linguistikoa 
garatzeko: bikoizketaren kasuan, beharrezkoa da ezpainen mugimenduari jarraitzea, 
eta hotsek garrantzi handia dute; eta azpitituluen kasuan, mezua karaktere kopuru 
jakin batera murriztu behar da, eta horrek aukera ematen die ikasleei itzulpenaren 
alderdi kulturalei buruz hausnartzeko. 
 

6. AZKEN IRUZKIN BATZUK: PLANTEAMENDU MULTILINGUAL 
BATERANTZ ITZULPENGINTZAREN IRAKASKUNTZAN 
Hofweber-ek eta Graham-ek (2017) esandakoari jarraituz, nagusiki gramatikan eta 
hiztegian oinarritutako planteamendu funtzional bat aukeratu beharrean, sormenezko 
ikas-unitate bat mamitu dugu artikulu honetan, lau jardueraz osatua. Gure sormenezko 
planteamenduak elkarrekin lotzen ditu jarduerak eta ikasleen esperientzia pertsonal, 
emozional eta intelektuala; izan ere, besteak beste, ikasleei galdetzen zaie ea testua 
gustatzen zaien eta zergatik (Hofweber eta Graham, 2017, 20. or., 22. or.). Ikasleei 
«The Rain in Spain» eszenaren bertsio bikoiztuak idazteko eskatzen zaie, eta horrek 
haien sormena piztu eta ikaskuntza sustatzen du; bereziki, ikasleek eta irakasleek 
prest egon behar baitute zenbait hizkuntzarekin esperimentatzeko. Horrez gain, 
arestian azaldu den bezala, azpitituluak baliagarriak izan daitezke, ikaskuntza-
ingurune formaletan sistematikoki erabili beharko liratekeen ikaskuntza-tresna 
atsegin eta motibagarri gisa, bai eta atzerriko hizkuntzak eskuratzeko bigarren 
mailako bitarteko gisa ere (Perego et al., 2015, 15. or.).  
 
Kasu honetan argi ikusten den bezala, itzulpenarekin lotuz gero, hizkuntza-
aniztasunak oinarri bat eman diezaieke ikasleei beren trebetasun linguistiko eta 
kulturalak aztertzeko, bai eta bakoitzaren trebetasunak besteenetatik nola bereizten 
diren ikusteko ere (Wardhaugh eta Fuller, 2015, 84. or.). Gaitasun kaskarra motibazio 
handiarekin berdindu daiteke, eta alderantziz; indar txiki batek, une jakin batean 
aplikatuz gero, ondorio handiak izan ditzake («tximeleta efektua») (de Bot et al., 2007, 
14. or.). Oroz gain, ikasleak esanahi berriak aurkitzera eta esanahi horiekin jolastera 
motibatzen ditu ikuspegi horrek. Hizkuntza-aniztasunak gauza ugari ematen dizkie, 
hala nola ñabardura asko, beren burua xehetasunez adierazteko aukera berriak, eta 
esanahi-ñabardurak, beren itzulpena aberasteaz gain beren lanari zehaztasun 
handiagoa ematen diotenak. XXI. mendeko hizkuntza-aniztasunak hornitzen duen 
informazio eskerga eskuratu ezin izateak asko pobretuko luke itzultzailearen zeregina 
eta, ondorioz, hizkuntzako ikasgelan itzulpena erabiltzen duen edozein hizkuntza-
irakasleren zeregina. 
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Itzulpengintzaren irakaskuntzan ikuspegi multilingual bat erabiltzeak aukera ematen 
die ikasleei itzulpengintza zertan datzan ulertzeko eta hizkuntzaren eta kulturaren 
arteko lotura garrantzitsuaz hausnartzeko; alegia, ideiak adierazteko eta mundua 
ikusteko modu desberdinez jabetzeko (Illman eta Pietilä, 2018, 244. or.). Ikasten ari 
diren hizkuntzatik harago joateak irakatsi egiten die kritikoak izaten eta sormena 
erabiltzen, mezuak hainbat hizkuntzatan aztertzen, kontrastatzen eta konparatzen 
dituztenean, eta, hori egitean, mugak gainditzen dituzte, eta hainbat ikuspuntu 
adierazten (Zhu eta beste, 2015, 9. or.). Zhuk, Weik eta Lyonsek azaltzen duten bezala: 
 

multilingualism by the very nature of the phenomenon is a rich source of creativity and 
criticality, as it entails tension, conflict, competition, difference and change in a number of 
spheres, ranging from ideologies, policies, and practices to historical and current 
contents. (2015, 9. or.). 5 

 
Gaur egun, telebista-kateek bitarteko gisa balio dute bat-batean transmititzeko 
ikuspuntu independente eta kontrastatuak, maiz manipulazio politiko eta 
ideologikorako balio dutenak, (itzulpenaren bidez) hainbat hizkuntzatako hiztunentzat 
(McLaughlin eta Muñoz-Basols, 2016, 1. or.). Hortaz, garrantzitsua da ikasleak ongi 
prestatzea, itzulpena mekanismo bat dela jabetu daitezen, aukera ematen diguna 
hainbat ikuspuntu konparatu eta kontrastatzeko eta jasotzen dugun edo iristen zaigun 
informazioa modu kritikoan aztertzeko. 
 
Alde horretatik, eskura ditugun baliabide guztiek aldatu egin dute elkarri eragiteko, 
pentsatzeko eta irakasteko modua. Ikaskuntzaren esperientzian, irakaslea jadanik ez 
da ardatz bakarra; izan ere, orain, irakaskuntza norabide anitzekoa da. Irakaslea 
bitartekari bat da; izan ere, ikaskuntzaren zati handi bat ikasgelatik kanpo gertatzen 
da. Hori dela eta, teknologia nagusi den mundu eleaniztun honetan, ezarritako 
curriculumetik harago hedatzen diren ikaskuntza-aukerak sortu behar ditugu XXI. 
mendeko irakasleok. Alan Kirby-ren digimodernismo kontzeptuak (2009, 1. or.) ongi 
azaltzen du testuen informatizazioaren ondorio den paradigma-kultura berri hau. 
Haren hitzetan, testu digimodernistak aukera ematen dio irakurleari edo ikusleari 
testu bidez esku hartzeko, fisikoki testua egiteko, eduki ikusgarriak gehitzeko eta 
narrazioaren garapenari modu agerian forma emateko (2009, 1. or.). Gaur egungo 
testuinguru teknologiko nonahikoa ari da gidatzen gure ikasteko eta irakasteko 
modua. Hortaz, irakaslearen erantzukizuna da digimodernistarekin konektatzeko 
bideak aurkitzea, hedabide digitalak erabiliz, bai eta hedabide horiekin elkarrekintzan 
jardunez ere, hizkuntza-aniztasuna sustatzearren. 
 
Kasu honetan, bikoizketa eta azpitituluak izan ditugu hizpide, baina itzulpen mota 
horiek aukera eleaniztun ugarien zati txiki bat baino ez dira. Itzulpen-teknologiak 
garatu ahala, askotarikoago bilakatuko dira ikasgelan hizkuntza-aniztasuna eta 
itzulpena konektatzeko erabili ahalko ditugun jarduerak. Hain zuzen ere, itzulpen-
teknologia bakoitzak aukera didaktiko jakin batzuk eskaintzen ditu, baina kontuan 
hartu behar dira betiere berezitasunak, alde onak eta alde txarrak (Jiménez-Crespo, 
2017, 190. or.). Esate baterako, ikusmen-urritasuna dutenentzako audio-
deskribapenetan, narratzaile batek irudiak eta eszenak deskribatzen ditu (alegia, 
hitzetara itzultzen ditu), eta hori tresna eraginkor bat izan daiteke lexikoaren 
zehaztasuna eta konplexutasun sintaktikoa areagotzeko (Calduch eta Talaván, 2017). 
Hiztunen arteko elkarrekintza eleaniztun birtuala ongi adierazten duen tresna 
teknologiko berri baten beste adibide bat da Japoniako eta Txinako danmaku edo 
danmu fenomenoa. Iruzkinak egiteko baliabide mota bat da hori: ikusleek beren 
iruzkin dinamiko eta testuinguruan jarriak argitaratzen dituzte bideoan, irudiak eta 

                                                        
5 Hizkuntza-aniztasuna, berezko izaeragatik, sormen- eta kritikotasun-iturri oparoa da, berekin baitakartza 
tentsioa, gatazka, lehia, desberdintasuna eta aldaketa hainbat arlotan, hala nola ideologietan, politiketan, 
jardunbideetan eta eduki historikoetan eta gaur egungoetan. 
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elkarrizketak azaltzeko, eta, hortaz, edukiaren eta ikusleen arteko bitartekari gisa 
jarduten dute. Baliabide horiek hedabide digitalen ekonomiaren esparruko ikaskuntza 
interaktiboaren gaur egungo adibideak dira; esparru horretan, kontsumitzaileei 
edukiarekin elkarrekintzan jarduteko aukera ematen zaie (Muñoz-Basols eta 
Massaguer Comes, 2018, 125. or.), eta esparru horrek kulturarteko gaitasuna bultza 
dezake, masen kultura erabiliz (Zhang eta Cassany, 2019). Ondorioz, hizkuntza-
irakasleek konturatu behar dute gero eta garrantzitsuagoa dela hainbat itzulpen mota 
eta itzulpen-tresna integratzea; izan ere, hizkuntzen irakaskuntzan, atazetan 
oinarritutako itzulpen-jarduerak lagungarriak dira irakaskuntza-jarduerak hobetzeko, 
hiru helburu hauek betetzearren: bat, arreta emaitzan baino gehiago prozesuan 
jartzea; bi, ikaslea jartzea erdigunean, eta hiru, metodologia egokitzea (2011, 295-296 
or.). Itzulpen neuronal automatikoa (INA; Neural Machine Translation, NMT) webean 
oinarritutako tresna eleaniztunetan integratu da, hala nola DeepL 
(https://www.deepl.com/en/translator), Google Translate 
(https://translate.google.com/) eta Microsoft Translator 
(https://translator.microsoft.com/) tresnetan –horietan, sekuentziaz sekuentziako 
prozesu baten bidez, itzulpenetik ikasten du sistemak–, eta gailu digital horien 
itzulpenen kalitatea hobetzen lagundu du (Li eta Liu, 2018, 9. or.). Gaur egun itzulpen-
teknologiek hizkuntzen irakaskuntzan ikuspegi eleaniztunak sustatzeko duten 
ahalmenaren adibide bat da hori. Edonola ere, atzerriko hizkuntzen ikasgelan eta 
curriculumean bere lekua egin behar duen tresnetako bat da INA, hain zuzen. 
Hizkuntza-tresna digitalak desleialtasun akademikorako iturri gisa hartu beharrean, 
Ducar-ek eta Schocket-ek (2018, 793. or.) dioten bezala, irakasleek bakea egin beharko 
lukete Google Translaterekin, eta ikasleei erakutsi beharko liekete teknologia modu 
arduratsuan nola erabili. Horrenbestez, artikulu honen hasieran esan bezala, oso 
premiazkoa da hizkuntzako irakasleek itzulpen-teknologiekin jardutea, hizkuntzako 
ikasgelara eramanez, eta tartea murriztuz hizkuntzako ikasgelan itzulpena 
irakastearen eta horrek mundu errealean duen funtzioaren artean. Dena den, itzulpena 
hizkuntzako klaseetan indartzea, teknologien baitan ez ezik, gizartearen baitan ere 
badago, gizarteak aldatu egin behar baitu bere pertzepzioa itzulpenak hezkuntzan 
duen balio pedagogikoaren inguruan. Errealitatea da gizarteak bi gauza ezberdin gisa 
hartzen dituela hizkuntzen ikaskuntza eta itzulpena: hizkuntzako ikasleek hizkuntzak 
ikasten dituzte; itzultzaile profesionalek itzuli egiten dute, eta horiek mundu bereizi 
gisa ikusten dira (Pym eta beste, 2013, 2. or.). Beste era batera esanda, bi eginkizun 
bereizi gisa ikusten dira, continuum gisa ikusi beharrean (Carreres, 2014, 124. or.). 
Edonola ere, nire ustez, teknologia, gizartea aldatzeko eragile gisa, gai da pertzepzio 
hori aldatzeko hizkuntzen irakaskuntzaren arloan: hizkuntzako irakasleei itzulpena 
eta hizkuntza-aniztasuna uztartzeko aukera ematen badiegu, jarrera aurrerakoiago bat 
susta dezakegu atzerriko hizkuntzako ikasgelan itzulpena erabiltzeari dagokionez 
(Pintado-Gutiérrez, 2019, 2. or.). 
 
Itzulpengintzan hizkuntza-aniztasuna erabiltzearekin lotutako ikerketa-ildo berrien 
artean, badaude ikerlan batzuk aztergai dutenak lankidetza-jarduerek, hala nola 
artikulu honetan aurkeztutakoek, nola lagundu dezaketen itzulpengintza sormen 
handiagoko ikuspegi batetik irakasten. Ikerlan horietan, pixkanaka-pixkanaka aztertu 
ahal izan zuten ikasleek nola lor dezaketen zenbait hizkuntza alderatuz itzulpen-
tresnak eta -teknikak hobeto ulertzea. Ikuspegi eleaniztun batetik kontrastiboak diren 
metodologiak erabil daitezke, eta hainbat hizkuntza-teknologia eta itzulpen mota 
esploratu (itzulpen automatikoa, bikoizketa, hizkuntzen arteko eta hizkuntza bereko 
azpitituluak, gorrentzako eta entzumen-urritasuna dutenentzako azpitituluak, 
interpretazioa, audio-deskribapena, ahots-ezagutzea), ikasleengan zer-nolako eragina 
duten neurtzeko. Helburua da ikasleek hainbat metodo eta teoriaren berri izatea, 
itzulpen funtsatuagoak egiten lagundu dezaten. Orobat da garrantzitsua itzulpen-
jarduera eleaniztunetan hizkuntza-aniztasunasunaren esperientzien oroitzapen 
pertsonalen osagai kualitatibo bat sartzea: analisirako, beharrezkoak dira berez 
gertatzen diren jokabideak eta metahizkuntzari buruzko datuak; alegia, partaideek 
beren ekintzei buruz egiten dituzten gogoetak eta iruzkinak (Wei, 2011, 1.234. or.). 

https://www.deepl.com/en/translator
https://translate.google.com/
https://translator.microsoft.com/
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Horrelako informazioa aztertzeak berekin ekar dezake ikerketa-ildo berriak zabaltzea 
eta funtsatutako jardunbideak ezartzea, aditzera emango dutenak ikasleak nola 
motibatu hizkuntza bat ikas dezaten eta ikasteko zenbait estrategia garatu ditzaten. 
 
Artikulu honen bidez, aditzera eman nahi dut itzulpengintzaren irakaskuntzan 
planteamendu multilingual bat erabiltzea posible ez ezik beharrezkoa ere badela, eta 
irakasleak beren «erosotasun-gunetik» harago joatera animatu nahi ditut. Itzulpenari 
planteamendu multilingual batetik begiratzeak aberastu egiten ditu gure irakaskuntza-
jarduerak, hizkuntzak ikasten dituztenei aukera ugari zabaltzen baitizkie testu bat 
sormenez taxutzeko. Planteamendu multilinguala baliagarria izan daiteke ikasleak 
hizkuntzak ikastera motibatzeko, bai eta itzulpen batek eskaintzen dituen aukera 
ugariak eta entzuleengan izan ditzakeen efektu estetiko ugariak kontuan hartzen 
irakasteko ere; eta, horrez gain, gaitasun eleaniztuna sustatzen du. Azken finean, 
ikuspegi multilingualak aukera ematen die ikasleei itzulpen-arazo berari heltzeko 
zenbait modu ikusteko eta arazoa egokiro nola ebatz daitekeen ulertzeko. Horrez gain, 
ikuspegi hori berenganatzeak aukera ematen die irakasleei beren errepertorio 
eleaniztun osoa ikasgelara eramateko eta eredu eleaniztun gisa jarduteko. 
 
Amaitzeko, artikulu honen helburua da gaur egun hizkuntza-aniztasunari eta 
itzulpenari dagokienez curriculumean dagoen hutsunea betetzea. Kontua da, nahiz eta 
XXI. mendeko gizartearen egituran garrantzia izan eta gero eta gehiago gailendu, 
hizkuntza-aniztasuna ez dela oraindik hartzen ikaskuntzarako aukera kultural eta 
linguistikotzat. Gure mundu globalizatua zeinen konplexua den kontuan hartuta, larria 
da pertzepzio hori aldatzeko premia: hizkuntza-aniztasunak zubiak eraikitzen ditu 
pertsonen, herrialdeen eta kulturen artean, aurkako iritziak aldatzen laguntzen du, eta 
norbanakoen bizitza aberasten du (Stavans eta Hoffmann, 2015, 8. or.). Hizkuntzako 
irakasleak garen aldetik, guri dagokigu hizkuntzako ikasleei beharrezko tresnak 
ematea, beren itzulpen-trebetasunak hizkuntza-aniztasunaren ikuspegiaren bidez 
hobetzeko, eta guri dagokigu, halaber, gure ingurune super-anitzean herritar 
eleaniztun gisa komunikatzea. 
 

ESKER ONAK 
Artikulu hau bi ekitalditan emandako bi hitzalditan dago oinarrituta. Lehen ekitaldia 
Bath-eko Unibertsitateko (Erresuma Batua) «5. LanGW4» mahai-inguruan izan zen, 
2018ko ekainaren 29an, eta arabiera, txinera, frantsesa, alemana, italiera, japoniera, 
portugesa eta gaztelania irakasten zuten irakasleek hartu zuten parte bertan. Bigarren 
ekitaldia AHBx-ren (Asociación de Hispanistas del Benelux, Beneluxeko hispanisten 
elkartea) nazioarteko 8. biltzarrean izan zen, «Humanitateak erabiltzaile 
digimodernoaren aroan», Groningeneko Unibertsitatean (Herbehereak), 2018ko 
azaroaren 1ean eta 2an. Nire hitzaldiak bi ekitaldi horietan izandako harrera beroak 
eta ikus-entzuleen iruzkin eta galderek bultzatuta, hitzaldia berriro idatzi nuen, 
irakasleei hizkuntza-aniztasuna itzulpengintzaren irakaskuntzan txertatzen lagunduko 
zien ikaskuntzari buruzko eskema praktiko gisa, eta irakasleen prestakuntzarako 
baliagarria den informazio gisa. Eskerrak eman nahi dizkiet bi ekitaldi horien 
antolatzaileei: Batheko Unibertsitateko Irene Macías, eta Groningeneko 
Unibertsitateko Konstantin Mierau, Gerdientje Oggel, Juan Alba Duran eta Camilla 
Sutherland. Asko eskertzen diet, halaber, ekitaldi horietara joan eta ekitaldien ostean 
hizkuntza-aniztasunari eta itzulpengintzaren irakaskuntzari buruz elkarrizketa bizi eta 
interesgarriak sortzen lagundu zuten irakasleei. Egileak eskerrak ematen dizkio 
Espainiako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioari, «ForVid. Bideoa hizkuntza ikasteko 
tresna gisa ikasgela barruan eta handik kanpo» proiektuaren parte gisa emandako 
diru-laguntzagatik (RT2018-100790-B-100; 2019–2021). 
 
 

Itzultzailea: Bakun 
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1. eranskina. My Fair Lady (1964) filmeko «The Rain in Spain» eszenako gidoia  
 

Jatorrizkoa 

 
Higgins: Now try it again. 

Eliza: The rain in Spain stays mainly in the plain. 

Higgins: What was that? 

Eliza: The rain in Spain stays mainly in the plain. 

Higgins: Again. 

Eliza: The rain in Spain stays mainly in the plain.  

Higgins: I think she’s got it, I think she’s got it. 

Eliza: The rain in Spain stays mainly in the plain! 

Higgins: By George she’s got it! By George she’s got it! Now 

once again: where does it rain? 

Eliza: On the plain! On the plain!  

Higgins: And where’s that soggy plain?  

Eliza: In Spain! In Spain! 

Eliza, Higgins and Pickering: The rain in Spain stays 

mainly in the plain! Bravo! The rain in Spain stays mainly in 

the plain!  

Higgins: In Hertford, Hereford, and Hampshire …  

Eliza: … hurricanes hardly happen. How kind of you to let 

me come. 

Higgins: Now once again: where does it rain? 

Eliza: On the plain! On the plain!  

Higgins: And where’s that blasted plain?  

Eliza: In Spain! In Spain! 

Eliza, Higgins and Pickering: The rain in Spain stays 

mainly in the plain! The rain in Spain stays mainly in the 

plain! 

Higgins and Eliza: Olé! 

Itzulpena 

 

Higgins: Orain saiatu berriro. 

Eliza: Espainian, batik bat ordokian egiten du euria. 

Higgins: Zer esan duzu? 

Eliza: Espainian, batik bat ordokian egiten du euria. 

Higgins: Berriro. 

Eliza: Espainian, batik bat ordokian egiten du euria.  

Higgins: Nik uste jada badakiela; badaki.  

Eliza: Espainian, batik bat ordokian egiten du euria! 

Higgins: Jainko maitea, badaki! Jainko maitea, badaki! Orain 

beste behin: Non egiten du euria? 

Eliza: Ordokian! Ordokian!  

Higgins: Eta non dago ordoki busti hori?  

Eliza: Espainian! Espainian! 

Eliza, Higgins eta Pickering: Espainian, batik bat ordokian 

egiten du euria! Bikain! Espainian, batik bat ordokian egiten 

du euria!  

Higgins: Hertford-en, Hereforden eta Hampshiren …  

Eliza: … ez da ia inoiz urakanik izaten. Mila esker etortzen 

uzteagatik. 

Higgins: Orain esan berriro: non egiten du euria? 

Eliza: Ordokian! Ordokian!  

Higgins: Eta non dago ordoki madarikatu hori?  

Eliza: Espainian! Espainian! 

Eliza, Higgins eta Pickering: Espainian, batik bat ordokian 

egiten du euria! Espainian, batik bat ordokian egiten du 

euria! 

Higgins eta Eliza: Olé! 


