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Alemanetik euskaratutako 
haur- eta gazte-literatura. 
Tesiaren ideia nagusiak

R
naroa Zubillaga gomeZ

Euskal Herriko Unibertsitatea

1. http://www.ehu.es/ibon_uribarri/AleuskaWeb1.htm
2. Aleuska katalogoan, leku handia hartzen dute poesia solteek (horietako asko aldizkarietan agertzen joan direnak etab.), guztira 

140 baitaude. Beraz, poesia alde batera utzita, HGLak Aleuska katalogoan izango lukeen proportzioa % 60ra gerturatuko 
litzateke.

Ikerketaren testuingurua

Bi dira tesiak lantzen dituen arlo nagu-
siak: batetik, HGLaren itzulpena, literatur 
genero horrek berez dauzkan berezitasun 
guztiekin, eta, bestetik, alemanetik euskara-
rako itzulpen-konbinazioa. Euskal literatur 
sistemaren barruan, pisuzko generoa dugu 
HGLa: euskaraz argitaratutako liburuen he-
rena osatzen du, gutxi gorabehera (Etxaniz, 
2011: 85). Bestalde, euskal HGLa aztertu 
nahi bada, funtsezkoa deritzogu euskal HGL 
itzulia aztertzeari, HGL-liburuen ia % 60 
baita itzulpena (Lopez Gaseni eta Etxaniz, 
2005: 44). Ildo horri jarraiki aurkeztu zuen 
Lopez Gasenik euskaratutako HGLari bu-
ruzko tesia (2000), katalogazio-lan sendo 

batean oinarritutako lan deskribatzailea. 
Ondoren, Gomez Zubiak Grimm anaien 
ipuinen itzulpenen eta egokitzapenen azter-
keta kuantitatibo eta kualitatiboa aurkeztu 
zuen (2004). Izan ere, alemanezko produk-
zioa erreferente izan da nazioarteko HGL-
sisteman, eta euskal HGL-sisteman ere pisu 
berezia izan du. Gaur egun ere, ezinbestean 
kontuan hartzen den literatur sistema dugu, 
eta, HGL-lanen inportazioan bestelako he-
rrialdeak nagusitu badira ere, alemanetik 
euskaratutako HGL kopurua adierazgarria 
da oraindik orain. Are aipagarriagoa dena: 
alemanetik gehien euskaratzen den generoa 
dugu HGLa; Aleuska1 katalogoko sarreren 
% 422 HGL generokoak dira. Alemana- 
euskara itzulpen-konbinazioan, beraz, ezin-
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bestean aztertu beharrekoa da HGLa, eta 
horixe izan da gure aztergaia, baina zehaz-
tapen batekin: alemanetik ustez zuzenean 
egin diren eta zeharka, zubi-hizkuntza ba-
ten bitartez egin diren itzulpenak konpara-
tu eta aztertu ditugu. Tesiak ukitzen dituen 
jakintza-arloak hainbat direnez, horietako 
bakoitzak agertzen dituen berezitasunak 
hartu ditugu kontuan, eta hemen labur- 
labur azaldu nahi genituzke.

Itzulpen ikasketei dagokienez, Touryk 
landutako adar deskribatzailean oinarritu 
gara, itzulpen ikasketa deskribatzaileetan, 
alegia. Adar deskribatzaileak datu enpi-
rikoen behaketa du oinarri, itzultzaileek 
sortutako produktuen azterketa, betiere 
kontuan hartuta itzulpenak kultur gertaki-
zunak direla, itzultzaile profesional edo ez 
hain profesional batek egoera jakin batean 
egindakoak. Dena egiaztatu beharrezkotzat 
jotzen duenez, xede-kulturako itzulpene-
nen izaera bera zalantzan jartzen du Touryk 
(assummed translation), ikerketaren bidez 
egiaztatuta ala ezeztatuta geldituko den zer-
bait baita (Toury, 1995: 36). Hala, itzul-
penek agertzen dituzten datuak behatuz, 
erregulartasunak aurkituko dira, eta horiek 
emango dizkigute xede-kulturan indarrean 
dauden itzulpen-arauen berri. Nolanahi 
den, harago doa Toury bere teoriagintzan 
eta, hainbat azterketatan oinarrituta, lege 
bi ondorioztatzen ditu: estandarizazioaren 
legea eta interferentziaren legea. Estandari-
zazioaren legearen arabera, itzulpenek hiz-
kuntza lauagoa erabiltzen dute: «in trans-
lation, items tend to be selected on a level 
which is lower [jatorrizkoan nabarmendua] 
than the one where textual relations have 
been established in the source text» (Toury, 

2012: 305). Interferentziaren legeari dago-
kionez, berriz, Touryk dio interferentzia 
berez gertatzen dela itzulpen-prozesu guz-
tietan, itzulpena adimen-ariketa bat delako, 
eta sorburu-hizkuntzak beti uzten duela-
ko, maila handiagoan ala baxuagoan, bere 
arrastoa xede-hizkuntzan: «[…] phenomena 
pertaining to the make-up of the source text 
tend to force themselves on the translators 
and be transferred to the target text» (Toury, 
2012: 310). Touryk berak ondorioztatzen 
duenez, ikerketa zehatzen bidez egiaztatu 
beharrekoak dira bi legeok, literatur siste-
mak dinamikoak baitira, eta kasuan kasu 
aztertuz garatu behar dira teoriak. Touryk 
eta bere teoriagintzak ez du, hala ere, kriti-
karik falta izan: behaketa hutsera mugatzea 
eta kulturaren alderdi soziologikoari eta gi-
zartean indarrean diren botere-harremanei 
ez erreparatzea aurpegiratzen zaio (Her-
mans, 1999: 159-160). Gure lanean meto-
dologia deskribatzailea aplikatu dugu (ikusi 
2. atala), eta Touryk proposatutako legeak 
gure aztergaian zer/nola betetzen diren az-
tertu dugu, haren teoriari ekarpen bat egin 
nahian.

Kontuan hartzeko beste kontu bat 
HGLaren generoa bera da. Ezaugarri esan-
guratsuenetako bat generoaren komunikazio 
asimetrikoa da: haur eta gazteei bideratuta 
egon arren, helduak topatzen ditugu ko-
munikazio-sistemaren maila guztietan, hala 
nola sorkuntzan (egileak), zabalkundean 
(argitaletxeak) nahiz transmisioan (esko-
lak, HGL-kritikariak etab). Hala, helduek 
gehienetan hartzaile ezkutu gisa jarduten 
dutenez, HGLaren hartzailea hartzaile ani-
tza dela esan ohi da (O’Sullivan, 2000: 124). 
Hala, helduak komunikazio-sistemaren ka-
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tebegi gehienetan daudenez, sistema biren 
partaide da HGLa, literatur sistemarena, 
baina baita hezkuntza-sistemarena ere, eta 
horrek guztiak bere ondorioak ditu: esan 
genezake baduela eraginik, oro har, gene-
roak bizi duen estatus txikiarekin; aldi be-
rean, idazteko erabiltzen den hizkuntzan du 
eragina, eta guk, itzulpenak aztertu ditugun 
neurrian, hizkuntzari erreparatu diogu. 
Izan ere, normalizazio-prozesu gaztea duen 
hizkuntza gutxitua izanik, interesgarria de-
ritzogu euskal HGL itzuliaren hizkuntza- 
ereduari erreparatzeari. Idatzia ez da inoiz 
ahozkoaren isla (Larringan eta Idiazabal, 
2008: 30), baina ahozkotasunari berezkoak 
zaizkion ezaugarriak aurkitzen ditugu maiz 
HGLan. Hain zuzen ere, HGLko elkarriz-
keta fikzionatua aztertzen duten hainbat lan 
egin da beste hizkuntza-konbinazioetan, 
ahozko jardunaren berezko bereizgarriak 
idatzian nola islatzen diren aztertzeko. Guk 
ere gure lanean bereizgarri horietako batzuk 
aztertu ditugu (ikusi 3. atala), zehazki, ise-
ken eta alemanezko zenbait moduzko parti-
kulen itzulpena aztertu dugu gertuagotik.

Itzulpen ikasketen testuingurua eta 
HGLarena gaingiroki aipatu ondoren, ezin 
aipatu gabe utzi HGLaren itzulpenaren ere-
mua. Hainbat dira HGLaren itzulpenaren 
inguruan jardun duten egileak; guri, hala 
ere, O’Sullivanen (2000) teoria iruditu 
zaigu bereziki interesgarria. O’Sullivanek 
komunikazio-eskema oinarritzat hartu eta 
itzultzailearen figura sartzen du bertan. Ez 
dugu eskema bera osorik eta sakon aztertu 
nahi (gaia sakonago aztertzeko, jo egilearen 
bibliografiara), baina aipagarriena da itzul-
tzaile inplizituaren figura erabiltzen duela: 
itzultzaile inplizitua itzultzailearen kon-

tzientzia da, nolabait esateko. Hala, figura 
horretan ez da soilik itzultzaile fisikoaren 
figura sartzen, era berean sartzen dira argi-
taletxearen aginduak, gizartea eta, oro har, 
testuinguru osoa (O’Sullivan, 2000: 245). 
Egileak dioenez, HGLan beste generoetan 
baino errazago antzeman daiteke itzultzaile 
inplizituaren ahotsa, hala nola paratestue-
tan edo testu nagusian bertan, aldaketak eta 
egokitzapenak ugariagoak direlako beste ge-
neroetan baino.

Horrenbestez, jakintza-eremu horiek 
guztiak kontuan hartuta burutu dugu gure 
lana, ondoren zehaztu dugun metodologiari 
jarraiki.

Metodologia

Lana egiteko erabilitako metodolo-
giari dagokionez, aurretik aipatu ditugun 
itzulpen-ikasketa deskribatzaileak hartu 
genituen oinarri gisa; zehazki, Lambert eta 
van Gorpek 1985ean itzulpen-lanak modu 
deskribatzailean aztertu ahal izateko ezarri 
zuten eskemari jarraitu diogu (Lambert eta 
van Gorp, 1985: 52-53).

Beraz, eskema horri jarraiki, lehenik eta 
behin, itzulpenean xede-kultura izan den 
horren HGL-sistema, haren historia eta 
egoera aztertu ditugu, euskal HGLarena, 
alegia, eta gauza bera sorburu-kulturarekin. 
Aldi berean, katalogazio-lan bat egin dugu, 
alemanetik euskaratutako HGL-lanei bu-
ruzko datuak jasoz, eta datu horiei buruzko 
ondorioak atera ditugu (Zubillaga, 2009). 
Katalogoaren deskribapenean eta bertatik 
ateratako ondorioetan oinarrituta, irizpi-
de batzuk finkatu genituen, horien arabera 
gure corpusa osatuko zuten lanak hautatze-
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ko: 80ko hamarkadatik hona argitaratutako 
itzulpenak hautatu genituen, orduantxe hasi 
baitzen euskal HGL-sistema osatzen (Etxa-
niz eta Lopez Gaseni, 2005: 9); aniztasuna 
mantentzen saiatu ginen, nola egileei nola 
itzultzaileei nahiz argitaletxeei zegokienez; 
bestalde, ustez zuzenean egindako itzulpe-
nak eta zeharka egindako itzulpenak hauta-
tu genituen. Ustez diogu, ikerketaren urrats 
honetan sailkapenak egin, egin behar baiti-
ra, baina behin-behineko izaera eman nahi 
izan diegu. Izan ere, argitaletxeek eta, as-
kotan, baita itzultzaileek eurek esandakoan 
oinarrituta egin dugu zuzenean/zeharka 
sailkapena; argi genuen, ordea, corpusaren 
testu-azterketak emango zizkigula katalogo 
mailako behin-behineko sailkapena egiazta-
tzeko frogak.

Corpusa osatuko zuten lanak hautatuta 
(Zubillaga, 2012: 85), corpusa gorpuzteari 
ekin genion, lerrokatua eta digitala izatea 
nahi baikenuen. Lehenik eta behin, testu 
guztiak eskaneatu eta digitalizatu genituen 
(nahiz eta batzuk formatu digitalean ere lor-
tu genituen), eta, ondoren, testuak txukun-
du eta garbitu genituen, TXT formatuan eta 
eskanerraren ondoriozko akatsik gabe nahi 
genituelako. Ondorengo urratsak emateko, 
Iñaki Albisua informatikariaren laguntza 
jaso genuen: testuak esaldi mailan etiketatu 
eta hiru bertsioak lerrokatzen zituen progra-
ma bat garatu zuen. Horrek esan nahi du, 
bertsio bakoitzeko esaldi bakoitzari etiketa 
bat ematen ziola programak, eta, ondoren, 
hautatutako bertsioak (alemanezkoa, gaz-
telaniazkoa eta euskarazkoa; edo, zuzenean 
egindako itzulpenetan, alemanezkoa eta 
euskarazkoa) esaldi mailako etiketa horren 
arabera lerrokatzen zituela. Jakina, literatur 

itzulpenak izanik, bertsio batetik bestera al-
daketa sintaktikoak daude, eta, beraz, pro-
gramak automatikoki egindako lerrokatzea 
ez dator bat jatorrizkoaren sintaxiarekin. 
Hala, programak berak zituen agindu- 
botoiak erabiliz, lerrokatzea eskuz moldatu 
behar izan genuen. Ondoren, jatorrizkoa-
ren arabera lerrokatutako testu-masa MySql 
datu-baseen kudeatzailera igo, eta, azkenik, 
datu-baseari bilatzaile bat lotu genion.

Labur-labur kontatu badugu ere, proze-
su osoa ez da egun batetik bestera gertatu. 
Are, oraindik orain, programa fintzen eta 
garatzen ari gara. Hala ere, orain hirueledun 
corpusak osatu eta kudeatzeko tresna bat 
dugu, etorkizunean ere erabiltzen jarraitu 
ahalko duguna.

Bilaketa baten emaitza erakusten digu 
1. irudiak. Kasu horretan, bilaketa ez dugu 
zuzeneko ala zeharkako itzulpenetara mu-
gatu, eta, beraz, bilatzaileak emaitza guztiak 
erakutsi dizkigu. Hala, bi edo hiru bertsioak 
lerrokatuta ageri zaizkigu zutabeetan, eta 
bilatutako hitza kokatuta dagoen esaldiaren 
aurreko eta ondorengo esaldiak ere ematen 
dizkigu, testuinguruaz hobeto jabetzeko.

Metodologia honen helburua, beraz, 
modu sistematikoan eta enpirikoan lan 
egitea da, testuei erreparatuz, eta, beraz, 
itzulpen-prozesu osoa begi bistan dugu-
la: zuzenean egin diren itzulpenen kasuan, 
jatorrizkoa eta itzulpena; zeharka egin di-
ren itzulpenen kasuan, jatorrizko alemana, 
zubi-bertsio gisa erabili den testua (gazte-
laniazkoa gehienetan) eta euskarazko xe-
de-testua. Emaitzak aztertzeko unean, eta 
batez ere zeharkako itzulpenak aztertzean, 
jakin badakigu bestelako ikuspegi bat izan 
dugula: zeharka itzuli duen itzultzailearen-
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tzat zubi-bertsioa izan da jatorrizkoa, eta ez 
du alemanez idatzitako jatorrizkorik ikusi 
ere egin; guk ordea, hiru testuak dauzkagu 
begi bistan. Helburua ez da, hala ere, zu-
bi-bertsiotik itzulitakoan gertatzen dena 
alemanezko jatorrizko testuarekin erkatzea 
eta zeharkako itzulpen prozesuan aldatzen 
dena salatzea. Aitzitik, oso kontuan izan 
dugu zeharka itzuli duen itzultzaileak zu-
bi-bertsioa izan duela jatorrizko testu gisa; 
hala ere, zuzeneko itzulpen-prozesuarekin 
erkatzeko, beharrezkoa genuen zeharkako 
itzulpen-prozesua ere osorik edukitzea begi 
bistan, prozesu bien arteko aldea zein den 
ondo aztertzeko.

Emaitza nagusiak

Corpusa hautatu eta osatu ondoren, 
azterketa egin dugu. Metodologia deskri-
batzaileari jarraiki, paratestuen eta makro-
testuaren azterketarekin hasi gara, eta on-

doren, mikrotestuari heldu diogu, hau da, 
bilatzailea erabiliz, testuak aztertu ditugu. 
Jarraian, beraz, azterketa horien emaitza na-
gusiak laburbildu ditugu.

Paratestuen eta makrotestuaren azterketa

Paratestuen azterketa bideratzeko oina-
rriak Genettek ezarri zituen (Genette, 1987), 
eta itzulpengintza-ikasketetan berriki egin 
diren azterketek frogatu dutenez, ondorio 
adierazgarrien iturri dira (Manterola, 2012: 
122-124). Katalogoko behin-behineko da-
tuak osatzeko epitestuari dagokion informa-
zioa bildu genuen; hala, argitaletxeekin eta 
itzultzaileekin harremanetan jarri eta itzul-
pena zuzenean ala zeharka egin zen galdetu 
genuen, edota itzultzaileari edo itzulpenari 
buruz sarean dagoen informazioa kontsulta-
tu genuen. Ondoren, ordea, corpusa osatzen 
duten lanen peritestuei erreparatu diegu, 
hau da, testu nagusitik kanpo dauden ele-

Irudia 1 Bilatzailea.
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mentuei (izenburua, hitzaurrea, kredituak 
etab). Itzulpena zuzenean ala zeharka egin 
den inon adierazten ote den aztertu dugu 
berariaz.

Jatorrizko izenburuari dagokionez, cor-
puseko 33 lanetatik 3k ez dute kreditue-
tan halakorik adierazten; horietako 1 ustez 
zeharka itzulitakoa da, eta beste biak, us-
tez, zuzenean. Dena dela, jatorrizko izen-
burua ez agertzearena, adierazgarria izan 
arren, oharkabean pasatako detailetzat har-
tu dugu, eta, nolanahi den, horrek ez luke 
adieraziko itzulpena nahitaez zeharka egin 
denik. Ilustrazioei ere erreparatu nahi izan 
diegu; horiek ere ez dute nahitaez erabaki-
tzen itzulpena zuzenean ala zeharka egin 
den, baina eremu horretan gertatu litezkeen 
aldaketak esanguratsuak iruditzen zaizkigu. 
Azaleko ilustrazioa, adibidez, 23 kasutan 
mantendu da jatorrizkoaren berbera. Libu-
ru barneko ilustrazioei dagokienean, berriz, 
gehienetan mantendu da, kasu bakar batean 
salbu; kasu bakar horretan bertako ilustra-
tzaile batek hartu du marrazkiak egiteko 
ardura. Jatorrizko ilustrazioak aldatzeak 
xede-hartzailearengan eduki dezakeen era-
gina gorabehera, horrek guztiak ilustrazioen 
egile-eskubideekin ere izan lezake zerikusia.

Zuzenean ala zeharka itzuli den adieraz-
ten duen informazioari xeheago begiratuta, 
lanetako bakar batean ere ez da berariaz 
adierazten zeharka egindako itzulpena de-
nik. Espero izateko emaitza da hori, zuze-
nean egin dela berariaz aitortu ohi den arren 
(gure corpusean 3 kasutan), ez baita gauza 
bera gertatzen zeharka egindako itzulpene-
kin. Hala ere, liburuaren kredituetan ager-
tzen diren egile eskubideetan begiratuta ja-
kin liteke, teorian, liburu bat zuzenean ala 

zeharka itzuli den, zeharka itzuli bada, jato-
rrizko alemanezko testuari dagozkion egile- 
eskubideez gain, zubi-bertsio gisa erabilita-
koaren egile-eskubideek ere agertu beharko 
bailukete. Gure corpusean zeharkako itzul-
pen gisa sailkatutako 14 lanetatik, ordea, 4 
kasutan baino ez dira zubi-bertsioaren egile- 
eskubideak aitortzen. Hori horrela izanik, 
badirudi gainerako lanek zuzenean erosi 
dizkietela egile-eskubideak argitaletxe ale-
maniarrei. Nolanahi den, kontu handiagoz 
aztertu beharreko gaia da hau, gerora jakin 
baitugu Elkar argitaletxeak, esaterako, Baio-
nan zuen egoitzatik zuzenean erosten zituela 
kanpoko argitaletxeetako egile-eskubideak, 
Espainian HGLko argitaletxe nagusienek 
espainiar estatu osorako egile-eskubideak 
erosten zituztelako, eta, beraz, lan horien 
euskararako itzulpena bereganatu edo urte-
tan blokeatzen edo atzeratzen zuten. Modu 
hartan, Elkarrek zuzenean erosten zituen 
frantziar estatutik egile-eskubideak, nahiz 
gero gaztelaniazko itzulpena hartu jato-
rrizko gisa itzulpena egiteko; horrela azal 
liteke, kasu askotan, zubi-bertsioaren egile- 
eskubideak kredituetan ez agertzea. Esan 
bezala, paratestuen azterketak hainbat egoe-
ra bitxi azalera ditzake, eta sakonago azter-
tzen jarraitzeko bidea zabaltzen du.

Corpusaren makrotestua aztertzeko, cor-
puseko lanen egitura orokorrari erreparatu 
diogu, hala nola bertsio bakoitzaren atal 
banaketari, bai eta paragrafo, esaldi eta hitz 
kopuruari ere. Makrotestuaren azterketak 
ez digu emaitza harrigarririk erakutsi, baina 
bada atal kopurua aztertzerakoan gure arreta 
deitu digun xehetasun bat: ustez zuzenean 
itzuli diren bi lanen kasuan, jatorrizkoak 
duen hitzaurre eta atal kopurua ez datoz bat 



157

itzulpenak ageri dituztenekin. Ez dira alda-
keta handiak: die Wolke liburuaren kasuan, 
itzulpenak ez dakar jatorrizkoak liburuaren 
hasieran gehitzen duen hitzaurre modukoa 
(prentsa-artikulu baten pasarte bat), eta 
Liebe Oma deine Susi liburuaren itzulpenak 
bi-hiru lerroko gutun bat gehitzen du (gu-
tunez osatuta dago liburua). Gaztelaniazko 
bertsioak kontsultatuta, gauza bera errepi-
katzen dela egiaztatu ahal izan dugu. Biga-
rren liburuaren kasuan, euskarazko itzulpe-
na SM Ediciones argitaletxean argitaratu 
zen, gaztelaniazkoa bezala; beraz, argi dago 
argitaletxearen irizpideei jarraitu zaiela. Die 
Wolke lanaren itzulpenaren kasuan, Elka-
rren argitaratu bazen ere, litekeena da kasu 
horretan ere gaztelaniazko bertsioak erabili-
tako irizpideei jarraitu izana. Jakina, hori ez 
da bi lan horiek berez zeharka itzuli direla 
egiaztatzen duen argudioa; ez dugu halako-
rik adierazi nahi. Adieraziko luke, hala ere, 
zuzenean itzuli arren, zubi-bertsioaren iriz-
pideei ere jarraitzen zaiela.

Paratestuak eta makrotestua aztertu os-
tean, corpusaren mikrotestua aztertu dugu. 
Lehen ere aipatu dugun moduan, iseken eta 
madarikazioen itzulpena aztertu nahi izan 
dugu, bai eta zenbait alemanezko moduzko 
partikulen itzulpena ere.

Mikrotestuaren azterketa

Corpusaren mikrotestuaren azterketa 
egiteko, erregistro ez-formalari dagozkion 
elementuak hautatu nahi izan ditugu. Ise-
ken itzulpena berariaz aztertu duen lanik ez 
dugu topatu, baina bai hizkera ez-formala 
aztertu dutenak, eta horietan oro har aipa-
tzen da itzulpenek maiz eufemizatu egiten 

dutela jatorrizkoaren hizkera. Marcelok, 
Nöstlinger HGLko egilearen lanen itzulpe-
nak aztertu baititu, halaxe dio:

Una comparación de muchos libros y de 
sus traducciones nos mostraría cómo los 
traductores cambian insultos por palabras 
más suaves o simplemente los eliminan 
[…]. Todo esto depende por supuesto de 
las carcaterísticas de cada cultura y de los 
tabúes existentes e imperantes en cada una 
ellas (Marcelo, 2007: 146).

Euskarara, itzulitako ikus-entzunezko 
produktuak aztertu ostean, antzeko ondo-
rioa atera zuen Barambonesek: «[euskarazko 
itzulpenetan] children’s and teenagers’ slang 
is scarcely used, perhaps due to the fact that 
in practice most of these idiomatic expres-
sions are borrowings from Spanish» (Baram-
bones, 2012: 166-167). Moduzko partikulei 
dagokienez, horiek ere testu ez-formaletan 
agertzen dira batik bat (Helbig, 1988: 12; 
Prüfer, 1995: 16). Funtzio komunikatibo-
pragmatikoa betetzen dute, solaskideen 
arteko harremana zehazten baitute. Hain-
bat eta hainbat hizkuntza-konbinaketatan 
aztertu dira alemanezko moduzko partiku-
lak, baina euskaraz ez da, artean, azterketa 
akademikorik egin. Hala, partikulok hiz-
keta ez-formalaren parte direnez, horietako 
batzuen itzulpena aztertzeari ekin diogu.

Iseken azterketari ekiteko, Scheffler-en 
zerrenda erabili dugu (Scheffler, 2000). 
Hark aipatzen dituen isekak bilatzailean 
sartu, eta jasotako emaitzak aztertu ditugu, 
zuzeneko eta zeharkako itzulpenek ageri 
dituzten aldeei erreparatuz. Gaia, hala ere, 
uste baino sakonagoa da, jasotako emaitza 
guztiak aurrena sailkatu egin behar izan 
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baititugu erabileraren arabera (Zubillaga, 
2013: 71): iseka pertsonalak (solaskideari 
zuzenean adierazten zaizkionak), iseka des-
kribatzaileak (hirugarren bati buruz adie-
razten direnak) eta madarikazioak bereizi 
ditugu. Ondoren, bilatzaileak emandako 
emaitza horiek aztertu ditugu, itzulpenetan 
tonuarekin gertatutakoari erreparatuz. To-
nuaren azterketa ez da zientzia zehatza; Ha-
tim eta Masonen arabera, tonuak igorlearen 
eta hartzailearen arteko harremanari egiten 
dio erreferentzia eta formaletik informalera 
doan eskala batean zehazten da (Hatim eta 
Mason, 1992: 50). Guk tonuaren eufemiza-
tzea Touryren estandarizazio legearekin lotu 
dugu, eta, beraz, zuzenean egindako itzul-
penetan eta zeharka egin direnetan iseken 
tonuarekin zer gertatu den neurtu dugu, es-
tandarizazioaren legea gure corpusean zein 
neurritan eta nola betetzen den ikusteko.

Egindako azterketaren arabera, honako 
emaitza hauek atera ditugu: iseka deskriba-
tzaileetan, % 38 jaitsi da tonua zuzeneko 
itzulpenetan, eta % 52 zeharkakoetan; iseka 
pertsonaletan, % 30 jaitsi da tonua zuze-
nekoetan, eta % 46, berriz, zeharkakoetan; 
madarikazioei dagokienean, % 44 jaitsi da 
tonua zuzenekoetan, eta % 66,5 zeharka-
koetan. Bistan denez, tonuaren jaitsiera beti 
gertatu da, baina zeharka egindako itzulpe-
nek jaitsiera nabarmenagoa erakutsi dute. 

Alegia, estandarizazioa badirudi handiagoa 
dela zeharka egiten diren itzulpenetan.

Bestalde, bilaketetan emaitza gehien 
emandako bi iseken itzulpenak gertuagotik 
aztertu ditugu. Dumm eta blöd dira emaitza 
gehien eman dituzten alemanezko isekak 
(biek ere tonto edo ergel esanahia dute). Bi 
iseka horientzat zuzeneko itzulpenek eta 
zeharkakoek eman dituzten baliokideak 
aztertuta, ikusi ahal izan dugu zuzeneko 
itzulpenetan baliokide gehiago erabili dire-
la: dumm hitzarentzat 19 baliokide desber-
din erabili dira zuzeneko itzulpenetan, eta, 
zeharkakoetan, berriz, 14; blöd hitzarentzat, 
berriz, 17 baliokide eman dira zuzeneko 
itzulpenetan, eta 8 zeharkakoetan. Dirudie-
nez, beraz, zeharkako itzulpenetan bada es-
tandarizaziorako joera nabarmenago bat.

Estandarizazioarekin egin dugun mo-
duan, jasotako emaitzetan interferentzia 
kasurik topatzen genuen aztertu dugu. Ha-
sieran aipatu dugunez, itzulpen-prozesu 
guztietan gertatzen da interferentzia, hau 
da, xede-hizkuntzak beti jasotzen du jato-
rrizko hizkuntzaren errepertoriokoak diren 
hizkuntza-elementuak. Gure kasuan, ordea, 
zeharkako itzulpenak ditugunez, zeharkako 
interferentziak izango ditugu. Baina, horre-
taz gain, ustez zuzenean egindako itzulpene-
tan ere, beste bertsio baten erabilera iradoki 
lezaketen interferentzia posibleak aurkitu 
ditugu. Hona hemen pare bat adibide:
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Taula 1

Sorburu-testua Zubi-testua Xede-testua

1. Und der oberaffe ist der, 
der den Jericho am Schwanz 
gezogen hat, und wie der 
Jericho geknurrt hat, hat er 
dann gezittert, der oberaffe, 
der blöde! [Eta ergeletan 
ergelena horko hori da, 
Jerichori buztanetik tira egin 
diona; eta Jerichok mar-
mar nola egin dion ikusita, 
orduan dardaraka hasi da. 
tontolapiko ergel hori!] (JJJ)

Y el mono jefe es el que le tiró 
del rabo a Jericó y se echó a 
temblar en cuanto le gruñó. 
¡el supermono, el tonto ese! 
(JJJ-es)

Eta tximinoen nagusia, 
Malutari buztanetik tiratu 
eta txakurrak marruska egin 
zionean, dardarka hasi zen 
mutila da. inozo hori super-
tximinoa da! (JJJ-eu)

2. Die sind mit mir 
umgegangen wie mit dem 
letzten Deppen. [txotxoloena 
banintz bezala jokatu dute 
nirekin] (FR)

[Se han portado conmigo 
como si fuera el último mono 
(FR-es)]

azkeneko mamua banintz 
bezala portatu zaizkit. (FR-eu)

Aurreneko adibidea aztertzeko, kontuan 
hartu behar dugu euskarazko itzultzailea-
rentzat gaztelaniazko bertsioa zela jatorriz-
ko testua. Hala, animaliaren hitzez hitzeko 
esanahia eman du, hiztegiak gaztelaniazko 
mono hitzarentzat ematen duen baliokidea, 
eta emaitza arrotz samarra gelditu da, tximi-
no hitza ez baita, bere horretan, irain gisa era-
biltzen euskaraz. Ondorioz, eta mono hitza 
gaztelaniaz irain gisa zabalduta ote dagoen 
gorabehera, esan genezake euskarazko ber-
tsioak interferentzia arrastoak dituela. Hala 
ere, corpus hirueledunak itzulpen-prozesu 
osoa aztertzeko aukera ematen digunez, 
ikusi dugu gaztelaniazko itzultzaileak ale-
manezko Affe [ergel] eta Oberaffe [ergeletan 
ergelena] hitzez hitz itzuli dituela, hitzok 

tximino esan nahi baitute; ordea, bestelako 
erabilera pragmatikoa ere badute, hau da, 
iraintzeko erabiltzen dira, norbait ergela 
edo tontoa dela esateko, eta ober- aurrizkia 
indartzaile edo superlatibo gisa erabiltzen 
da hizkera ez-formalean. Horrela, beraz, in-
terferentzia hori zeharkakoa dela edo atze-
ragotik datorrela ulertu dugu: alemanetik 
gaztelaniara eta gaztelaniatik euskarara.

Bigarren adibideari dagokionez, Dep 
hitza da, berez, iraina, hau da, ergel edo 
txotxolo, eta indartu egiten du wie mit dem 
letzten Deppen esanda [hitzez hitz: azken 
ergela banintz bezala. Esanahia: ergeletan 
ergelena banintz bezala]. Euskarazko itzul-
pena irakurrita, pentsatu genuen beharbada 
zubi-bertsio baten erabilera egon litekeela 
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tartean, euskarazko itzulpena gaztelaniazko 
el último mono eta ser un fantasma esapideen 
nahasketa izan litekeelakoan. Ustez zuze-
nean egindako itzulpena zenez, ez genuen 
gaztelaniazko bertsiorik corpusean, baina, 
hala ere, kontsulta egin genuen. Ez dirudi 
gaztelaniazko bertsioari jarraitu dionik; tes-
tuak behintzat ez du halakorik erakusten. 
Hala ere, izan liteke nolabaiteko interfe-
rentzia kognitibo baten emaitza, hau da, 
itzultzaileak berak buruan aktibatuta duen 
gaztelaniaren ondorio. Horrelako hipote-
si batek azterketa gehiago beharko lituzke, 
jakina, baina, hain zuzen ere, interferentzia 
mota desberdinak egon badaudela adierazi 
nahi genuke. Hain zuzen ere, alemanetik 
euskaratutako testuetan zubi-bertsioaren 
interferentziak aurkitu dira somatismoen 
itzulpenetan (Sanz, 2013).

Alemanezko moduzko partikulen itzul-
pena gai linguistikoagoa da, baina orobat 
neurtu nahi izan dugu partikulek alema-
nezko jatorrizko bertsioan eransten zuten 
ñabardura itzulpenetan jasotzen zen ala ez. 
Hainbat dira alemanezko moduzko parti-
kulak, baina guk ja eta eben/halt 3 partiku-
lak aztertu ditugu. Labur-labur bada ere, 
partikula horien esanahia azaldu nahi genu-
ke: ja partikulak, adierazpen-perpausetan, 
hizlariaren harridura adierazten du, edo 
hizlariaren konbentzimendua, kontatzen 
ari zaion horren jakinaren gainean dagoela 
solaskidea; aginterazko perpausetan, berriz, 
abisua edo mehatxua adierazteko erabil-
tzen da (Castell, 2008: 407-410). Eben/

halt partikulek, berriz, hizlariaren etsipena 
adierazten dute adierazpen-perpausetan; 
aginterazko perpausetan, berriz, solaski-
dearengandik nolabaiteko konpromisoa 
edo onarpena espero du hizlariak (Cárde-
nes, 1997: 163).

Emaitzak adierazgarriak izan dira: ja 
partikularen kasuan, zuzeneko itzulpene-
tan, % 84 dira partikularen ñabardura jaso 
ez duten kasuak, eta, zeharkako itzulpene-
tan, berriz, % 83. Eben partikularen ka-
suan, berriz, zuzeneko itzulpenetan % 86 
dira partikularen ñabardura jaso ez duten 
kasuak, eta, zeharka egindako itzulpene-
tan, berriz, % 79. Bistan denez, partikula-
ren ñabardura nabarmen estandarizatu da, 
nola zuzenean egindako itzulpenetan nola 
zeharka egindakoetan. Hala ere, eta aldea 
txikia bada ere, zeharka egindako itzulpe-
netan pixka bat gehiago jaso da partiku-
laren ñabardura. Izatekotan, kontrakoa 
zen espero genuena. Izan ere, zubi-bertsio 
bat erabilita lan egin duen itzultzaileak ja-
kin ere ez du jakin jatorrizkoan moduzko 
partikularik bazenik ere, eta, beraz, zubi- 
bertsioak alemanezko partikula hori modu 
nabarian itzultzen eta jasotzen badu jasoko 
du, halaber, euskarazkoak. Nolanahi den, 
eta gure corpusean egindako azterketako 
emaitzek erakusten dutenez behinik behin, 
badirudi zeharkako bertsioek lagundu du-
tela, hein batean, partikularen ñabardura 
jasotzen.

Hainbat hizkuntza-konbinaziotan az-
tertu da alemanezko moduzko partikulen 

3. Eben gehiago erabiltzen da Alemaniaren iparraldean, eta, halt, berriz, gehiago hegoaldean.
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itzulpenaren kontua, eta askotan aipatu 
da horiek alemanezko testuetan jokatzen 
duten funtzioa itzultzeko zailtasuna. Hala 
ere, interesgarria iruditu zaigu alemana- 
turkiera konbinazioa aztertuz Vural egile 
turkiarrak moduzko partikulen itzulpenari 
buruz ondorioztatzen duena: egile turkia-
rrak dio turkierak badituela funtzio iloku-
tibo hori betetzen duten baliabideak, nahiz 
ez datozen bat alemanezko partikulekin 
(Vural, 2000: 209). Prüferrek alemanezko 
partikulen itzulpena aztertu du ingelesera 
eta gaztelaniara, eta 90eko hamarkadako 
itzulpenek gehiago jasotzen omen dute 
alemanezko partikulen ñabardura, eta ho-
bekuntza hori hizkuntzen irakaskuntzan 
gertatu diren aurrerapenei esker omen da. 
Ez dakigu hemendik urte batzuetara eus-
karaz ere moduzko partikulen ñabardura 
portzentaje handiagoan jasoko den ala ez. 
Izan ere, ez genuke aditzera eman nahi 
ñabardura hori ez jasotzea itzulpen okerra 

denik, partikularen 0 itzulpena itzulpen 
mota bat baita, eta, beharbada, hizkun-
tzak berak funtzio ilokutiboa adierazteko 
duen moduaren ondorio dira guk jaso di-
tugun emaitzak. Nolanahi den, positiboa 
deritzogu hizkuntzen arteko halako aldeei 
erreparatzeari, batetik besterako bidea nola 
egiten den ulertzeko.

Interferentzia kasuei dagokienez, he-
men ere zubi-bertsioaren interferentziak 
topatu ditugu zeharkakoetan, baina, beste 
behin ere, deigarri egin zaizkigunak ustez 
zuzenean egindako itzulpenetan suma-
tutako interferentzia posibleak izan dira, 
adibidez, 2. taulako 2. adibidea. Adibide 
horretan, moduzko partikulak aztertzen ari 
baginen ere, arreta esaldi bereko bestelako 
elementuek deitu digute. Izan ere, eta ikusi 
dugun moduan, moduzko partikulen ña-
bardura ez da, gehienbat, itzuli, eta, beraz, 
bestelako elementuek piztu digute interfe-
rentziaren susmoa.

Taula 2

Sorburu-testua Zubi-testua Xede-testua

1. «Du machst mir ja schöne 
Geschichten!» krakeelte ere. 
[«Zuk istorio politak kontatzen 
baitizkidazu!», karrakatu zuen 
(beleak)] (DKH)

-a ver que historia me vas a 
contar! —alborotó con sus 
graznidos (DKH-es)

-ikusiko dugu zer berri 
dakarzun! —karrakatu zuen 
asaldaturik. (DKH-eu)

2. «Der Herr Exgemahl wird 
sich halt dreinfügen müssen» 
[«bada, senar ohi jaunak 
egoerara egokitu beharko du»] 
(DDL)

[…, entonces el señor ex 
marido tendrá que tener 
paciencia. (DDL-es)]

…, zure senar ohiak 
pazientziaz jokatu beharko du 
orduan. (DDL-eu)
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Aurreneko adibidea zeharkako itzulpen 
batena da, eta, kasu horretan, ez dugu in-
terferentzia gisa identifikatu euskarazko 
bertsioa beste hizkuntza baten eraginez 
behartuta agertzen delako. Hala ere, eta 
corpus hirueleduna baliatuta prozesu osoa-
ri errepara diezaiokegunez, badakigu zubi-
bertsioaren eraginez itzuli duela euskarazko 
bertsioak modu horretan. Jakina, zeharka 
egindako itzulpena denez, itzulpenak ezin-
go luke bestelakoa izan, euskal itzultzaileak 
ez baitu alemanezko bertsioa ikusi, baina, 
guk orain prozesu osoa begi aurrean edu-
kita, zubi-bertsio bat erabiltzeak azken tes-
tua nola baldintza dezakeen ikus dezakegu. 
Alemanezko testuan, ja partikula erabilita, 
hizlariak bere konbentzimendua adierazten 
du solaskideak ere badakiela edo ados da-
goela esaten ari denarekin, hau da, biek ere 
badakitela solaskideetako batek istorio poli-
tak kontatzen dituela beti. Gaztelaniaz beste 
zentzu bat eman zaio esaldiari, eta, ondo-
rioz, baita euskarazkoan ere. Bigarren adi-
bidean, berriz, interferentzia ez genuen halt 
partikularen itzulpenean sumatu, partikula 
zeraman esaldiko beste elementuetan baizik. 
Sich dreinfügen [moldatu] aditza pazientziaz 
jokatu itzuli zela ikusita, zubi-bertsiorik era-
bili ote zen susmatu genuen. Gaztelaniazko 
bertsioa kontsultatu ondoren, esan genezake 
euskarazkoak, testu-zati horretan behintzat, 
hari jarraituko ziola segur aski. Kasu horre-
tan ere, euskarazko bertsioko hizkuntza ez 
da behartu. Beraz, ez gaude Touryk interfe-
rentzia gisa definitzen duen horren aurrean, 
baizik eta zeharkako itzulpenean gerta dai-
tezkeen interpretazio-aldaketen aurrean.

Ondorio nagusiak

Doktore-tesiak alemanetik euskaratuta-
ko haur- eta gazte-literatura izan du azter-
gai, eta hainbat dira bertatik atera ditugun 
ondorioak.

Katalogazio lan bat egin dugu, eta lan 
horren azterketan ikusi ahal izan dugunez, 
azken urteotan batez beste bost bat liburu 
itzuli dira urtero alemanetik euskarara; az-
ken urteetan, batez ere, irudi-liburuak edo 
album ilustratuak. Era berean, kopuruan 
gutxitu bada ere, zeharkako itzulpenak egi-
ten dira oraindik ere.

Bestalde, corpusa osatu eta azterketa 
xeheagoa egin dugu: paratestuen eta ma-
krotestuaren azterketa, aurrena, eta mi-
krotestuaren azterketa hurrena. Ondorio 
interesgarrienak mikrotestuaren azterketan 
eskuratu ditugu, iseken eta alemanezko zen-
bait moduzko partikulen itzulpena azter-
tzean. Emaitzek erakutsi digutenez, estan-
darizazioa maila nahiko handian gertatzen 
da, batez ere moduzko partikulen kasuan 
(seguru aski, partikulek esaldiari gehitzen 
dioten ñabardura finagoa delako, eta, behar-
bada, ez dagoelako euskaraz ñabardura hori 
modu erraz eta naturalean adierazteko for-
mula erabatekorik). Nolanahi den, estan-
darizazio horrek agerian uzten du —batez 
ere iseken kasuan— euskarazko itzulpene-
tan joera eufemizatzailea dugula. Horrek 
bere ondorioak izan ditzake, handitxo gerta 
bailiteke kalean erabiltzen den hizkeraren 
eta testuetan irakurtzen dugunaren arteko 
tartea. Horretaz gain, nabarmendu nahi ge-
nuke iseken kasuan estandarizaziorako joera 
nabarmenagoa aurkitu dugula zeharkako 
itzulpenetan zuzenekoetan baino.

Interferentziari dagokionez, ikerketak 
erakutsi digu kontzeptua zabala izan daite-
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keela oso. Hala, interferentziak aurkitu ditu-
gu zeharkako itzulpenetan; zenbait kasutan, 
itzulpen-prozesu osoa kontuan hartuta, in-
terferentzia atzeragotik etorri da: alemane-
tik gaztelaniara itzultzean gertatutakoa, eta 
gaztelaniatik euskarara itzultzean gertatuta-
koa. Zuzenekoetan ere balizko zubi-bertsio 
baten interferentzia zantzuren bat edo beste 
sumatu dugu, eta horrek iradokitzen digu 
euskara bezalako hizkuntza gutxituetan zu-
bi-bertsioaren interferentzia kognitiboa beti 
gerta daitekeela: interferentzia diglosikoa 
izan liteke. Izan ere, O’Sullivanek bere es-
keman aurkezten duen itzultzailearen kon-
tzientziak, gure kasuan, bi hizkuntzekin 
funtzionatzen du.

Gainerakoan, zubi-bertsioaren eraginez 
sortutako interpretazio-aldaketa zenbait 
identifikatu ditugu. Horiek ez lirateke zubi- 
bertsioaren interferentziak Touryren zentzu 
hertsian, zeharka itzultzearen ondorioak 
baizik. Hala ere, eragin hori bera topatu 
dugu ustez zuzenean itzuli diren testuetan.

Hala, ondorio nagusietako bat da zuze-
neko eta zeharkako itzulpenen arteko muga 
lausoa dela sarri askotan. Izan ere, euska-
razko itzultzailea ez da bakartuta bizi, eta 
zubi-hizkuntzaren eragina eta interferentzia 
oso presente dauka, nola eskuragarri dituen 
hiztegietan nola dagoeneko argitaratu den 
gaztelaniazko bertsioan; are, baita buruan 
bertan ere.

Era berean, eta HGL itzuliaren hizkun-
tza ez-formalaren alderdi txiki bat aztertu 
dugun honetan, ondorioztatu dugu HGLa-
ren itzulpena ez dela haur-jolasa. Hain 
zuzen ere, gisa honetako lanek HGLaren 
itzulpenean jarduera kritikoago bat izatea 
bultzatu beharko lukete, argitaratzaile nahiz 

itzultzaileek modu kontzienteagoan lan egin 
dezaten.

Hemendik aurrerakoak

Gisa honetako lanekin gertatzen den 
moduan, erantzunak baino, azterketa sako-
nagorako gaiak aurkitu ditugu. Hala, osatu 
ditugun katalogoa eta corpusa osatzen jarrai 
genezake, aurrerantzean ere ikertzen jarrai-
tzeko. Katalogoa osatzen jarraitzeak itzul-
pen-jardueraren berri emango liguke eta, 
alde horretatik, ezinbesteko tresna da errea-
litatearen ikuspegi bat izateko. Bestalde, pa-
rez pare lerrokatutako itzulpenak tresna oso 
baliagarriak dira, esate baterako, hizkuntza-
laritza kontrastiboari dagozkion azterketak 
egiteko. Lexikografiarako ere ezinbesteko 
tresna bihur daiteke, alemana-euskara hiz-
tegigintzarako, kasu.

Era berean, azterketa zehatzagoak egin 
litezke, eta, esaterako, HGL mota zehatz ba-
koitzeko ezaugarriak aztertu: album ilustra-
tuetakoak, haur txikientzako liburuetakoak 
edo gazte-literaturakoak.

Sortutako materiala aprobetxatu eta ga-
ratzen jarraitzeaz gain, egin dugun azterketa 
beste hizkuntza-konbinaketak erabiliz egin 
litekeela iruditzen zaigu, ingelesetik eus-
karara itzulitako HGLa aztertuz, adibidez, 
guk lan honetan atera ditugun ondorioak 
ingelesez itzultzean ere ateratzen ote diren 
egiaztatzeko.

Bestalde, HGLaren hizkuntza eta, are, 
interferentzia bera aztertzen jarraitzekoak 
iruditzen zaizkigu, eta ez soilik itzulpeneta-
ra mugatuta, baita sortze-lanak diren HGL- 
testuetan ere, sortzen dugun hizkuntza- 
ereduaz hausnartzeak hizkuntzari garatzen 
laguntzen diolako.

Alemanetik euskaratutako haur- eta gazte-literatura. Tesiaren ideia nagusiak.
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resumen

Este artículo tiene como objetivo resumir la tesis doctoral presentada en 2013 
sobre la traducción al euskera de la literatura infantil y juvenil alemana. En primer 
lugar, y siguiendo una metodología descriptiva, hemos creado un catálogo de todas 
las traducciones; después, tras establecer unos criterios específicos, seleccionamos 
los textos que constituirían el corpus, con el que realizamos el análisis de las traduc-
ciones de algunos elementos del lenguaje no-formal: los insultos y las maldiciones 
y algunas partículas modales alemanas. Al realizar el análisis, hemos comparado los 
resultados obtenidos en las traducciones directas con los obtenidos en las traduc-
ciones indirectas, observando asimismo el nivel de estandarización e interferencia 
que presenta cada tipo de traducción. Por lo que hemos podido comprobar, la 
estandarización es un fenómeno bastante general, aunque en mayor medida en las 
traducciones indirectas. Por otro lado, la línea divisoria entre la traducción directa 
y la indirecta no siempre parece ser tan clara.

résumé

L’objet de cet article est de résumer la thèse docto-
rale présentée en 2013 sur la traduction en euskara 
de la littérature de jeunesse allemande. Tout d’abord, 
nous avons créé un catalogue de toutes les traduc-
tions, en suivant une méthodologie descriptive, puis, 
nous avons sélectionné, après avoir établi des critères 
spécifiques, les textes qui constitueront le corpus qui 
nous servira pour l’analyse des traductions de certains 
éléments du langage non-formel : les insultes et les 
malédictions, ainsi que certaines particules modales 
allemandes. Dans cette analyse, nous avons comparé 
les résultats obtenus dans les traductions directes avec 
ceux obtenus dans les traductions indirectes, tout en 
observant le niveau de standardisation et d’interfé-
rence que présente chaque type de traduction. Nous 
avons pu constater que la standardisation est un phé-
nomène assez général, bien qu’elle soit plus impor-
tante dans les traductions indirectes. Nous avons éga-
lement remarqué que la frontière entre la traduction 
directe et indirecte n’est pas toujours très nette.

abstract

The purpose of this article is to summarize a doc-
toral thesis presented in 2013 on the translation into 
Basque of German children’s and young people’s 
literature. First, and following a descriptive method-
ology, we have created a catalog of all the relevant 
translations. Next, after establishing specific criteria, 
we select the texts that constitute the corpus with 
which we analyze the translations of certain elements 
of informal language: insults and curses, and some 
German modal particles. In conducting this analysis, 
we compare the results obtained in direct translation 
with those obtained in indirect translation, noting the 
amount of standardization and interference present 
in each type of translation. According to our find-
ings, standardization is a quite general phenomenon, 
although it is found to a greater extent in indirect 
translation. Nevertheless, the dividing line between 
direct and indirect translation is not always clear.


