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452ºF

Laburpena || Lan honek bikoizketa prozesu ororen lehen osagaietako baten analisi eta
deskribapena burutzea bilatzen du: enpresa batek estudio bati haren itzulpenerako entregatzen
dion elkarrizketa-zerrenda. Hura helburu bikoitzarekin egiten da: ikus-entzunezko itzulpenetan
aintzat hartu ohi ez den dokumentu baten karakterizazioa eskaintzea; eta itzulpen orok,
interpretazio okerrek eta manipulazioek eragiten duten arriskuaren sintometako bat gisa
aurkeztea. Era berean, analisiak oinarritzen diren dokumentu batzuk eskaintzen ditu.
Hitzak || ikus-entzunezko itzulpena | bikoizketa | ikasketa kulturalak | analisi genetikoa.
Abstract || This paper intends to carry out a description and analysis of one of the first elements
in any dubbing process: the script list delivered by a film distribution company to a dubbing
studio for its translation. This is done with a twofold purpose: first, to offer a close description
of a document that is not normally included in audiovisual translation studies, and second, to
present it as one of the symptoms of the risks involved in any translation: misinterpretation and
manipulation. At the same time, this paper provides some documents that support the analysis.
Keywords || Audiovisual translation | Dubbing | Cultural Studies | Genetic Analysis.
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Esan daiteke itzulpen prozesuan zeharreko interpretazio okerraren
arriskuarekin lotutako sintometako bat argi detektatzen dela material
oso konkretu batean: «elkarrizketa-zerrenda» edo itzulia eta
moldatua izateko helburuarekin film bateko jabe-enpresak bikoizketaetxe batera bidaltzen duen ahozko materiala. Material hori ikusentzunezko eremuko itzulpen ikasketetako ohiko analisi objektua ez
denez, lan honen proposamena bikoizketa ororen oinarrizko osagai
baten gaineko ezagutza gehitzea da, haren ezaugarriak ezagutzera
emateko helburuarekin (adibide argitaragabe batzuk eskainiz), eta
itzulpenaren aukera beti arriskuan jartzen duen zeinu idatziaren
mugikortasuna nabarmentzeko helburuarekin. Hori beste leku
batean bikoizketaren «analisi genetikoa» (Richart, 2009) izendatu
dugun ikuspegitik egiten da, zeinaren helburua katearen amaieran
ikusleek ezagutzen dituzten irtenbideetara bideratu duten urrats
posible guztien genealogia dokumentala egitea den.
Analisia gidoi orijinalaren gainean burututako zereginetik abiatzean
datza, etorkizuneko itzultzaileen lana prestatzeko helburuarekin.
Bitartekaritza honek badu interesik bikoizketa prozesuari dagokionez,
ikus-entzunezko testuaren jabe den atzerriko enpresak itzulpenerako
argibideak emateko asmoz gidoi komentatu bat bidali ohi duelako.
Komentario hura horretarako kontrataturiko ekoizpen ondoko
enpresa baten ardurapean geratu ohi da, bikoizketa produktua
ahalik eta ikusle kopuru handienera irits dadin burututako bitarteko
lan anitzetako bat dela baieztatzen duena.
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1. Sarrera

Efektu praktikoetarako, honek esan nahi du bikoizketa ikasketek
eta itzultzaileek ez dutela soilik ikus-entzunezko testu bat jasotzen,
interpretazio bat ere baizik, filmaren ahozko testuaren itzulpenari
dagokionez garrantzi handia duen ekintza dena.
Hain zuzen, esan dezakegu enpresak bidalitako elkarrizketazerrendak haien filma saltzen duela eta testu bat entregatzen duela
itzulpenari hasiera emateko helburu zehatzarekin, maila linguistikoari
baino ez badagokio ere. Testu horrek jarraitzen duen modalitate
erretorikoa erretorika zaharrean amplificatio (Lausberg, 1975: 178)
izendatzen zena da. Noski, berehala ikusiko dugun bezala, glosa,
ohar eta komentarioz beteriko diskurtso bat da, gaizki ulertuak
izateko aukera handiak dituzten unibertso linguistikoaren pasarteak,
ahal den neurrian, kontrolatzeko intentzioa duena.
Inolako zalantzarik gabe, esan daiteke bikoizketara bidalitako testu
hori eta filmean erabili zen gidoi literario edo teknikoa desberdinak
direla. Publikoak ezagutua izatekoa ez den lan-dokumentu bat da,
inoiz ez da argitaratua izango. Horra ikerlarien zailtasuna hura
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2. Shrek filmari dagokion dokumentu bat
Ikus dezagun gidoiaren hasierako eszenatik ateratako adibide bat
Shrek-en bikoizketaz arduratu zen enpresak jaso zuen gisa:
BOOK READS:
wedding day
SHREK (face off)
(chuckling) Yeah, like that’s ever gonna happen.
(that: a princess rescued by her true love)
(gonna: going to)
(said sarcastically —note humor of Shrek’s mocking the reality of a
fairy tale, which is clearly a fantastical story and not meant to believe—
however, Shrek lives in a fairy tale world, and so the incidents related in
such stories are part of his reality; even so, he finds the story he’s just
read improbable [reflecting his cynical attitude])
144-14
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eskuratzeko orduan. Horrek bikoizketa estudioaren artxiboaren
arazoari egiten dio erreferentzia, gure iritzian fenomeno horren
analisi osoa eta sakona zamatu duen arazoa. Zentzu batean, «ikusentzunezko» modalitate honetako ikerlariek, konformatu behar izan
dute «testu-azalak» izendatu ditzakegun analisiarekin.

SHREK (off)
What a load of sh-(sh--: note that Shrek stops himself before saying the vulgar word
«shit», which would have a sardonic double meaning - [1] vulgar slang
for, «nonsense», relating to the fairy tale; and [2] vulgar slang for,
«excrement», as it is revealed that Shrek is sitting in an outhouse)
SMASH MOUTH (voice over)
(sings «All-Star» — continues under following scenes and dialogue)
SHREK
(groans) (sighs)
165-04
MAIN TITLE:
SHREK
182-10
SHREK (face off)
Oh!

Hori da, hain zuzen, aukeratutako bikoizketa-enpresak eta Shreken itzultzaileak jaso zuten elkarrizketa-zerrendaren adibide bat.
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Adibidez, «Yeah, like that’s ever gonna happen» espresioan «that»
erlatibozko adjektiboa aurrekariari dagokionez anbiguoa gerta
daitekeela kontsideratzen da. Azken finean, film osoko Shrek-en
lehenengo esaldia da ahots batek astiro-astiro pasatzen doazen
ipuin liburu bateko orrialdeak irakurri ondoren.
Zeri egiten dio erreferentzia «that» horrekin Shrek-ek? Itzultzaileak
inongo zailtasunik badu espresio hau irakurtzean, gidoiaren testuak
parentesi artean eta letra etzanez argitzen du: «(that: a princess
rescued by her true love) ». Ez da dragoi baten zaintzapean gaztelu
batean sorginak printzesa nola giltzapetu zueneko istorioa «that»
horrek irudikatzen duena, baizik eta printzesa bat bere benetako
maitaleak erreskatatu izana.
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Esan dezagun berriz, hasiera batetik, argi ikusten dela ekoizpenetxe estatubatuarrak filma sortu zuela beste hizkuntza batzuetara
bikoiztua izateko asmo zehatzarekin. Pommierrek (1988:21) asmatu
egiten du bikoizketan nazioarteko publiko baten arteko difusio zabala
ahalbidetzen duen irtenbide komertziala ikusten duenean. Eta hori da
gidoi literario huts ez izatearen arrazoia, izan ere, bertan literarioa
dena (elkarrizketen testua) eta teknikoa dena (eszenen iraupenaren
markak, beltzez) bai eta itzultzaileari testua ulergarriagoa egiteaz
arduratzen diren iruzkinak (elkarrizketaren ondoren, letra etzanez)
ere batzen dira.

Galdera honakoa da: itzultzaileak ziurtzat, egiazkotzat eta behinbetikotzat hartu behar du (dugu) interpretazio hau? Edo beste modu
batez planteatuta: zer da Shrek-ek sinesten ez duena, liburuak
kontatzen duen istorioa ala soilik benetako maitaleak erreskatatua
izanaren nabardura? Bere literaltasunera mugatuko bagenu
interpretazioa, bigarrena litzateke tropologikoki interpretatzen
badugu, hau da, zatia osotasunagatiko sinecdoque gisa, orduan
lehenengoari egiten dio erreferentzia. Baina gauzak ez dira hor
amaitzen: ia berehala hasierako gidoiak aipatzen ari garen bide
beretik beste argibide bat txertatzen du:
(said sarcastically —note humor of Shrek’s mocking the reality of a fairy
tale, which is clearly a fantastical story and not meant to believed—
however, Shrek lives in a fairy tale world, and so the incidents related in
such stories are part of his reality; even so, he finds the story he’s just
read improbable [reflecting his cynical attitude])

Gidoilariak argitzen badu Shrek-en lehendabiziko espresio hori era
sarkastikoan esana dagoela bikoizketa prozesuak kontuan hartu
behar duelako da eta Shrek bikoizten duen ahotsak antzeko zerbait
egin beharko duelako espainieraz edo bikoiztua izango den beste
edozein hizkuntzatan. Argibideak ohartzen du itzultzaileak Shrek-en
umorea nabaritu behar duela maitagarrietako ipuinen errealitateaz
trufatzen, sinetsiak izatea bilatzen ez duten istorio fantastikoak
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Komenigarria da itzultzaileak irakurri berri duen liburuan narraturiko
gertaerak bere errealitatearen parte gisa antzematea, nahiz eta
halere, Shrek-ek irakurri berri duen istorioa probabilitate gutxikotzat
jotzen duen, azaltzen du argibideak. Oharra hurrengo moduan
amaitzeko arrazoia da: horrek haren jarrera zinikoa islatzen du. Hitzen,
elkarrizketen eta testu osoaren zentzua kontrolatzeko esfortzu argia
da. Hizkuntza beraren baitako itzulpen baten beharrera daraman
esfortzua. Zer frogatzen du honek guztiak? William Steig-en Shrek!etik (1990) Shrek filmera bitarteko itzulpen intersemiotikoari orain
hizkuntza beraren baitako interpretaziozko parafrasia den itzulpen
moldea, edo itzulpen intralinguistikoa gehitzen zaiola frogatzen du,
R. Jakobson jarraituz.
Horrek, noski, itzulpen eta ulermenerako erresistentzia berezia
suposatzen duten zatiei eragiten die, esate baterako esaldiaren
unitateei. Mona Bakerrek nabarmendu bezala: «As far as idioms are
concerned, the first difficulty that a translator comes across is being
able to recognize that s/he is dealing with an idiomatic expression.
This is not always so obvious» (Baker, 1992: 65). Gidoilariak
zailtasun horren jabe izateak, bai eta testuaren espresioen zentzua
kontrolatzeko beharrak ere, iruzkin eta oharrek esaldiaren unitateetan
modu indartsuan zentratzera daramate. Horrela, astoa hitz egiten
duela eta horrek balioa gehitzen diolako argumentuarekin, hura
saltzen saiatzen den eszenan, animaliak soldaduen aurrean isilik
dagoela atsoak esaten du:
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direnak argi eta garbi.

OLD WOMAN
Oh! (chuckling) He’s just, he’s just a little nervous. He’s really quite a
chatterbox. Talk, you bone-headed dolt!
(chatterbox: one who engages in much idle talk)
(bone-headed: slang for, «idiotic»

«To be a chatterbox» zein «bone-headed»-ek gaizki uler daitezke,
beren osagai asmatua dela eta. «Chatterbox» eta «bone-headed»en esanahia ez da literalki esan nahi dutena («kutxa hiztuna» eta
«hezur-burua», hurrenez hurren), lehenengoak modu azalezkoan
asko hitz egiten duen norbaiti egiten baitio erreferentzia, eta
bigarrena irain bat da. Hortaz, itzultzaileak espresio horien zentzua
ondo ez ulertzeko arriskua dago. Ondorioz, gidoilariak beren egiazko
esanahiaren parafrasi batez laguntzen ditu atsoak erabiltzen dituen
testuinguruan: «one who engages in much idle talk» «chatterbox»-i
dagokionez, eta «idiotic» «bone-headed»-erako.
Egiazki, filmaren ekoizpen etxearen parteko hasierako testuaren
kontrol hermeneutikoa merkatu mailan gertatzen denaren
maila testualaren jarraipena baino ez da, hau da, produktua
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Halere, horretarako darabilten metodoa paradoxikoa da: moldatzaileak
bikoizketara pasatzeko itzulpen-testua zehaztu ondoren, itzultzaileak
aukeraturiko hainbat esaldi itzuli behar ditu zehazturiko bertsiotik
iturri-hizkuntzara (ingelesa, adibidez) gainbegiraleak moldapena
jasandako ingelesezko testua itzulpenerako balio izan zuen
ingelesezko testuarekin konpara dezan. Horrela beraz, itzultzaile
batek testu bat itzultzen du iturri-hizkuntzatik xede-hizkuntzara,
moldatzaileak forma ematen dio eta itzultzaileak testua itzultzen
du xede-hizkuntzatik iturri-hizkuntzara. Azkenik, gainbegiralearen
irudiak iturri-hizkuntzako bi bertsioak konparatzen ditu.

OHARRAK
1 | «Script as recorded»
deitutakoa.
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azken nabardura txikienetaraino kontrolatzeko saiakera, erosle
hartzaileetara baldintza onetan irits dadin. Horren froga garbia, filma
superprodukzio bat den kasuetan, gainbegirale baten existentzia da,
testuaren moldapenaren ondoko esaldiak eta pasarteak kontrolatzen
dituena, horiek, jabe-enpresak garrantzitsutzat joak, ikusleari
sorreraren momentuan1 pentsatu eta diseinatu bezala irits dakizkion.
Egoera horietan, itzulpena testuaren prestaketaren hasieran eta
amaieran kontrolatzen da.

3. Elkarrizketa-zerrendari eta kontrol hermeneutikoari
dagokien beste dokumentu bat
Anger Management (Peter Segal, 2003) filmari dagokion
elkarrizketa-zerrendako beste adibide honetan ikus daiteke
interpretazioa kontrolatzeko saiakerak lortu dezakeen zehaztasuna:
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Kontrol hermeneutikoko fokuak elkarrizketa-zerrenda honetan hiru
motatakoak dira:
— Erreferentzia kultural itzulezinen kontrola
Xede-kulturan ez dauden iturri-kulturaren berezko erreferentziei
dagokie. «Fudgeicles» izendaturiko izozkiaren kasua da, zeinaren
esanahia, parentesi arteko oharrak azaltzen duenez, «fudge» eta
«popsicles» hitzen ezagutzaren araberakoa den. Ohar horrek detaile
handiz azaltzen du «fudgeicles» hitz eratorria dela eta «fudge» (azukre
eta esne edo kremaz eginiko goxoki biguna) eta «popsicles» (gure
«poloa», plastiko edo egurrezko makilatxo baten gaineko izozkia)
batuketaren emaitza. Itzultzaileak konpondu beharko du, neurri
batean, erreferentzia hori aseko duen «egokitzapena» bilatzearen
arazoa.
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2 | Artikulu honetan «Magno»
izena errespetatzen dugu,
itzultzaileak erabilitako
terminoa dena, nahiz eta
Frigo-ko polo ezagunari,
«Magnum»-i, erreferentzia
egiten diola uste dugun.
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OHARRAK

Konprobatu genuen itzultzaileak «No more fudgeicles» «ni un magno
más» bezala itzultzea proposatu zuela, eta bere itzulpena «Magno2»
marka erabiltzearen komenigarritasuna edo komenigarritasun
80

— Partikula kataforikoen kontrola
Bigarrenak partikula kataforikoen aurresuposizioei egiten die
erreferentzia. Elkarrizketa-zerrendak kontsideratzen du, hitz egiten
duen pertsonaiak, Chuck-ek egindako galderaren «that»-a arazotsua
gerta daitekeela bere interpretazioarekiko eta balizko itzulpenarekiko.
Horra ari den pertsonari buruz berehala argitzea: «Who’s that?: i.
e. “Who just Spoke”». Ondorioz, itzultzaileak ez du «Who’s that»
espresioa itzultzen, gidoiak emandako azalpena baizik. «¿Quién
habla?» da Who just spoke»-ren gutxi gorabeherako itzulpen
literala, galdera moduan. Ados egongo gara ikuslearentzat agerikoa
den koherentzia testual bat lortzearren, itzultzaileak egin duena hain
zuzen anbiguo kontsideratua den testua laguntzen duen azalpenezko
parafrasia itzultzea izan dela. Baina argibide morfosintaktiko hau
hizkeraren erabileran ohikoa den akats gramatikala kontsideratu
daitekeena ere besarkatzera iristen da. Chuck-en «She making fun of
me?» galderaren kasua da. Galdera bat egiteko modu okerra denez,
gramatikalki hitz eginez, gidoiaren analistak sintaxi honek eragin
dezakeen zalantza uxatu eta argitzen du, parentesi artean betiere
«(She: i. e., “Is she”)». Ondorioz, itzultzaileak «¿se está burlando de
mi?» proposatzen du.

NOTES
2 | In this article we have
continued to use the name
“Magno”, which is the term
used by the translator, although
we believe that it actually refers
to the popular ice cream by
Frigo, “Magnum”.
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ezari buruzko azalpen-ohar batez lagundu zuen («no sé si hemos
de mencionar la marca», esaten dio moldatzaileak). Moldatzaileak
«fudgeicles» eta «Magno» «se acabaron los almendrados»
bihurtzen ditu, agian sinkroniazko edo marka komertzial baten
izena aipatzearen komenigarritasun ezaren arrazoiengatik. Azkenik,
bikoizketaren zuzendariak, azken eraldaketa batean, «fudgeicles»,
«Magnos» eta «almendrados» «cucuruchos»-engatik ordezkatzen
ditu. Pertsonaiak esaten duen espainierazko bikoizketaren behinbetiko esaldia «me he quedado sin cucuruchos» da.

— Esaldi-unitateen kontrola
Kontrol hau gaizki interpretatuak, edo itzultzaileak detektatuak ez
izateko arriskua duten hizkuntza-espresioen, esaldien unitateen
gainean gauzatzen da. Gidoiaren autoreak «You tell her to put a sock
in it» espresioa «be quiet» esateko lagunarteko forma dela argitzeko
beharrean sentitzen dira, lasai egon dadila, literalki «put a sock in
her mouth to quiet herself», ahoan galtzerdi bat jar dezala eta isilik
geratu dadila. Itzultzaileak ulertzen du espainierazko «cerrar el pico»
espresioa ingelesaren baliokidea dela.
Jarraian datozen ataletan frogatuko dugunez, bi espresioek, ingelesak
eta espainierazkoak, jokoan jartzen duten iruditeri metaforikoa oso
ezberdina da. Batean (ingelesezkoan) ez da hitz egiten objektu
batek, galtzerdiak, eragozten duelako. Bestean, ez da hitz egiten
ahoa ixtearen ekintza boluntarioa dela kausa. Ingelesezkoan,
hartzailearen humanitateari eusten zaio; espainierazkoan, hartzailea
animali bilakatzen da. Edozelan delarik ere, itzultzaileari zuzendutako
81

Umberto Ecok (1995), testuen gain-interpretazioak sor ditzakeen
arazoez oso kezkatuta beti, horiek ekiditeko, gutxienez San
Agustinetiko tradizio hermeneutikotik ateratako estrategia multzoa
formulatu du. Horrela, «intentio operis-a onartzea [gure usteak]
testuarekiko osotasun koherente gisa erkatzean [datzan] estrategia
semiotikoa onartzea da» (Eco, 1995: 77). Berak onartzen duen
moduan, «“zirkulu hermeneutiko” zahar eta oraindik baliagarriaren»
errehabilitazioa da, zeinaren oinarrizko aurrebaldintzak «testu
bat irakurle eredu jakin bat ekoizteko helburuarekin pentsatutako
osagaia dela» adierazten duen (Eco, 1995: 76).
Bada, erabat agerikoa da Anger Management filmeko gidoiaren
autoreek puntu hau ez dutela guztiz argi, edo behintzat ez direla
hartaz fio. Jokoan dagoena interpretazio akademiko bat baino zerbait
gehiago denean, «autoreek» nahiago dute besteek haien testuak
interpretatzean arriskurik ez hartzea . Dantek bere poemak haien
zentzua azaltzen zuten iruzkin kritiko multzo batez laguntzen zituen
era berean, gidoiaren autoreek beren testuak sor ditzakeen balizko
zalantzak uxatzen dituzte. Ez dute erabat argi intentio operis-a
«ulertzeko» orduan zirkulu hermeneutikoa baliatzeko gaitasuna
itzultzailearen partez.
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elkarrizketa-zerrendak interpretazio okerrak saihesteko ahal duen
guztia egiten du.

— Jolas fonikoen kontrola
Jarraian ikusiko dugun beste kasu honetan testuaren zentzua
kontrolatzeko saiakerak testuaren dimentsio fonikoa konprometitzen
du:
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Deskribatzen ari den egoeran, David deritzon pertsonaia eta bere
terapeuta, Buddy, hurrenekoaren ikaskide izandakoari bisita egitera
doaz, ikasle garaian gaizki tratatu izanagatik kontuak konpontzera.
Bestea Arnie da ikaskidea, baina orain monasterio budista batean
erretiraturik bizi da eta izena aldatu eta «Pana Kamana» deitzen
da. Aurkezpenak egiten dituzten unetik, Arnieren izen budistak
etengabeko berrinterpretazio fonikoa jasango du ageriko efektu
umoretsuarekin. Lehenago ere elkarrizketa-zerrendak seinalatzen
zuen beharrezkoa zela «Pana» eta «Kamana»-ren arteko errimaz
ohartzea.
Horrela, Davidek lehendabiziko aldiz izena errepikatzen duenean
«Pana Kamanana» deitzen dio, bigarrenean «Pana Manapia»
espresioa erabiltzen du; Buddyk «peanuts» zein «Pena» deitzen dio.
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4. Elkarrizketa-zerrendaren ezaugarriak
Ikus dezagun orain Scoop (2005)-etik, Woody Allenen pelikuletako
batetik ateratako adibide bat. Ekoizpen-etxe eta banatzaile
estatubatuarrak bikoizketa-enpresari eta itzultzaileari bidaltzen dion
gidoia edo elkarrizketa-zerrenda hurrengo motatakoa da:
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Aipatutako adibideak islatzen duen momentuan, David Arniez
trufaka ari da eta «Pana Kamana» deitu beharrean «Pana Banana»
deitzen dio. Zerrendako iruzkin argigarrien zehaztasun absolutu eta
ia obsesiboak jolas fonikoan oinarriturik dauden efektu umoretsuak
barne hartzen ditu. Kasu honetan, itzultzaileak jolas foniko hori
jaso beharko du soilik, espainieraz hitz-jokoa berdina delako. Beste
mota bateko arazoak «heinie» hitzaren erabileratik datoz, zeinaren
zentzua argitzeaz zerrenda arduratzen den ere, ipurdia izendatzeko
argot mailako erabilera dela komentatuz.
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1. Ezkerrekoak (COMBINED CONTINUITY & DIALOGUE),
akotazio teknikoak (INT. VARIETY SHOW THEATER – NIGHT
– MFS – CAMERA PANS SLIGHTLY L AS THE MEMBERS OF
THE AUDIENCE APPLAUD), ekintzari dagozkion akotazioak
(WENDY (overlapping)), elkarrizketak («SID What’s, what’s
your name, sweetheart? Tell me your name»), eta denborazehaztasunak beltzez (11-15, 16-13, 24-09, etab.) eskaintzen
dizkigu (SCENE 1, SCENE 2, etab.). Ikus dezakegun bezala,
kamerako tomen eta tomaren barruan aktoreen deskribapena
eta hitzezko elkarrizketa barne hartzen dituen zerrenda da.
2. Eskuinekoak (MASTER ENGLISH SUBTITLE / SPOTTING
LIST) egiazko azpidatzien eta haien iraupen kalkulatua
hartzen du barne. Ostean, eredu hau beste hizkuntzetako
azpidatzietarako eta «take»-etako zatiketa errazteko gida
bihurtuko da, oinarrizkoa bikoizketari dagokionez. Atal hau,
gainera, elkarrizketetako esaldien zentzuaren analisia
jasotzen duena da. Horrek erreferentzia egin diezaieke
pertsonaien identitateari eta haien ekintzei buruzko iruzkinei
(adibidez, Sid eta Wendyren lehenengo hitzen ondoren,
hurrengo lerroan irakurtzen dugunean: «that night, Sid is
doing his magic show at the theatre –a woman named Wendy
stands on the stage with him»); erreferenteei («aftershave:
lotion used by men after they have finished shaving, which
usually contains alcohol, a perfume to enhance scent, and
a moisturizer»); edo baliatutako terminoen zentzu kulturalari.
Ikus dadila testuak, ez bakarrik «narcissism» terminoaren
zentzua, baizik eta Siden esaldian presente dagoen umore
ezaugarria azaltzen duen hurrengo orrialdea.
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Ikus dadila nola, Shrek-en gidoia ez bezala, hau azpidatzia eta
bikoiztua izango delako modu esplizituan antolatua dagoen.
Ondorioz, elkarrizketa-zerrenda honetako orrialdearen espazioa
beste era batean antolatuta dago. Bi eremu erabat ezberdinduak
ikusten ditugu:

5. Elkarrizketa-zerrendari dagozkion beste dokumentu
batzuk
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Nabari bedi, alde batetik, «narcissism» hitzaren definizioa
(«consuming self-absorption and self-love») eta, bestalde, Siden
nartzizismoa erlijio bezala tratatzeko formatik ondorioztatzen den
umoreari erreferentzia egiten dion oharpena. Azken honek agerian
jartzen du nola enpresari eta itzultzaileari bidalitako elkarrizketazerrendak filmeko esaldiek ikuslearen baitan eragin behar
duten efektu eta zentzua kontrolatzen duen gida baten moduan
funtzionatzen duen.
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Adibide honetan berriro ikusten da nola gidoiak beharrezkoa uste
duen «dirty» («obscene / vulgar») adjektiboaren inguruan argibide
bat ezartzea, baina Siden txistea oinarritzen den «French Horn»
terminoaren zentzua ere argitzen duen («valved brass wind
instrument that produces a mellow tone form a long narrow tube that
is coiled in a circle before ending in a flaring bell»).
Lerro batzuk gorago ikusi dugun bezala, elkarrizketa-zerrendak
txertatutako argibideek —eta honek interes berezia du— esaldiaren
osagaiei, itzultzailearentzat haien presentzia arazotsua izan
daitekeen lokuzio ezberdinei, egin diezaiekete erreferentzia, osagai
horiek itzulpenarekiko erakusten duten erresistentziaren inguruko
gure tesia frogatzen duena. Ikus bedi hurrengo adibidea eta froga
bedi bertan gertatzen den mundu fenomenoaren pertzepzioaren
aldaketa mota:
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«We’re on a wild goose chase» berezko hizkuntzaren ezaugarriek
eta izaera irudikorrak lehen mailako papera betetzen jokatzen
modu atributiboko lokuzio nominala da. Plano literalean «caza del
ganso salvaje» esan nahi du, baina agerikoa denez hori ez da
Siden pertsonaiak baliatzen duen zentzua. Hortik, itzultzailearen
parteko interpretazio oker baten aukeraren aurrean, gidoiak zentzua
argitzearen alde egitea. Egiatan, espresio horrek esan nahi duena
hurrengo moduan azaltzen da: «(wild goose chase: colloquial for,
“futile pursuit or search”)» edo, espainieraz esanda, «búsqueda
infructuosa».
Era honetako iruzkinen helburua, hortaz, lehen hurbilketa batean
anbiguoa izan daitekeena eta itzulpen oker baterako bidea eman
dezakeena argitzea da. Era honetako iruzkinak teoria interpretatiboak
haren alde egiten duen logika fenomenologikoaren arabera
funtzionatzen du: parafrasia «desverbalización» bati dagokio, ideia
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Nola konpondu du espainierazko bikoizketak esaldi osagai honen
itzulpena azken testuan? «Estamos dando palos de ciego» espresioa
baliatuz. Ikus dezagun egoera: Sid eta Sondra Peterrek musika
tresnen bilduma gordetzen duen sotoan daude, hau jende talde
batekin jai bat ospatzen den goiko pisuan dauden bezala. Taroteko
hiltzaileak buruturiko hilketetan Peter inkulpatuko luketen probak
bilatzen ari dira. Momentuz, ez dute ezer esanguratsurik aurkitu eta,
orduan, Sidek dio: «Th-th-there’s nothing but musical instruments
in here. I’m telling you, we’re on a wild goose chase, eh, believe
me». Hona hemen Sidek Sondrari aipatutako esaldia esaten dion
momentuari dagokion irudia:
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baten azalpen argiari, interpreteak beste hizkuntza batean hitzetan
jarriko duena berriro, «búsqueda infructuosa» jatorrizko hizkuntzaren
testua eta xede hizkuntzarena arteko zentzu aldagaiztasuna bihurtu
behar den forma batez.

Erdiko plano bat denez, ahozko sinkronismoa ez du arazo handirik
planteatzen, bikoizketa sekuentzia linguistikoa hasten den momentuari
eta amaitzen den uneari dagokien denborazko sinkronismoan zentratu
behar da. Espainierazko bikoizketak dio: «Aquí no hay más que
instrumentos musicales. Te aseguro, estamos dando palos de ciego,
créeme». Esaldi biek, ingelesak eta espainierazkoak, antzeko silaba
kopurua dute (hamasei inguru), eta espainierazko bertsioak oso ondo
egokitzen du Siden ezpain-mugimenduaren hasiera eta amaiera.
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Horrela, bada, bi espresioen iruditeria metaforikoa argiki ezberdina
izatea eta horrek osagai kognitibo ezberdina inplikatzea albo batera,
plano semantikoan bat egiten ez duten ideiak deskribatzen dituzte:
espainierazko espresioak ekintza gauzatzearen balio semantikoa
barne hartzen du ondorioak kontuan hartu gabe, ingelesezko
espresioan existitzen ez dena. Ondorioz, ez dute gauza bera
esaten. Filmaren bikoizketara zuzendutako ingelesezko gidoiaren
kontrolatzeko saiakerak ez du espainierazko testuak eragindako
aldaketa-manipulazioa ekiditen.
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Galdera da: zentzu aldagaiztasun berbera dute (hau da, «futile pursuit
or search») «we’re on a wild goose chase» eta «estamos dando palos
de ciego» espresioek? Ez, izan ere aldaketa-manipulazioak «perder
el tiempo» edo «hacer cosas tontas» eta «dar palos de ciego»-ren
arteko bereizketa sortzen du. Lehenengoa denbora galtzearen,
emankorra ez den zerbaiten iruditeria metaforikoaren inguruan
harilkatzen da, eta Peter hiltzailea izan daitekeen arren, ziurrenik
han ezer ez dutela aurkituko iradokitzen du (gogora bedi istorioaren
fase horretan, Sidek Peterren erruduntasuna defendatzen duela
eta Sondrak haren errugabetasuna). Bigarrena, itsu egoteagatik,
objektiboa makilaz jotzen asmatzen ez duen norbaiten metaforaren
arabera eraikitzen da, eta gogoeta ezagatik edo ezagutza
faltagatik min eragitearen ideiara eramaten du, Iribarrenek (1956:
82) nabarmendu zuen bezala. Diccionario de español actual-ek
hiru adiera ematen ditu: «golpe dado sin mirar a quién o dónde»,
«medida o castigo que se aplica de manera arbitraria o irreflexiva»
eta, azkenik «acción que se realiza por puro tanteo, sin una visión
clara de sus consecuencias» (Seco et al, 1999: 3360).
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Aipatutako lanak
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