
Lana / La obra

Epailea eta haren borreroa, nobela beltz asko bezala, hi-
lotz batekin hasten da. Baina badu ezaugarri bat nobela
beltz ohikoetatik bereizten duena: ustez istorio nagusia
dirudienari –hilketa bera eta hilketa argitzeko proze-
sua– beste istorio batek hartuko dio gaina, nobelak au-
rrera egin ahala. Dürrenmatten lanetan, izan ere, beti
agertzen da ustekabeak arrazoimenaren logika hausteko
duen indarra, eta nobela honetan, zehazki, ustekabe
batek dakar lehen planora liburuko istorio nagusia. Eta
ustekabearekin loturik ageri dira maiz, orobat, errua
eta norbanakoaren erantzukizuna, Dürrenmatten dilema
filosofikoaren ardatzetako bi.

Bada, bestalde, auzi funtsezko bat eleberri hone-
tan: ongiaren eta gaizkiaren arteko muga lausoa, per-
tsonaia zintzoen eta gaiztoen arteko bereizkuntza gar-
birik eza. Oso interesgarria da, alde horretatik, Bärlach
eta Gastmann pertsonaien arteko harremana, ongiaren
eta gaizkiaren arteko mugaren josturak hausten baititu.
Suitzan gertatzen dira nobelako pasadizo guztiak,
1948an, Bieleko aintziraren inguruko herrixketan eta
Berna hirian.

Egilea / El autor

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) Suitzako idazlerik ezagunenetako bat da, Max Frischekin batera.
Dürrenmatt antzezlanek egin dute ezagun batik bat literaturan. Adineko damaren bisita (Der Be-
such der alten Dame, 1956) eta Fisikariak (Die Physiker, 1962), esaterako, behin eta berriz antzez-
ten dira oraindik ere Europako antzoki nagusietan, eta Bertolt Brecht alemaniar dramaturgo os-
petsuaren lanekin alderatu izan dira antzezlanok. Baina, antzerkiaz gainera, beste genero askotako
lanak ere idatzi zituen Dürrenmattek: besteak beste, nobela beltzak, saiakerak, kritikak, istorio la-
burrak eta entzuteko istorioak. Hiru nobela beltz idatzi zituen, eta hiruretan lehena da esku artean
dugun hau: Epailea eta haren borreroa (1952). Beste biak Susmoa (1953) eta Agindua (1958) dira.
Euskaraz, bi antzerki-lan irakur daitezke, bai eta kontakizun bat ere: Matxura (1956).

Itzultzailea /Traductor

Idoia Santamaría Urkaregi (Donostia, 1962). Euskal Filologian lizentziaduna. Elhuyarren lan egiten
du itzultzaile, zuzentzaile eta trebatzaile. Elhuyarren hasi aurretik, Luxenburgon lan egin zuen Eu-
ropar Batasuneko itzultzaile.

Tolosa Etorbidea, 107 - 20018 Donostia / 943 218 300

Fitxa teknikoa / Ficha técnica

Izenburua /Título: Epailea eta haren borreroa
Egilea / Autor: Friedrich Dürrenmatt
Saila / Colección: Literatura Unibertsala, 173
ISBN / EAN: 978-84-9109-262-9
Salneurria / Precio: 12 € (BEZ barne – IVA incluido)
Orri kopurua / Nº páginas: 152
Formatua / Formato: 13 x 19,5 cm


