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Lana / La obra

Malapartek gerraren izurriari eskaini zizkion hiru
liburuetatik bigarrena, Larrua, gerraondoko
lehen urteetan idatzia, 1949an agertu zen Italian,
eta hurrengo urtean, Frantzian. «Ez da gerrateko
Europaz ariko, ezbada gerraondokoaz. Krudel-
tasunik gabe egongo ez bada ere, ez da Kaputt
bezain krudela izango; aitzitik, jostagarriagoa
izango da, izugarri bezain alaigarri izango de-
lako» idatzi zuen Malapartek, Larruaz ari zela.
Aliatuek askatu/ okupatutako Napoliri buruzko
kronika eleberri gisa kontatu honek polemika
arras bortitza eta gaitzespenik garratzenak sortu
zituen Italian, argitara atera zenean: Eliza Kato-
likoak liburu debekatuen indixean sartu zuen;
eta hainbat italiar ospetsuk, antipatriotiko eta
moralgabea iritzirik, gogorki kritikatu zuen. Ge-
roago ere eleberriak kritika latzak eta laudorio
sutsuak jaso ditu. Batzuen iritzian, Malaparte
«xaboi burbuila terroristen egilea» da; beste ba-
tzuek, aldiz, XX. mendeko literatur lan onenen
artean sartu ez ezik, XX. mendea hobekienik iru-
dikatzen duen eleberria dela uste dute.
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Egilea / El autor

Curzio Malaparte (benetako izena, Kurt Erich Suckert) Toscanako Praton jaio zen 1898an. Lehen
Mundu Gerran alemanen aurka borrokatua, 1922an Alderdi Nazional Faxistan sartua, hainbat al-
dizkari politiko-literarioren sortzailea, Corriere della sera etaTempo agerkarien artikulugilea eta, Bi-
garren Mundu Gerran, gerra berriemailea hainbat frontetan, liburu asko eta askotarikoen idazle
izan zen. 1921ean idatzi zuen bere lehen liburua: Viva Caporetto! (La rivolta dei santi maledetti,
1923); eta geroago, besteak beste, Technique du coup d'etat (1931), Fughe in prigione (1936), San-
gue (1937), Donna come me (1940), Il Volga nasce in Europa (1943), Il sole è cieco (1947), Kaputt
(1944), eta orain esku artean duzun eleberri hau, Larrua (1949). Bigarren Mundu Gerraren ondo-
ren Parisera aldatu eta antzerki lanak moldatu zituen. Maledetti toscani (1956) izan zen bizi zelarik
argitara zuen azken liburua. Erroman hil zen 1957an.

Itzultzailea /Traductor

Jose RamonVazquez (Barakaldo, 1968). Euskal filologian lizentziaduna. Irakaslea, lanbidez. Lite-
ratura Unibertsala bilduma honetan, Herman Melvilleren Benito Cereno kontakizuna eta Billy Budd
eleberri laburra ere euskaratu ditu.


