
Lana / La obra

Proleterka nobela labur eta bitxi honetan, kontalariak
oso dosi txikietan aletzen du nerabezaroan egindako
itsas bidaia bat, oroimenak lausotzen hasteko aski
denbora izan duenean, berrogeita hamar urte beteta
hain zuzen.

Nabarmena da liburuan, lehen lerrotik hasita,
heriotzak, eta bereziki suizidioak, hartzen duten na-
gusitasuna. Hala ere, zalapartarik gabe aipatzen dira,
espanturik gabe.

Bidaia iniziatiko baten narrazioa ere bada Pro-
leterka, itsasontzian doan neskaren lehen sexu-es-
perientziak azalduko dizkiguna, ontzi zarpail samar
bateko kamaroteko giro itogarrian eta modu bortitz
samarrean gauzatuak.

Eros eta Thanatos, beraz: eroen ontzia bere nora
ezean daramaten bi arraunak. Horretara murrizten du
emakume narratzaileak bizitza. Ez dago aitaren bi-
laketarik, ez aita hil beharrik: bizia berez doa, eroen it-
sasontzia bailitzan, portu batetik bestera, geldialdi
laburrak eginez han eta hemen, azken portura iritsi
arte.
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Egilea / El autor

Fleur Jaeggy (Zürich, 1940). Italieraz idazten duen idazle suitzarra. Zenbait liburu ditu idatziak, ho-
rien artean nabarmentzekoak: I Beati anni del castigo (Zigorraren urte ederrak) eta Proleterka (2001,
Times Literary Supplementek nobela hoberenaren saria emana 2003an). Itzultzailea ere bada, eta
Marcel Schwoben etaThomas de Quinceyren obrak itzuli ditu italierara.

Itzultzaileak /Traductores

Miren Iriarte Oyaga (Iruñea, 1978). Kazetaritzan lizentziaduna eta Itzulpengintzan masterduna. Elena
Ferranteren Ihesi doana eta gelditzen dena itzuli du. Iruñeko Udalean ari da itzultzaile eta interprete.

Fernando Rey Escalera (Iruñea, 1961). Medikuntzan eta Kirurgian lizentziaduna. Nafarroako Go-
bernuan dabil itzultzaile. Hainbat itzulpen literario ditu argitaratuak, besteak beste, idazle hauenak:
Conan Doyle, J. Neruda, N. Ginzburg, Milena Agus, A.Tabucchi,Y. Kemal, B. Hrabal, O. Pamuk, A.
Camilleri, E. Ferrante.


