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Lobo Antunesen literatura esplikatzeko esan izan
da Célinerekin bukatua zen literatura motatik
abiatu zela baina psikoanalisiaren ekarria eran-
tsirik.

Lobo Antunesen eleberrien artetik, Gauzen
ordena naturala iruditzen zitzaion onena José
Cardoso Pires idazleari. Egileak berak ez zuen du-
darik, garai hartan: «Hau da idatzi dudan liburu
onena; ez, ordea, seguru aski, nire erabatekoa».

Kritikarien aldetik harrera ona izan du na-
zioarte osoan, eta klasiko handien parean jarri
dute. NewYorker aldizkariak, esate baterako, ho-
nako hau zioen: «Mundu zabaleko idazleen arte-
tik psikologia-erretratugilerik trebeenetako bat».

Liburu honetan, gertalekuak hara-hona da-
biltza, denbora-aldaketekin bateratsu. Portugal
osoa korritzen dute narrazioek, Galiziako mu-
gan (Monção-n) hasi eta hegoaldean (Tavira-n)
buka, Afrika hego-ipar zeharkaturik (Johannes-
burg, Mozambike eta Aljeria). Hala ere, gertakari
gehienak Lisboa inguruan kokatzen dira, batez
ere pertsonaien umezaroko Benfica auzoan.
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Egilea / El autor

António Lobo Antunes (Lisboa, 1942). Gaur egungo portuges idazlerik itzaltsuena da nazioartean.
Haren lanak hamaika hizkuntzatara itzuli dira. Eleberrigintzan jardun du batik bat (FadoAlexandrino,
Manual dos Inquisidores, O Meu Nome É Legião), kontamolde berriak bilatuz etengabe, eleberri
«erabatekoa» lortu nahian. Horretaz gainera, haren artikuluak (edo kronikak) ere oso ezagunak dira.
Ikasketaz psikiatra izanik, haren prosak igarrian du pertsonaien psikea zulatzeko ahalegina: oroi-
menaren miaketa, giza izatearen sakoneko gaien azterketa eta botereari buruzko hausnarketa. Ha-
ren lanek Portugalgo historiari buruzko ikuspegi berezi bat eskaintzen dute. Lehenbiziko aldia du
haren lanik euskaraz argitaratzen dela.

Itzultzailea /Traductor

Iñigo Roque Eguzkitza(Portugalete, 1976). Euskal Filologia ikasi zuen Deustun, eta itzulpengintzako
graduondokoa egin Gasteizen. Gaur egun, EHUko Euskara Zerbitzuan dihardu lanean. Artikuluak
idatzi ditu zenbait agerkarirentzat (Senez, Gara, Berria...). Fernando Pessoaren poemen antologia
bat itzuli du: Poemak pluralean (Denonartean, 2012).


