
Lana / La obra

Ispilu hautsia, Mercè Rodoredaren eleberri
luzeena eta konplexuena, familia bateko hiru
belaunaldiren historia da, Valldaura-Farriols
familiaren sorrera, goraldi eta gainbehera-
rena, hain zuzen, eta toki eta denbora jakin
batean gertatzen da: Bartzelonan, XIX. men-
dearen bukaeratik Gerra Zibilaren ondorengo
urteak arte.

Toki nabarmena dute bertan Rodoredak
bere obran zehar hamaika aldiz tratatu dituen
gaiak eta kezkak: haurtzaroko paradisu gal-
dua, familia barruko giro itogarria, nahi ga-
beko amatasuna, maitasunaren eta batez ere
ezkon bizitzaren ezina, loreen unibertsoa, ge-
rraren hondamena, gizakiaren bakardadea…;
bai eta, modu lausoagoan bada ere, idazlea-
ren beraren interes intelektualak ere: litera-
tura, pintura, musika… Aldi berean, Ispilu
hautsiak, denboraren halabeharrezko joanak,
arian-arian, pertsonengan eta gauzetan era-
giten duen hondamendia du gogoetagai: den-
borak dena suntsitzen du eta oroimena −so-
bera mitifikatua askotan− da haren kontra
dugun antidoto bakarra.
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Egilea / El autor

Mercè Rodoreda i Gurguí (Bartzelona, 1908 - Girona, 1983) XX. mendeko literatura katalaneko idaz-
lerik ezagunenetako bat da bai Katalunian bai Kataluniatik kanpo ere: haren obra hogeita hamar
hizkuntzatara itzulia izan da. Rodoredak Espainiako Bigarren Errepublikaren garaian (1931-1939)
ezagutarazi zuen bere burua idazle gisa, kultura katalanaren normalizazio eta modernizazio pro-
zesuan buru-belarri murgilduta zegoela. Espainiako Gerra Zibilaren bukaeran, erbestera jo zuen.
Genevan bizi zela ondu zuen bere obra nagusia, hirurogeiko hamarkadan. Literatur genero guz-
tiak landu zituen, baina ipuingintzan eta eleberrigintzan gailendu zen batez ere. Harenak dira, bes-
teak beste: Aloma (1938), Diamantearen plaza (1962, Maite Gonzalez Esnalek euskaratua), El ca-
rrer de les Camèlies (1966), Jardí vora el mar (1967), Ispilu hautsia (1974),Quanta, quanta guerra…
(1980), La mort i la primavera (1986) eta Isabel i Maria (1991).

Itzultzailea /Traductor

Antton Olano Irurtia (1963). Itzultzailea ogibidez, H.C. Andersen, Ismail Kadaré, Oscar Wilde eta
Wilkie Collinsen lanak itzuli ditu bilduma honetarako.


