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Asteartea, 2016-02-02 |

Literatura Unibertsaleko eta Urrezko Bibliotekako ale
bana aurkeztu zituzten pasa den ostegunean Donostian.
Batetik, Curzio Malaparte idazle italiarraren Larrua
eleberria argitaratu dute Erein eta Igela argitaletxeek
elkarlanean, Jose Ramon Vazquez itzultzaile, Literatura
Unibertsala bildumaren barruan. Bestetik, Virginia
Woolf autore ingelesaren Farorantz eleberria
berrargitaratu du Elkarrek, Urrezko Biblioteka
bildumaren barruan, Anton Garikano itzultzaile. EIZIE
elkarteak sustatzen ditu bi ekimenak.

 
Ospakizun bikoitza izan zen joan zen osteguneko aurkezpena, Mikel Garmendia EIZIEko lehendakariaren
esanetan. Izan ere, poz-iturri da beti liburuen argitalpena, areago itzulpenena, kalera ateratzeko zailtasun
handixeagoak izaten dituztela medio. EIZIEren ekimen helduenetakoa da Literatura Unibertsala bilduma,
eta ekimen horren senidea, aldiz, Urrezko Biblioteka. Lehenengoaren helburua da mundu zabaleko literatur
lanak euskarara ekartzea, itzultzaileari ahalik baldintza duinenak eskainiz. Hainbat eragilek osatutako
batzorde batek aukeratzen ditu itzulgaiak, eta lehiaketa bidez esleitzen dira.

Literatura Unibertsala bildumarekin lotuta dago Urrezko Biblioteka bilduma ere: "ikusirik Literatura
Unibertsala bildumako lehen 100 izenburuak eskuraezinak direla, obra horiek paperezko liburu forman
berreskuratzeko plangintza diseinatu zuen EIZIEk 2010. urtean, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailarekin
duen lankidetza-hitzarmenaren bitartez."Urrezko Biblioteka" izena jarri zitzaion liburu berrargitaratuek
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Jon Alonsok Beltzaren koloreak
saiakera liburua aurkeztu zuen pasa
den astean Euskal Nobela Beltzaren
Astearen egitarauaren barruan.
Susa argitaetxearen eskutik
eskutik plazaratu du nobela
beltzetako protagonisten
ezaugarriak aztertzen dituen lan
hau.
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osatuko duten bildumari, eta Elkar argitaletxeari esleitu liburuok argitaratzeko lana, lehiaketa publiko bidez.
Aspaldi itzulitako obrak direnez eta bitarte horretan euskarak berak hainbat gauza finkatu dituenez,
orraztuak eta zuzenduak berrargitaratuko dira itzulpenok". Momentuz, 13 liburu berrargitaratu dituzte.

Askapenaren ondoren latza
1949an argitaratu zuen Curzio Malaparte italiarrak Larrua eleberria, 1947-48 bitartean, artean amaitu gabe
zegoela, atalka kaleratu ostean, Carrefour frantses aldizkarian. Bi urteko epea kontatzen du eleberri honek,
1943an, aliatuen armada Napolin sartu zenetik gerra amaitu zenerakoa, hain zuzen ere. Xabier Olarra
Igelako editorearen esanetan, askapena behar lukeena sasoi lazgarri bihurtzen da. Vazquez itzultzailearen
arabera "italiar eta europarren miseria fisiko, espiritual eta morala [ditu] (...) gertakizun", Italian zehar
egindako bidaian. Horran harira, Malaparte berak adiskide bati esan zion, gutun batean, Larrua ez zela bere
aurreko beste eleberri bat, Kaputt, bezain gordina izango. Hain zuzen, honako lan honetan Malapartek
gertaera historikoak eta alegia nahasten ditu, ikusia eta amestua.

Ika-mika handia piztu zuen eleberri honek publikatutakoan. Anti-patriotikotzat jo zuten, eta Elizak ere bere
liburu debekatuen index-ean sartu zuen. Halako pasio handiekin gertatu ohi denez, ordea, kontrakorik ere
pentsatu zuten askok, eta laudorio asko jaso ditu eleberriak, hainbat nazioarteko idazle eta irakurleen
ahotik. Errealitatea eta fikzioa nahasteak ere eman zuen hizpiderik. Askoren ustez, gertakarien gordina
lausotzen zen, beste batzuen iritziz, aldiz, egiaren eta alegiaren arteko uztarketa horixe da liburuaren eta
idazlearen dohainik handiena.

Larrua-n oinarritutako filmaz galdetuta, Vazquez itzultzaileak argi utzi zuen berak nahiago duela eleberria.
Hasieran eman dezake liburu aproposa dela zinea egiteko, baina egiatan pertsonaia bakar bat dago, eta
nekez eusten zaio horri gero pantailan. Aitzakia gutxi, orain, filma beharrean eleberriaz gozatzeko.
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Hamar urte pasata, itsasargi berbera
Urrezko Bibliotekaren barruan argitaratu da, ordea, Virginia Woolf-en Farorantz lana. Xabier Mendiguren
Elkarreko editoreak aipatu duenez, kasualitate polita da, hain justu liburu aurkeztu aste horretan izan
baitzen Woolfen 134. urteurrena. 1993an kaleratu zen estreinakoz Farorantz. Ibaizabalek kaleratu zuen,
Literatura Unibertsala bildumaren barruan, eta Anton Garikanok euskaratu. Bertsio berri hau Elkarrek dakar,
Udane Ansak egindako azal dotorearekin, eta Garikanok berrikusi ostean.

Hain zuzen ere, berriskupen-prozesuaz galdetu zioten Garikanori. Aberasgarri iritzi zion itzultzaileak. Ez
zitzaion iruditzen ordukoa oker zegoenik eta oraingoa zuzen, baina 20 urtetik gora pasa dira itzulpen
hartatik, eta nahitaez itzultzaileari eragin dio denbora horrek (irakurri eta bizi izan dituen gauzak...), eta
horren ondorioz aldatu ditu gauzak itzulpenean ere. Bestalde, aipatu zuenez, orain joera handiagoa da
irakurlearengan pentsatzeko, garrantzitsutzat jotzen da testuak batere koskarik gabe aurrera egin dezala.
Gainera, Woolfek buelta asko ematen ei zizkien testuei amaitutzat jo aurretik, eta errepaso honekin, beraz,
itzulpenak ere autorearen lan-moldearen antz handiagoa izan dezake.

Gerra ere presente lan honetan, Malaparterenean ez bezala, lehena ordea. "Ramsay familiak Eskoziako
oporlekuan emandako egun parea (hamar urtek bereizia)" kontatzen du eleberriak. Hamar urteko bereizialdi
horretan hasten eta amaitzen da Lehen Mundu Gerra. Garikanoren esanetan, eleberri berezia da, batzuen
iritziz, eleberri lirikoa da. Garikanoren esanetan, argumentua bizkarrezur moduko bat da, eta hori
apaintzeko jantziak ez dira eleberrietako ohiko gertaerak, ezpada isuri poetiko bat. Bestalde, itsasargiaren
irudia baliagarria da Woolfen idazmoldea deskribatzeko, zerbait hartu eta alde guztietatik behatzen baitu,
xehe-xehe.
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