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Kafka eta Melville azala mudatuta
BILDUMA BERRIA AURKEZTU DU EREINEK, ITZULPENAK OINARRI
Asteazkena, 2016-03-16

4nak izeneko bilduma aurkeztu zuen astelehenean Erein
argitaletxeak. Bi libururekin jarri dute martxan: Franz Kafkaren
Metamorfosia (Anton Garikano itzultzaile) eta Herman Melvillen
Bartleby eskribatzailea (Juan Garzia itzultzaile). Inazio Mujika Ereineko
editoreak azaldu du soka luzea opa diotela itzulpen-bilduma honi,
zeinak, besteak beste, batxilergoko ikasleak baititu helburu; baina
irakurleen estimuak zabaldu beharko diola bidea.

 

Azken erreportajeak
Literatura, jolas
GEORGES PERECEN ONDAREA EUSKARAZ
Ostirala, 2016-02-19

Virginia Woolfen ondarea euskaraz
JAIOTZA-EFEMERIDEA AITZAKI, VIRGINIA
WOOLFEN EUSKARAZKO LANAK AZTERTU
DITUGU
Ostirala, 2016-01-29

Natibo amerikarren literaturari so
ERREPASO TXIKI BAT EGIN DIOGU AEBEKO
NATIBO AMERIKARREN LITERATURARI
Ostirala, 2015-12-04

Idazleak eurak zeluloideari bazka
Ostirala, 2015-10-02

Paperetik zeluloidera bidean
Osteguna, 2015-09-10

Edizioa, zentzu zabalenean
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Mendebaldeko literatura astindu duten liburuak ekartzeko asmoa du 4nak Erein
argitaletxearen bilduma berriak. Itzulpenen kalitateari ere garrantzia emango diote,
eta batik bat obra laburrak ekarriko dituzte. Bideari ekiteko, bi izenburu ezin
ezagunagoak : Metamorfosia (Franz Kafka/Anton Garikano) eta Bartleby
eskribatzailea (Herman Melville/Juan Garzia). Irakurlearen gogoan geratzen diren
eleberriak dira biak ere, arrastoa uzten dutenak, betiko. Hurrengo liburua Albert
Camusen Arrotza izango da, eta dena ondo bidean, aurten kaleratuko dute.

GREGOR SAMSA ZOMORROA
Franz Kafkaren idazle txekiarraren lanik ezagunenetakoa dugu Metamorfosia; Gregor
Samsa goiz batez esnatu eta amtes nahasien ostean deskubritzen duenekoa zomorro
bihurtu dela: hortik aurrera, isolamendua, bakardadea, alienazioa... Euskaraz baditugu
Kafkaren hainbat lan, pasarteak edo puskak asko, baina baita liburuak osorik ere,
tartean bizialdian argitaratutako lanak (Naroa Zubillaga itzultzaile) edo Prozesua
eleberria (Anton Garikano itzultzaile). Metamorfosiak berak izan ditu bi bertsio azken
honen aurretik: Xabier Kintanak egin zuen lehenengoa 1970ean, eta Rufino Iraolak
bigarrena 2000. urtean. Itzulpen berri bat egiteari egoki iritzi diote, ordea, Erein
argitaletxekoek; izan ere, Kintanarenak garai jakin bateko beharrei eta testunguruari
erantzuten zion, eta Iraolarena ez zen zuzenean alemaneko bertsioa oinarri hartuta
itzuli.

Azala berrituta, irakurleok disfrutatzeko prest dago Samsa zomorroa.

CONSONNIKO MUNTS BRUNET NAVARRO ETA
MARIA MUR DEANEKIN HITZ EGIN DUGU
Ostirala, 2015-07-24

Mendebalde hurbilera begira
GALIZIA ETA PORTUGALGO LITERATURETARA
HURBILDU GARA
Ostirala, 2015-05-22

Letra katalanei begira
KATALANETIK EUSKARARA EKARRITAKO
AUTOREAK ALETU DITUGU ERREPORTAJE
HONETAN
Ostirala, 2015-02-20

1914
Osteguna, 2015-01-22

Egin ezank hik heuk: fanzineen
erradiografia labur bat gurean
GUREAN EGITEN DIREN LAU FANZINERI
BURUZKO ERREPORTAJE LABURRA
Ostirala, 2015-01-09
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GELDITU, MUNDUAN MUGIARAZTEKO
Hogeita bost urte joan dira Juan Garziak Herman Melvillen Bartleby eskribatzailea
euskaratu zuenetik, Erein argitaletxearen eskutik harako hartan ere. Orain, astindua
eman dio itzulpen hari. Samsarena bezala, Bartlebyrena ere muturrera eramandako
egoera bat da, ezer ez egitearen muturra, munduak zerbait egin dezan. Bi lanen arteko
antzekotasunei baino bien arteko aldeei erreparatu zien Garziak aurkezpenean:
Samsaren alienazioa Samsaren ahotik aditzen dugun moduan, Bartlebyren ekintza eza
haren nagusiaren ikuspegiti da buruhauste, ez baitakigu Bartlebyk zer pentsatzen
duen. Iskribatzailearen istorioaz gain, Melvillen beste bi lan dauzkagu euskaraz
irakurgai: Benito Cereno eta Billy Budd, marinela, biak ere Jose Ramón Vázquezek
itzuliak.

Bartlebyri buruz gehiago jakitea, aukeran nahiago itzulpen berri hau irakurtzea.
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