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Beti aipatzen da, beti esaten dugu, itzultzailea irakurle pribilegiatua
dela gauza askorengatik. Liburuaren oso barrenean sartzen gara,
itzultzeko prozesu guztian hamaika aldiz irakurtzen dugu liburua, eta,
ezinbestean, ikertzen dugu pixka bat nor den egilea, zer bilatzen duen,
nolako estiloa duen…
Horregatik, pribilegio horretatik, lau hitz esanen ditugu idazleaz,
haren obraz, haren estiloaz, liburu honetaz eta itzulpen prozesuaz. Hori
izanen da gure aurkezpenaren eskema, nahiz eta gauza horietako
batzuk oso ongi azalduak dituen Xabier Olarrak liburu honetarako idatzi
zigun hitzaurrean. Horretara jo dezakezue. Bestetik, hemen esan behar
duguna paperean eta posta elektronikoz ere emanen zaizue.

Fleur Jeaggy.
Italieraz idazten duen idazle suitzarra da (Zürichen jaio zen, 1940an).
Milanen bizi da, hara joan baitzen Adelphi Edizioni argitaletxearentzat
lan egitera. Zenbait eleberri ditu idatziak, baita ipuin bilduma bat ere,
denak argitaletxe horrexetan kaleratuak. Bere lehenbiziko maisu-lana I
Beati anni del castigo izan zen (1989, Zigorraren urte zoriontsuak). Eta
Proleterka du liburu ospetsuena, guk euskaratu duguna eta gaur
aurkezten ari garena, Times Literary Supplementek 2003ko libururik
hoberena izendatua. Idazle lana eta itzultzaile lana bateratzen ditu.
Itzultzaile gisa, Marcel Schwob eta Thomas de Quincey idazleen lanak
itzuli ditu alemanetik italierara.
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Urezko estatua, Zigorraren urte zoriontsuak, Zeruko beldurra…
Izenburuek berek ematen digute errealitateen kontraesanak dituela begiz
joak.
Esan dudan bezala bi liburuk eman diote ospea (I beati anni del
castigo eta Proleterka). Horren erakusgarri, horiek direla-eta jaso dituen
sariak: I beati anni del castigo eleberriagatik 1990. urtean Bagutta Saria,
eta 1994. urtean Boccaccio Europa Saria; La paura del cielorengatik
1994. urtean Moravia Saria; eta Proleterkarengatik 2001. urtean Vailate
Alderigo Sala Saria eta Donna Città di Roma Saria, eta 2002. urtean
Viareggio Saria.
Fleur Jeaggyz gutxi dakigu, ez baita elkarrizketazalea, ez da
jendezalea. Emakume lotsatia da, eta muzin egiten die argazkiei. Behin
aitortu zuenez, idazmakinaz idazten ditu bere liburuak.

Estiloa
Fleur Jeaggyren eleberriak, normalean, espazio itxietan gertatzen dira,
arnasa zail egiten duten tokietan (barnetegi-eskola batean, soto batean,
eta gure kasuan itsasontzi batean). Protagonistak hauskorrak dira, eta
beldurgarriak aldi berean, baina, idazleak dioenez, “errealitatea krudela
da maiz, eta egiak ez du apaingarririk, gorpu garbitu berri batek bezala”.
Gordintasuna du ezaugarrietako bat, eta errealitateak margotzeko
erabiltzen duen laino hotza. Bere obrak motzak dira, zorrotz eta
ironikoak, eta tragedia bat izaten dute muin. Eta, berak aitortzen duenez,
ez daki idaztea “plazera edo sufrimendua den”.
Hoztasuna du bere ezaugarri harrigarrienetako bat. Harrigarria da,
adibidez, liburu honetan nola mintzatzen den protagonista bere aitaz eta
amaz, nola deitzen dien. Alde horretatik, idazleak ez du kontakizun
intimistarik egiten: distantzia bilatzen du, irakurlearekikoa eta baita bere
buruarekikoa ere. Hoztasuna esan dut, baina hoztasun hori oihu mututua
da, urragarria, drama baten berri ematen duena.

Proleterka.
Izen eslaviarreko itsasontzi bat Proleterka (Proletario esan nahi
du). Eta bertan hamalau eguneko itsasaldi bat eginen dute aita-alaba
batzuek Greziara, kruzero batean.
Emakume heldu batek bidaia hori kontatuko digu, hamabost urteko
neskato gaztea zenean aitarekin egin zuen bidaia. Laino batean bezala,
laino batek inguraturik edo estalirik bezala, aita-alaben arteko harremana
kontatuko zaigu, eta misterioa argituz joanen da, pixkana argituko da
haien arteko urruntasunaren arrazoia, eta beste zenbait gai garrantzitsu
ere azalduko dira, irakurleak berak egin dezan gogoeta, berak ez baitu
ez iritzirik ematen, ez sentimendurik adierazten: sexu-grina, heriotza,
bakardadea, suizidioa.

Dena urruntasunez bezala adieraziko zaigu, hitzetan eta moduetan
ageri den hoztasunak sufrimendua eramaten lagunduko balu bezala.
Soila da liburua adierazpideetan. Eta sintaxiak berak ere laguntzen
du horretan, esaldi motzak baitira, apaingarririk gabeak, telegrafikoak
kasik. Bistan da Fleur Jeaggyren nahi eta apustu batzuk eta bere izaera
dagoela eramanak paperera: oharkabean pasatu nahia, bakardadea,
harreman-sareari iskin egitea, isiltasuna…
Nolabait ere esan genezake idazleak ez duela egin egoera eta
bizitza batzuk marraztu besterik, dena lainopean utziz, iradokizun batzuk
eginez, irakurleak nahi duena pentsa dezan, eta handik aste batzuetara
zerbait piztu diezaion. Liburua, bere soiltasunean, hantxe gelditzen
baitzaizu, iradokizun-iturri gisara.

Itzultze prozesuaz bi hitz
Betiko ariketa egiten saiatu gara, itzultzaile batek egin behar
duena: oharkabean pasatzen saiatu, edukia eta tonua eta giroa
euskarara ekarri, jatorrizkotik “ahal bezain hurbil baina behar bezain
urrun”, euskara egokia izan dadin.
Jakina, batzuetan, esaldi soil eta motzek problemak sortzen
dituzte, eta esaldi luze eta korapilatsuak bezain zailak dira maiz, edo
zailagoak. Erdaraz dauden erreferenteak ongi jarri behar dira euskaraz,
ongi uler dadin. Alde horretatik, esanen nuke ez zaigula gertatu uste
bezain erraza, eta mesedegarria izan dela bi itzultzaile izatea (azken
batean, begi gehiago), eta bi zuzentzaile on (Xabier Olarra eta Inazio
Mujika).
Bi itzultzaile izateak ere baditu bere berezitasunak. Zenbait
zirkunstantziak eraman gintuzten lehiaketan elkarrekin aurkeztera, eta
biok pozik gaude hala egin izanaz.

Liburu bat biren artean egitea lantegi polita da, lagun egokiarekin
eginez gero. Bestela, sufrikario ere bihur daiteke, kruzeroa bezalaxe.
Edo gozamena eta atsedena, edo sufrikarioa. Horretan esan dezakegu
lagun ginela, eta orain lagunago.
Nik lehenengo aldiz hartu dut bide hau, eleberri bat beste lankide
batekin batera itzultzearena. Fernandok, berriz, gehiagotan aukeratu du
bide hau: Monika Etxebarriarekin, Xabier Olarrarekin, Mikel
Vilchesekin… Eta gustura beti. Hori bai, baldintza bat bete behar da hala
egiteko: elkarrekiko konfiantza.
Luze hitz egin liteke horretaz, gauza bereziak baititu. Nolanahi
eginik ere, lana nolanahi banatzen dela ere, helburu bat bete behar da,
jakina: berniz bera izan behar du liburuak, ezin ditu bi ahots izan. Alde
horretatik, gure ume ttiki honek –gu guraso bagara– bion geneak ditu,
eta, ustez, sano jaio da. Bizitzak esanen du geroan elkarrekin ume
gehiago egiten ote dugun.
Azkenik, liburuak zenbait ideia eta sentimendu pizten dizkio
itzultzaileari beti, testua sakon irakurtzen duen heinean barne-barneraino
sartzen baita bertan. Kasu honetan, gainera, liburuak gai potoloak
lantzen ditu, heriotza, suizidioa, bakardadea, sekretuak edo aitortzen ez
diren tabuak eta absentziak, esan gabe uzten den guztia eta horrek
ekartzen dituen ondorioak… Eta horrek guztiak, itzultzaileok ere bizirik
gaudenez gero, eta sentimenduak eta bizipenak ditugun heinean, eragin
erabatekoa izaten du itzulpen prozesuan ere.
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