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Dolores Redondo idazle donostiarraren lehen
eleberria euskaratu dute

Dolores Redondo idazle donostiarraren lehen eleberria euskarara itzuli du Danele Sarriugarte idazle eta itzultzaileak, Erein
argitaletxearekin: Aingeruaren pribilegioak. Dolores Redondok gaztelaniaz idazten ditu eleberriak, eta hau da idazleak idatzitako
lehenengoa: euskarara itzuli dute, bere gainerako eleberrien moduan. Doluari buruzkoa da eleberria: “Heriotzaz eta doluaz
idaztea erabaki nuen jakin banekielako gure emozioen infernu horretara bidaiatzea dela nolabaiteko bake bat eskuratzeko
modu bakarra”, azaldu du idazleak.

Euskaratu berri duten eleberrian, dolua denetariko pertsonaien bidez lantzen da, eta prozesuaren zenbait fase ere zeharkatzen
ditu: ukazioa, haserrea, negoziazioa, pena sakona, depresioa eta onarpena.

   

 Donostia Kultura

Dolores Redondo Baztango trilogiarengatik da ezaguna, batez ere. (Argazkia: Erein)

2021/02/15 Mikel Elkoroberezibar Beloki



Donostiako azken berrien buletina

Donostiako azken berriak biltzen ditu hiru egunean behin. 
Astelehen, asteazken eta ostiraletan iristen zaizu posta elektronikora.

Izen-abizenak * Posta elektronikoa *

Pribatutasun Politika irakurri eta onartzen dut.
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Pribatutasun Politika irakurri eta onartzen dut.
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Muebles Eceiza saltokia eta haren
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