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Bideoa kargatzen ari da...

Ramon Saizarbitoriaren 'Martutene'
eleberriaren aurkezpena

Liburu aurrerapena: Bigarren kapituluaren
hasierako pasartea
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Saizarbitoriak aitortu du libre sentitu
dela 'Martutene' idaztean
Bederatzi urteren ostean, ukitu melodramatikoa duen eleberri mardul bat aurkeztu du
gaur, Donostian. Literatur munduko lagun ezagunak izan ditu ondoan.
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0  Egin iruzkina

Literaturaren itsasgora gaur goizean izan da,
Ramon Saizarbitoriaren (Donostia,
1944) Martunete eleberriaren aurkezpenarekin.
Bederatzi urteren ostean, ukitu melodramatikoa
duen liburu mardul batekin itzuli da idazlea.
Denbora asko izan liteke, baina taxuzko idazkerari
eta berrikusketari behar den adina egun eskaini
behar izan dizkio, eta nobela hau ongi landuta
dator; " ez da memeloentzat", esan du hark.
"Libre" sentitu da idaztean.

Idazteko estiloa saldu gabe, Saizarbitoriak aitortu
du inoiz baino askeago sentitu dela; urteak
betetzearen abantaila omen galtzeko gauza
gutxiago izatea. Idazleak adierazi du "fede onez"
idatzitako eleberri bat dela Martunete eta ez dela
"batere aspergarria". 

Errealitateari fikziozko ukitua eransten dio berriz ere idazleak. Funtsean, erruduntasuna eta
emakumea dira, idazleak azaldu duenez, nobelaren gai nagusiak. Nobelan istorio asko kontatzen
dira, baina joan-etorrien gainetik pertsonaiek daukate berezko nortasuna eta indarra, beren
harremanekin eta beren afektuekin. Bi kontaketa batzen ditu bakarrean: Iñaki Abaitua ginekologoak
egindakoa kapitulu bakoitietan; Julia itzultzaileak egindakoa bikoitietan. Pertsonaia batzuk, ordea, bi
kontaketetan ageri dira; Martin izeneko idazlea eta Lynn izeneko soziologo estatubatuarra, adibidez.
Eta beste batzuek atzera begiratzen dute, aurretik ere izan baitziren protagonista. Labur esanda,
ezer berritzailerik ekarri barik, baina sekula ezagutu izan ez bagenu bezala. 

Donostiako hotel batean aurkeztu du liburua Saizarbitoriak, gaur goizean, eta alboan izan ditu
literatur munduko lagun ezagun ugari: Mikel Hernandez Abaitua, Joxean Agirre Odriozola, Koldo
Izagirre... Azken horrentzako hitz bereziak izan ditu eta eskerrak eman dizkio zuzenketa lanetan
laguntzeagatik.

Aurkezpenean laguntzaile aipagarri bat izan du ondoan Saizarbitoriak: Markos Zapian idazlea. Honek
adierazi du argia dela Martutene liburuko berritasuna, aurreko eleberrietako iluntasunean puntu
argiak pizten dituela nobelak. Zapiainen iritziz, erruduntasunaren gaia  jeloskortasunaren itzalean
gelditzen da; Saizarbitoriak, ordea, aurkako adierazi du. Irakurri egin behar arrazoiak banatzeko. 

Iruzkinak

 Erabiltzailea  Pasahitza 

Izena eman Berriketan.

PATTA TA SENDAEZINAK

Zer esan?

CLEMENTE BERNAD
ARGAZKILARIA

JOKIN CASTAÑOS
BERTSOLARIA

Hizkuntza bako iraultza,
gorringo bako arraultza.
... Bertsoa osorik ikusi »

Elkarrizketa digitalak
Ostirala 27, 10:00

Angel Oiarbide
NAZIOEN MUNDUA ELKARTEKO KIDEA

Galdera bidali »

Malaga, 2007. San Rafael hilerriko hobi
komunetan aurkitutako objektuak, hantxe
lurperatutako 4.500 pertson... Argazkia ikusi »

ANE CUESTA
BEZERO ARRETA SAILEKO LANGILEA

Bilatu...  Bilatu

Hasiera Euskal Herria Ekonomia Mundua Kirola Kultura

 

Parte Hartu BerriaTB Bereziak Kanalak Blogak

Bozkatu     Emaitza       TweetTweet 0  Recommend

converted by Web2PDFConvert.com

http://p.berria.info/5c/berria.info/albisteak/772461159/Top/default/empty.gif/4d686238386b2b576b34514141584366?x
http://p.berria.info/5c/berria.info/albisteak/L21/815827528/Top1/Iragarri/B_PROMO_MIKEL_LABOA_GB_120417/B_PROMO_MIKEL_LABOA_GB_120417.html/4d686238386b2b576b34514141584366
http://p.berria.info/5c/berria.info/albisteak/L21/1025921002/Top2/Iragarri/B_HARPIDETZA_25_GBO_120424/B_HARPIDETZA_25_GBO_120424.html/4d686238386b2b576b34514141584366
http://berria.info
http://berria.info/kultura/
http://berria.info/berrialaguna/
http://berria.info/pdf_harpidetza/
http://berria.info/harpidetza/
http://berria.info
http://www.berria.info/euskalherria/
http://www.berria.info/ekonomia/
http://www.berria.info/mundua/
http://www.berria.info/kirola/
http://www.berria.info/kultura/
http://www.berria.info/partehartu/
http://www.berria.info/berriatb/
http://www.berria.info/bereziak/
http://kanalak.berria.info
http://www.berria.info/blogak/
http://www.berria.info/rss/
http://twitter.com/berria
http://www.facebook.com/Berriaegunkaria
http://www.berria.info
http://berria.info/kultura/
http://berria.info/inprimatu.php?id=63899
http://berria.info/testua_bidali.php?id=63899&nondik=jarraia
http://zabaldu.com/api/zabaldu_edo_bozkatu.php?url=http://berria.info/albisteak/63899/saizarbitoriak_aitortu_du_libre_sentitu_dela_martutene_idaztean.htm
http://digg.com/submit?url=http://berria.info/albisteak/63899/saizarbitoriak_aitortu_du_libre_sentitu_dela_martutene_idaztean.htm
http://del.icio.us/post?title=Saizarbitoriak aitortu du libre sentitu dela 'Martutene' idaztean&url=http://berria.info/albisteak/63899/saizarbitoriak_aitortu_du_libre_sentitu_dela_martutene_idaztean.htm
http://www.aupatu.com/eu/submit.php?url=http://berria.info/albisteak/63899/saizarbitoriak_aitortu_du_libre_sentitu_dela_martutene_idaztean.htm
http://paperekoa.berria.info/plaza/2012-04-14/032/001/martutene.htm
http://berria.info/elkarrizketak/
http://berria.info/elkarrizketak/266/angel_oiarbide.htm
http://berria.info/elkarrizketak/266/angel_oiarbide.htm#galdera
https://www.berria.info/berrialaguna/ekarpenak/
http://berria.info/berrialaguna/esperen_ikusi.php?id=130
http://berria.info/berrialaguna/esperen_ikusi.php?id=129
http://berria.info/berrialaguna/esperen_ikusi.php?id=129
http://berria.info/berrialaguna/esperen_ikusi.php?id=100
http://tb.berria.info:8080/berria11/bideoak/bideoa1303.mp4
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Argazkiak Bideoak

1 Antiguedad: "Garrantzitsuena prozesu politikoa
da, eta ez aulkia"

2 Espainiako militarrak Elgetan dabiltzala salatu
dute, Intxortako frontea erori zela 75 urte betetzen
diren egunean

3 Jaizkibel konpainiaren ibilbidea aldatzea funtsik
gabeko erabakia izan zela ebatzi du EAEko
Justizia Auzitegi Gorenak

4 Israelek sei palestinar atxilotu ditu
5 Patxi Izkok Osasunako presidentetza utziko du

sasoi amaieran

"Irakurleok merezi duzuelako BERRIA."
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