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DANELE SARRIUGARTE 
Idazlea

Itzultzailea izateaz gainera, Txalapartako edi to
rea ere bazara. Azalduko zeniguke nola ko ka tzen 
den Beirazko kanpaia argitaletxearen proiek tuan?
Batetik, Txalapartak badu euskarara ekarritako ti tu lu 
an da na bat, bereziki narratiban, eta tartean kla si ko ak; 
bes te tik, azken hamar-hamabost urteetan fe mi nis mo-
a ren hamaika ertz argitaratzen ari gara, alorreko ez ta-
bai dei gure ekarpena egin nahian. Liburu hau bi ardatz 
ho rietan kokatzen da, eta gure katalogoan izan behar 
ge nue la iruditzen zitzaigun. Hizkuntza eta literatura 
nor ma lizatua ez edukitzearen alde onak: halako mais-
tra la nak ekartzeko aukera dugu.

Zer kontatzen du eleberriak?
Esther Greenwood protagonista gazteak hilabete pa sa -
tu  ko du New Yorken, moda eta literatur aldizkari ba  te-
an aritzeko beka bat irabazita. Liburuaren lehen er  di  an 
egonaldi horren berri ematen du narratzaileak, ema -

ku me gazteen talde baten joan-etorriak: doako fes  ten 
dirdirazko giro apartsu bat, alderik alde ze har ka  tzen 
duten arau sozialak eta genero-rolak lagun. Ho  rre  ta-
ra ko, ironia fina eta itxuraz xaloa den kontaera da ra bil. 
Bi ga rren erdian ilunduz joanen da kontakizuna, mun du 
arin antzeko hori puskatzen doan heinean, eta pro ta-
go nistak aterabide zaileko gainbehera emozional ba ti 
ekinen dio, ospitale psikiatriko batetik bestera era ma-
nen duena. Gainbehera itxuraz pertsonal eta intimo 
ba ten kontakizuna, beraz, garaiko gizartearen genero-
arau itogarrien lekukotza bat da egiaz.

Azpimarragarria iruditzen zait, hain zuzen ere, 
zer ondo uztartzen diren alderdi historikoak eta 
pertsonala. 
Bai, hori du dohainetako bat, eta oso modu sotilean egi-
ten du gainera. Iñigo Astizek ere horixe azpimarratzen du 
li bu ru az idatzitako testuan (ez alferrik, Exekuzio pu bli

ko ak, suizidio intimoak goiburua jarri zion artikuluari). 
Ele berria abiatzen da AEBko espetxeetan oraindik in-
da rrean diren exekuzioen aipamen batekin, eta liburu 
oso an iraunen du esparru pribatuaren eta publikoaren 
ar te ko elkarrizketak. 

Liburua 1963an argitaratu zen, "bigarren ola tu 
fe ministaren garaitsuan", liburuaren kon tra za
le an diozuenez. Zertan nabaritzen da hori?
Adituek diotenez, bigarren olatua XIX. mendearen er-
dial detik XX. mendeko erdialdera arteko tartean eman 
zen. Sufragismoaren printzipioak ezarri ziren, eta ema-
ku me en egoera esklabotzarekin konparatzen zen. Be-
tie re dikotomia baten barruan, emakumezkoak-fa mi lia 
eta gizonezkoak-estatua lotura nagusia irauli nahi izan 
zu ten hainbat feministek. Hortik edan zuen Plath gaz te-
ak, eta hala eman bere nobelan: esperientzia per tso na-
le tik abiatzen da –amatasuna, heriotza, gorputza, eri ta-
su na– gai kolektibo arantzatsuak jorratzeko –eromena, 
se xua, abortua, suizidioa–. 
Era berean, garai hartan feminismoak emakumea be re 
gor pu tzaren jabe zela aldarrikatu zuen eta sexu-as ka ta-
su naren alde egin, eta gorputza oso presente dago hasi 
eta buka. Garaiko teoria eta mugimenduarekin dialogo 
bat sortzen da horrela nobela honetan, eta horregatik 
jo tzen da mugarritzat.
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Sylvia Plathek eleberri bakarra idatzi zuen bizi zela, kultuzko nobelatzat hartua 
da ordea. Euskaraz argitaratu berri den honetan, Garazi Arrula itzultzailearekin 
hitz egin dugu. 
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Elkarrizketa osorik: 
https://bit.ly/GaraziArrula
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