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Zenbait adituren ustez, Benito Cereno Mel-
villeren kontakizun betegin eta onenetariko
bat da, Bartlebyrekin batera; baina ez datoz
denak bat horretan, Borgesek ederki adie-
razi zuenez: “Benito Cerenok polemika sor-
tzen jarraitzen du. Zenbaitek irizten diote
Melvilleren maisu-lana eta literaturaren
maisu-lanetariko bat. Zenbaitek uste dute
akats bat dela edo akats sail bat. Zenbaitek
iradoki dute Herman Melvillek berariaz ezin
azalduzko testu bat idatzi nahi izan zuela
orobat ezin azalduzkoa den mundu honen
sinbolo doi eta zehatza izan zedin.”

Liburu honetan bildu den bigarren kon-
takizuna edo eleberri laburra, Billy Budd,
gai ugari ukitzen dituen liburua izanik, eta
haren konplexutasun moral eta sinbolikoa-
rengatik, ezin konta ahalako irakurketa izan
ditu 1924ean argitara zenetik. Zenbait al-
derdiri dagokienez erabat amaiturik ez ba-
dago ere, aditurik gehienek literaturaren
maisu-lantzat jotzen dute eta, Moby-Dicken
ondotik, Melvilleren eleberririk bikainentzat.

Fitxa teknikoa / Ficha técnica

Izenburua /Título: Benito Cereno - Billy Budd, marinela
Egilea / Autor: H. Melville
Saila / Colección: Literatura Unibertsala, 154
Azaleko irudia / Imagen de cubierta:
ISBN / EAN: 978-84-9746-780-3
Salneurria / Precio: 12,75 € (BEZ barne – IVA incluido)
Orri kopurua / Nº páginas: 272
Formatua / Formato: 13 x 19,50 cm

Egilea / El autor

Herman Melville (NewYork, 1819 - NewYork, 1891). Hogeita bat urte zituela baleontzi batean ma-
rinel sartu eta hegoaldeko itsasoetan ia lau urtez ibili ondoren, 1846an idatzi zuen bere lehen ele-
berria: Typee, eta urte bat geroago Omoo. Arrakasta berehalakoa izan zen, baina iraupen gutxikoa.
Mardi (1849) eta Redburn (1849) eleberriek harrera txarra izan zuten, kritikoen nahiz irakurleen al-
detik, eta antzeko harrera izan zuten haren hurrengo lanek ere: White-Jacket (1850), Moby-Dick
maisu lana (1851), Pierre (1852), Israel Potter (1855) eta The Confidence-Man (1857). 1856an
PiazzaTales ipuin bilduma argitaratu zuen, Bartleby (1853) eta Benito Cereno (1855) kontakizunez,
besteak beste, osatua. Prosa utzirik, poesia idazten hasi zen: Battle Pieces (1866), Clarel (1876), John
Marr and Other Sailors (1888) eta Timoleon (1891). 1891eko irailaren 28an hil zen, irakurleek eta
literatur munduak ahantzia, Billy Budd (1924) kontakizun mitikoa amaitu gabe utzita.


