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duen itzultzailea da. Bere bu-
ruari erronkatxoa jo nahian, 
helduei zuzendutako obra bat 
euskarara ekartzeari ekin zion 
lehendabiziko aldiz. Emaitza 
zeharo arrakastatsua izan da, 
izan ere, liburua aurkeztu eta 
berehala, irakurleek harrera 
beroa egin diote, eta kritikak 
haren lan ona goraipatu du.  
– Zertan datza Literatura 
Unibertsala bildumarako i -
tzulpen lehiaketa?  
– Literatura unibertsaleko 
obrak euskarari eta euskal-
dunei ekartzeko egitasmo 
bat da. Euskal Itzultzaile, 
Zuzen tzaile eta Interpreteen 
Elkarteak antolatzen du, 
Eusko Jaurlaritzarekin eta 
hainbat argitaletxerekin ba-
tera. Literatura unibertsa-
leko liburuen zerrenda bat 
hautatzen dute, eta nahi due-
nak horietakoren baten la-
gin bat itzuli eta bidal deza-
ke. Epaimahaikideek lagin 
batzuk hautatu ohi dituzte, 
eta, hala, lagin horien egileei 
denbora, dirua eta baldintza 
duinak ematen zaizkie libu-
ru osoa itzultzeko.  
– Nor izan zen Rebecca 
West? 
– XX. mendeko idazle inge-
les bat, oparoa eta zorrotza, 
baina ez oso ezaguna gure ar-
tean. Idazle ez ezik, literatur 
kritikari eta kazetari ere ari-
tu zen, eta asko bidaiatu zuen. 
Haren obra ospetsuenen ar-
tean, ‘Soldaduaren itzulera’z 
gain, nabarmentzekoak dira 
‘A Train of Powder’, Nuren-
bergeko epaiketen kronika 
berezi bat, eta ‘Black Lamb 
and Grey Falcon’, 30eko ha-
markadako Jugoslaviako kul-
turari, gizarteari eta politika-
ri buruzko kontakizun sakon 
bat. Idazmolde landu xehea 
zuen Westek, eta aztertzai-
le-sen izugarria.  
– Zein da eleberriaren tra-
ma nagusia? 
– Abiaburua da Christopher 
Baldry goi-klaseko familia-gi-
zon ingelesak azken 15 urtee-
tako oroimena galdu duela 
Lehen Mundu Gerran. Etxe-
ra itzuli, eta ez du emaztea 
ezagutu ere egiten, eta lehen-
gusua ere, apenas; hori gutxi 
ez, eta tematua dago gazte-
tan maite izan zuen emaku-
me bat maite duela oraindik, 
aberatsa ez den andre bat. Ho-
rrek denak tragedia pizten du, 
noski, eta hortxe hasiko dira 
denak, Chris ‘sendatu’ edo ez 
‘sendatu’, bakoitzari komeni 
zaionaren arabera jokatzen. 

– Istorioan zehar zein gai jo-
rratzen dira? 
– Zuzenean eta zeharka, gai 
dezente, eta interesgarriak. 
Nabariena, jakina, gerra da, 
eta, bereziki, gerraren dra-
ma pribatua, etxe barrukoa. 
Horrez gain, sakonean, age-
rikoak dira gizartearen arau 
hertsagarriek eragindako ezi-
nak ere, gizarte-klaseen, ge-
nero-rolen eta bestelako be-
tebehar zeharo bete beha-
rrekoen ondorioak. Hain zu-
zen, horiei lotuta agertzen 

dira eromenaren eta zent-
zuaren dikotomia, barneko 
nahien eta eginbeharren ar-
teko sokatira eta halako bes-
te zenbait. 
– Chris Baldry ohiko prota-
gonistatzat jo daiteke? 
– Tira, ‘ohikoa’ zeri esaten 
zaion. Kontua da Chris ger-
takarien pizgarri dela, baina 
ez bene-benetako protagonis-
ta, nire ustez. Liburuaren 
izenburuak hari egiten dio 
erreferentzia, bai, eta hura da 
tragedia guztiaren ardatz, bai-

na, egiaz, Chrisen gertuko 
hiru emakumeek mamitzen 
dute istorioa: haren emaz-
teak, lehengusuak eta maita-
le izandakoak, eta hiruren 
nahien eta ezinen zurrunbi-
loak. 
– Nola definituko zenuke 
obrako hiru emakume ho-
rien rola? 
– Emakumeen rol tradizio-
naletatik gertu daude hiru-
rak, baina bakoitzak bere ña-
bardurak ditu: Kittyk emaz-
te kontrolatzaile manipulat-

zaile anker samarraren rol ti-
pikoa du; Jenny lehengusua, 
berriz, emakume uzkur bat 
da, konplexuz betea, maite 
eta miresten duen gizonak 
inoiz maitatu ez duelako; eta 
Margaret, Chrisen maitalea-
edo, andre zintzo umil bat 
da, inuzente samarra, behar 
bezain aberatsa eta apaina ez 
delako lotsatua. Elkarren oso 
ezberdin izan arren, ordea, 
badute hirurek zerbait ko-
munean: gizon bat dutela iza-
teko arrazoi. 
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– 1918an argitaratutako lana 
izanik, bertako genero- eta 
gizarte-ereduak zaharkituak 
direla esango zenuke?  
– Beharbada, eredu horiek aza-
leratzeko modua egingo zaio 
zaharkitua irakurleari, baina, 
muin-muinean, ez nuke esan-
go ereduak hainbeste aldatu 
direnik. Egun, gizarte-klaseak 
eta betiko genero-rolak hor 
daude, baina mozorro sofisti-
katuago batekin. Pobre-patuak, 
aberats-patuak, erdiko klasea-
ren espejismoak… Beren bu-
ruaren gainetiko maitasun 
suntsigarrietara kondenatu-
tako emakume mendekoak, 
beren erantzukizunez lepo 
eginda dauden gizonak… Ho-
riek denak, gizarte honetan 
bezala, liburuan ere badaude. 
– Zein alderdik beregana -
tzen du garrantzi gehien? 
– Forma gailentzen zaio 
ekintzari, nabarmen. Berez, 
gauza gutxi gertatzen da. Ba-
tez ere, pertsonaien barne-
mundua deskribatzen da, eta 
haien keinuak, isiluneak, be-
giradak. Paisaiak eta lekuak 
ere bai. Kontamoldea, beraz, 
oso garrantzitsua da, eta ad-
jektibazioa eta inoizkako sin-
taxi bihurrixea ez ezik, Wes-
ten irudi eta konparazio ori-
ginal indartsuak ere deiga-
rriak dira. Horrek ez du esan 
nahi edukia hutsala denik: 
baliabide horiek guztiak 
edukiaren aberasgarri dira, 
eta badaude han-hemen 
esaldi mamitsu askoak. 

Harrera 
– Kritikak zure itzulpena go-
raipatu du. Nola jasotzen di-
tuzu halakoak?  
– Nor ez da pozten kritika 
onekin? Miresten ditudan i -
tzultzaile batzuek oniritzia 
eman diote liburuari eta i -
tzulpenari, eta horrek pixka 
bat lasaitu nau. Nobela ede-
rra da, eta nahi nuke euskal 
irakurleek gozatzea. Dena 
den, zorrotza naiz neure bu-
ruarekin –uste dut hala behar 
duela itzultzaile orok–, eta 
ikusi dizkiot nahi baino aje 
gehiago liburuari. Pozik nago 
oro har, baina asko dut ikas-
teko; lehen urrats moduko 
bat izan da Westekin eginda-
ko bidaiatxo hau, eta, orain, 
segitu nahi nuke ikasten eta 
hobetzen, arian-arian. 
– Euskal itzultzaileok ikus-
gaitasun nahikoa duzue? 
Zuen lana aintzat hartua 
dela sentitzen duzue? 
– Aldatzen hasia da kontua, 
baina itzulpenek (ez euska-
razkoek soilik) ez dute ospe 
onik oraindik, eta itzultzai-
leak ezkutuan eduki ohi di-
tuzte. Badira egitasmo ba tzuk 
hori aldatzeko: Literatura Uni-
bertsalarena bera, adibidez. 
Baina uste dut lan hau gehia-
go ikusarazi behar dela, ez gure 
egoei maite-maite egiteko, 
baizik aurreiritziak hausteko, 
erakusteko zer kalitate han-
diko lanak ari diren ateratzen, 
irakurleek euskaraz goza de-
zaten liburu eder askorekin; 
baita, jakina, itzultzaileen lan-
baldintzak hobe tzeko ere. 

«Nobela ederra da, eta nahi nuke euskal irakurleek gozatzea», dio Berasategik. :: JOSÉ USOZ

Maialen Berasategi 
Itzultzailea. 
‘Soldaduaren itzulera’, 
Rebecca West idazle 
ingelesaren eleberri 
laburra euskaratu du
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«Euskal itzultzaileon lana 
gizarteratu behar da»


