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Udaberri kantoi-hautsia erbesteari buruzko nobela bat da; 
zehatzago esanda, Uruguaiko diktadura militarraren ondoriozko exilioari 
buruzko eleberri bat. Fikziozko istorio bat kontatzen duen arren, liburua 
neurri batean autobiografikoa dela esan liteke, Mario Benedettik ere bere 
larruan sufritu behar izan baitzituen 1973ko kolpe militarraren ondorio 
politikoak: beste hainbat eta hainbat militante ezkertiarrek bezala, 
erbestera egin behar izan zuen ihes espetxea eta tortura saihesteko, eta 
emazte eta familiarengandik urrun bizi behar izan zuen hamabi urte 
luzez, Argentinan, Perun, Kuban eta Espainian. 
 

Nobela honetako pertsonaiak ere aberriaren eta erbestearen 
artean kokatzen dira: Santiago aberrian dago, Uruguain, baina kartzelan. 
Haren familia, berriz (Graciela emaztea, Beatriz alaba, don Rafael aita 
eta Rolando laguna), Mexikon erbesteratuta. Bost pertsonaia horien 
ahotsak tartekatuta ageri dira eleberrian, kapitulu bakoitza pertsonaia 
baten ikuspuntutik kontatzen baita: Santiagok emazteari edo aitari 
idazten dizkion eskutitzen bidez azaltzen ditu bere oroitzapen eta 
itxaropenak; Graciela, berriz, elkarrizketa bidez nahiz hirugarren 
pertsonan kontatutako narrazioen bidez deskribatzen zaigu;  



       

 

 
Beatriz, bederatzi bat urteko neskatila, helduen munduko kontzeptuak 
bere haur-ikuspegitik ulertzen saiatzen da barne-gogoeta samur bezain 
barregarrien bidez; don Rafaelek eguneroko moduko batean kontatzen 
ditu bere kezka eta arrangurak; eta Rolando, azkenik, lehenengo nahiz 
hirugarren pertsonan idatzitako kapituluen bidez ezagutzen dugu. 
Azkenik, liburuan bada seigarren ahots bat ere: “Erbesteak” izeneko 
noizbehinkako pasarteetan, Mario Benedetti narratzaileak zenbait 
pasadizo autobiografiko kontatzen dizkigu, liburuan harilkatzen den 
istorioarekin zerikusi zuzenik ez izan arren eleberriko fikzioari errealitate 
kutsu handiagoa eransten diotenak. 
 

Injustizia, zapalkuntza, kartzela, tortura, erbestea, heriotza, 
traizioa… halako gaien inguruan josita dago istorioa, eta, hala eta guztiz 
ere, ezin esan eleberri gogor edo tristea denik, umoreak, ironiak eta 
baikortasunak goitik behera zipriztintzen baitute istorioa: pertsonaiek 
barrea erabiltzen dute sufrimenduari aurre egiteko, eta hizkuntzarekin 
jolasten dute botereak zentsuratutako hitzei haize berria emateko. Hala, 
hitz-jokoz, esamolde desitxuratuz edota zentzu anitzeko hitzez beteta 
dago nobela. 
 

Eta horixe izan da, hain zuzen ere, itzulpenean izan dudan 
buruhauste eta aldi berean dibertsio nagusietako bat: nola eman 
euskaraz eleberriaren hain zati funtsezkoa den hizkuntzaren erabilera 
jostari hori. Hasieratik erabaki nuen hitz-jokoak ezin nituela ezabatu, ezta 
oin-oharren bidez azaldu ere, irtenbide horiek bertan behera utziko 
zuketelako nobelan zehar hain presente dagoen tonu ironiko eta 
sarkastikoa. Horixe izan dut, beraz, erronka nagusia: euskaraz antzeko 
efektua eragingo zuten hitz-jokoak topatzea, horretarako beste 
alderdiren bat sakrifikatu behar banuen ere. Hitz-joko baten itzulpenak, 
esaterako, pertsonaia baten izena bera aldatzeraino eraman nau: 
 

Jatorrizkoan, Don Rafaelek Lydia izeneko neska-lagun bat aurkitzen 
du Mexikon. Une batean, erbesteratuek herrialde berrian integratzeko 
egin behar dituzten ahaleginez ari dela, bertako jendearekin 
harremanetan sartzearen beharraz dihardu, eta bera Lydiarekin elkartu 
dela aipatzen du. Hortik abiatuta, hitz-joko polita egiten du gaztelaniazko 
“lidiar” aditzarekin: 
 
 



       

 

 
Vincularse y trabajar con la gente del país, como si fuera 
nuestra propia gente, es la mejor forma de sentirnos útiles [...]. 
Vincularse con la gente del país. Bueno, yo me vinculé con 
Lydia. Como a veces le digo: después de todo, ya ves, estoy 
lydiando. Y me siento mejor. (144. or.) 

 
Euskaraz, antzeko hitz-joko bat egiteko, Katia izena eman diot don 
Rafaelekin “katiatuta” dagoen emakumeari: 
 

Herrialde berriko biztanleekin lotzea eta haiekin lan egitea, 
herrikide bagenitu bezala, hori da baliagarri sentitzeko modurik 
onena  [...]. 
Herrialde berriko biztanleekin lotzea. Tira, ni Katiarekin lotu 
naiz. Batzuetan esaten diodan bezala: azken batean, ikusten 
dun, katiatuta nagon. Eta hobeto sentitzen naiz; (200. or.) 

 
Beste kasu batzuetan, hitz-jokoa itzultzea are zailagoa izan da, bi 
gaztelania mota desberdinen ahoskera baitzegoen jolasaren oinarrian. 
Pasarte honetan, latinoamerikar guztiak batzen dituzten bi puntu 
aipatzen ditu Santiago pertsonaiak: batetik, denek gorroto dutela Ronald 
Reagan; bestetik, denek ahoskatzen dutela berdin “zeta” letra. Ondoren, 
bi ezaugarri horiek lotzen dituen hitz-jokoa egiten du: 
 

pensamiento profundo / la unidad latinoamericana tiene en 
estos momentos dos motores esenciales / reagan y la zeta / 
desde el río grande hasta tierra del fuego renegamos del 
estólido y no pronunciamos la zeta / o sea que al tipo no se le 
rechaza sino que se le rechasa 

 
Euskaraz, hitz-jokoa bere horretan erreproduzitu beharrean, nolabaiteko 
azalpena eman behar izan dut, baina beti ere jatorrizkoaren umore 
puntua nolabait mantenduz: 
 

pentsamendu sakona / latinoamerikar batasunak bi motor 
nagusi ditu une honetan / reagan eta zeta / río grandetik tierra 
del fuegorainoko guztiok arnegatzen dugu ergel hori eta zeta 
ez dugu espainiarrek bezala ahoskatzen / hau da hortzak 
estuturik eta mihia ezpainen artean jarri beharrik gabe 
gorrotatzen dugu tipoa 



       

 

 
 
Halako itzulpen-jolasekin entretenituta igaro dut aurtengo negua, 
Quebecen, borondatezko erbestean. Eta udaberria iristearekin batera 
bukatu dut, euskaraz, Udaberri kantoi-hautsia. Ez da irakurgai txarra 
udazkenerako. On dagizuela. 
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