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EUSKAL POESIA ETA NARRATIBAKO
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BIDERAKO ARRASTOAK (III)





ŕ SARRERA GISA V

Iazko urtarrilean (8. alean) abiatu eta martxoan (10 . alean) berriro ibilitako bideari
lotu gatzaizkio ale honetan ere, hau da, Biderako arrastoakbiltzeari berrekin diogu
Hegats aldizkariaren 12 . zenbakian, euskal idazleek euskal idazleen lanez dituzten
iritzien berri jakin nahirik . Izan ere, 10 . alearen hitzaurrean genioen bezala, idazle
batzuen liburuek beste idazle batzuen aldetik izan duten harreraren berri ematea
da Biderako arrastoak izenez bataitu dugun sail honen asmoa .

Hala 8 . nola 10 . aleen hitzaurreetan genioen bezala, badakigu ezinezkoa izango
zaigula azken 25-30 urteotako euskal literaturako obra funtsezko guztiei buruzko
artikulu bana jasotzea, ezin izango ditugula mereziko luketen liburu guztien
komentarioak bildu, baina esku artean duguna ere ez zaigu gutxi iruditzen .

Biderako arrastoaksaileko lehen alean (Hegatsaldizkariaren 8 .a) euskal narrati-
bako liburuak ziren aipatu eta komentatutako guztiak ; bigarrenean (10 . alean)
poesia eta saiakerakoak . Hirugarren honetan (12 . alean) poesia zein narratibako
obren inguruko komentarioak konbinatu ditugu, lehenengotik bigarrenetik
baino gehiago badago ere . Jaso ahal izan dugun uzta da esku artean duzuna, eta
oraindik ere litekeena da gehiago jasotzea. Hala bada, helaraziko dizugu hori,
irakurle, ez dudarik izan horretaz .





EUSKAL POESIA ETA NARRATIBAKO ZENBAIT LIBURU AZTERGAI (1971-1993)

Poema bilduena
MIxEL LASA
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Tere IRASTORTZA

Mikel Lasa . Poema Gi/c/mnn, Erein, 1971, Donostia.
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Tere Irastortza

MIKEL LASA: ARAKTZAILE

si, fitgititt de la faiso estrattgera,
arromancēs en dura nit, dolent,
l'amor del Tot i del Res, sense esment
delfosc i el rar

J.V. Foix, Sol, i de dol

POEMA BILDUMA, NIRE ARTEAN

P oemak bildu aurrena eta gero memoria hustutzearekin DANA
eta NADAren zirkuluan barrena segitu du Mikel Lasak . Bitartean
denboraren mataza korapilatu egin zaigu idazleari bezala irakurleoi
ere, eta ziurrenera ez dira alferrik joanak izango hogeitabi urte
Poema bilduma (1971) hartatik, 1993ko Memory Dump bitarte .
Modernitatearen aldarrikapenetik posmodernitatearen askiuste
aroaren garaira iritsi gara, bidenabar, guztiok, eta 1971 an moder-
notasunaren tankera guztiekin irakurri izan zena, egun posmoder-
nitatearen erreferentziez betetzen da . Bi irakurkerak zilegi egiten
ditu denboraren joanak, denboraren joanak eta, kuanto, idazleak,
errealitatea isladatzea baino bortizkiago errealitateak asaldatu, az-
toratu egiten duelako idazlea .

Nik neronek ere irakurkera batzuren berri eman dezaket . Izan
eta, Hegatserako Mikel Lasari buruzko artikulu hau idazteko eska-
tu izan zaidanean, aurretikako nire beste bi lanez gogoratu bainaiz .
Hala ere, paper artean ondoegi gordeta dauzkadanak aurkitzeak
emango dizkidan lanak atzera eraginda, neuk ere ene memoriaren
hustuketa (ustiaketak jakinduria erraustera eraman ohi du) egin
behar dut Mikel Lasaz berriz aritzeko ; idatz-saio hau ezberdina
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Mikel Lasa

izango da, baiki, gure memoria osatzen duten oroitzapen eta hu-
/kel

	

tsuneak, toki argitxoren batean utzitako negatibo ajatuak ez baili-
ttzsa

	

ran. Idatz-saio hau ezberdina izango da, bien bitarte honetan J .

POEMA

	

Green, Baudelaire edo M . Schowb, Faulkner eta Rimbauden itza-
BII lean Mikel Lasaren poesia bakarrik idazterik eta irakurtzerik ez

dagoenetakoa delako. Ezberdina, halaber, 1971an, idazleak berak
ordaindu zuen Poema bilduma hartan igerri eta esan nahi zirenak
zerbait errezago irakurtzen direlako egileak, aurretik, orduan eta

t 1

	

harrez gerokoan idatzi eta argitara eman dituenekin alderatuta
s - -

	

Oraingoan, saiatuko naiz, beraz, Lasaren lana nola ulertu dudan
erakusten (eta ziurrenik saioak erakutsi, erakutsiko du, Poema

1 .Egan aldizkarian argitaratu Bildumak ulertzen nola lagundu didan erakusten .)
ziren 1961ean (4-6), 164 .
orrialdetik aurrera "Bitartean
ametsa da", "Maite zure be-
soetan", "Enamoratua", guz- Mikel Lasa GIZAKI eta JAINKOEN ARTEAN :
tiak"Amore-mina (abestiak)" NADAtik urrundu nahiizenburu orokorrago batek
bilduak. Zenbaki horretan

	

1971 an Mikel Lasak bere arreba Amaiarekin poemak liburu
bertan eman zituen argitara,
gainera, "Poeta berria", "Bau- batean argitara eman zituenerako, argitaratuak zeuzkan poema
delairen gisa" eta "Txora- gehienak Olerti eta Eganen,' baina baita beste zenbait tokitan ere,
bioa", azken hau berriro jaso
izan zena Poenta Bildrrntaren horien artean itzulita erakutsi zituen Papeles de Son Armadans
lehen edizio aurretik (Donos- delarik sona haundiena duena .
tia: Herri Gogoa, 1971, au-
rrerantzean PB 1) J. SAN

	

Baina Poema bilduma hura argitara eman arte Mikel Lasa ezagu-
MARTINek egindako li-
buruan Uhin berri (1964- nago zen, edo behintzat poeta bezain ezagun zen artikulugile
1969) bildtmta. Donostia : So- gisara, gaur egun aipatu ere egiten ez den alderdia, berau . Artikulu
ciedad General de Ediciones
y publicaciones 1969, 56- haietan bi ardatz antzeman daitezke. Bata, literaturaz, eta batipat
57 .or . Liburu horretan ber- Frantziako literaturari buruzkoak (G . Bernanos, Camus, Malraux,
tan argiratau zen, halaber, baina baita Baroja, G . Grass edo Epikuro) ; horren hildoan 1972an"Esperpento" poema, 57-
5s .orrietan .1962anemanzen argitara eman zuen Novela berria Hego Amerikan . Eta bestea eko-
argitara, lehenengoz, "Tarna- nomia eta nazio arteko politikazko artikuluak, Zeruko Argian argi-
riza ta pikondoa" Eganen ber-
tan (102-103 .or.) . Poema hau tara emanak literaturari buruzko beste asko bezala . Ondorengo
itzulita ere agertu zen 1967an, urtetan, 1976az geroztik gutxi gora-behera, etorri ziren euskara eta
PB 1 en aurretik, Papeles de Sott
Armadatrs aldizkarian. Toki euskal irakaskuntzari buruzko lanak, nahiz eta aurretik aritua zen
berean itzulita a g ertu ziren, R. Arregirekin alfabetatze lanetan . Bere itzulpen lanak, bestalde,
gainera, "Esperpento" eta
"Nuevo poeta" ere eta 1984tik aurrera eman izan ditu argitara .
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Tere Irastortza

Literatura eta bizia uztai beraren bi muturrak direla ziurtatzeak 1965ean (1-6), 124-125 .or .
"Bertso urratuak", "Gaur ide-

ematen du, bai, lanik franko . Eta Mikel Lasak bere poemak argitara ki diet itsasoari eta haizeari

eman zituenean bere alderdi bereizgarriari bakarrik erreparatu zi- leihoa" Yakinaldizkarian ere
agertu ziren "Orriak aidez

tzaion, G . Arestiren itzalean abororik bilatzen ez zuen poetarenpoetaren aide" izenburupean, lau testu

adigarriei . Eta guzti hori egia izanagatik, geure errainu propioari hauetatik 2, PBlean ager-

begira jartzen garenean eguzkiaren menpe gaudela egia den beza- rzenezdirenak . .n

	

Olerti izan
zen bere poesiak argitara

laxe, uste dut gehiegi alderatu nahi izan dela Mikel Lasaren lana eman zituen beste aldizkari

garaiko joeretatik, aldentze hori nola gauzatzen den esplikatu gabe . bat . Han azaldu ziren
1965ean (lll-IV), 3-6 .or .

Izan ere, Mikel Lasa eta bere garai modutsuan aritu ziren beste "Bertso urratuak" (Egonen ere
argitaratua), "Zoriona, zo-

zenbait poetari begiratu ezkero (Amaia Lasa, Xabier Lete, Arantxa rittoa" Uuan San Martinen

Urretavizcaya eta Ibon Sarasola, batzuren batzuk aipatzearren) aise aipatutako liburuan ere ager-
tu zena, gerora) eta "Bien ar-

antzematen da 1970ko hamarkadan G . Arestiren aldamenean bes- tean" ez PBlean eta ezta

telako hildorik zabaltzeko asmorik .

	

PB2an (Poema Bilduma: Do-
nostia, Erein, 1984) agertu

Apropos utziko ditut albora, erabiltzeke, belaunaldi-hazaldi edo ez zena, eta atzera Memoa'
Dinapek (aurrerantzean MD)

talde kontzpetuak. Batetik honetaz luzeen ihardun dutenek ere baino lehen Santiago
(Dilthey, Pinder, Ortega y Gasset, Petersen, K . Manheim, R. oNA1ND1Ak berriro jaso

mrien eus-Escarpit) aztertutako belaunaldietatik gertuegi daudelako iritziei zuena Gaurko olerkmrie n
ka/ loa aukeratuak Bilbo :

balio orokorragoa eskeintzeko, eta bestetik, inolaz ere, uste duda- GEU, 1981, 53 .or . zeruko

lako, L. Goldmannek bezala, kontzeptu eta errealitate horiek ezin Argian argitaratu zen aurre-
nik "TX.E.ri", 788 .zkian,

dituztela berez obraren inguruko elementu batzuk baino esplikatu, 1968-6-4

eta inolaz ere ez bere egitura sakonena.' Hala eta guztiz ere Mikel Poema Bildumaren bigarren
argitalpena beste poema ba-

Lasaren poesiagintzaren garrantzia ulertuko bada uste dut behar tzueZ eta e gilearen marrazkiz

beharrezkoa dela bere garaitian kokatzea Poema Bilduma eta Mikel hornitua atera zen . Aurretik
argitara eman gabeko poemak

Lasaren ordura arteko lana.'

	

ziren "Unibertsitateko liburu-
tegia", "Le cheval de la liber-

G. Arestik zabaldutako hildoaz bereizten hasten diren poetok te", "Diptikoa", "Neurki-

-horrek ez du esan nahi gauza guztietan bereizirik zebiltzanik-, nak".PBleanagertu eZarren,
argitara emana zen aurretik

herriaren egunerokotasuna baino gehiago gizakiarena hartzen dute "Ghettoa", euskaraz eta erda-
oinarri. Hala ere, oraindik kontra-eredu gisara izanik ere, ideia raz, Pablo Nerudari Estatuko

idazleen artean eginiko anto-funtsezko berriak eman nahi dituzte sarri : demagun bere sekularta- logia-omenaldi batean . Chile
suna aldarrikatuz, bere arreba Amaia Lasak Poema bilduma hartan en el corazon. Xile al cor. Txile

bertan egin zuenez jaungoiko guztiak ukatzen dituen /emakume bat bihotzean . Homenaje a Pablo
Neruda. Barcelona : Ed. Pe-

naiz4 zionean, Ibon Sarasolak "Artzai ona"' ten antiparabola aur- ninsula . 109-11o .or PB1 eta

keztean, edo A. Urretavizcayak ulertzen duenean ez duela mendirik PB2aren artean agertua zen
beste poema bat ere "Hemen

mugituko,/itsasorik erdibituko/ eguzkirik itzaliko .
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Bestalde, ez da batere ahaztekoa, zertaraino diren 1966 inguru
]M

®

	

horretan eta 1970ean oso sartu arte, garai hartako idazleen iritzi-
Losa artikuluak G . Aresti erakusle nabarmenetarikoa izan duten iri-

tzikoak, bai euskara batuaren gaiean, bai modernotasun eta seku-
lartasunaren gaiean, besteak beste . Mikel Zaratek ere sekulartasun
horren defentsa eta euskarazko eredu berriaren hautapenarekin
bereizten zituen garai hartan "Belaunaldi errekoak" .' Nolanahi,
lehen aipatutako poeta horiek, bere erlijioaren aurkako joera alda-
rrikatu beharrean sentitzen ziren eta badute Arestiren antzerkian1

egindako aitorpen antiklerikalarekin antzik franko .'

datza Popeye (Faulkner-en

	

Mikel Lasak ere antiklerikaltasun horretan kokatzen zuen bere
oroitzapenez)" . Askoren ar- burua. Hala frogatzen da Memory Dump-en, 9 Beloken 196lean
tean egindako beste liburu
batean Agiriak . Euskalpoetak Iratzederrekin izandako elkarrizketaren berri ematen duenean . Hiru
eta artŕstak. G . ARESTIrerr urte beranduago, 1964ean EGANen idatzi zuen gure badaezpa-
omenez, Donostia: GAK,
197s,14s .or . Poema hau ez dako kristautasunaren anbiguitatea, nobiziaduen aszetika dudakoaren
zen PB2an argitara eman . aurka . 10 Baina, haatik, Mikel Lasaren poesiara ez da halako zorroz-
Hala ere, Memay Drrrrrpelco
hiru garren argitalpen aurre- tasunik iritsi . Mikel Lasak ez du sekulartasuna erlijioaren aurkako
tik agertu zen 1986ean zrrr- iritziz defendituko ; zehatzago aritzeko, ez du defendituko, eta
gai aldizkarian, 15 .zkian,
3o .or0 poesietako errealismoaren baitan kokatu du, errealitatearen kons-
2. Para urra sorŕologŕa de la tatazio sentsual hori bihurtuz, orainaldia orainaldiaz garaitzeko
rrovela Madrid : Ayuso, 1975, leiha, beste atal batean erakusten saiatuko naizenez .
288 .or .
3. Ohar honetaz profitatu

	

Alde horretatik Jainkoaren esperientzia ere ez erlijiozkoa da eta
nahi dut argitaratu ez den
arren aipatua izan den nire uste dut Felipe Juaristik 11 aipatzen duen Jangoikotasun hori zertxo-
lan bati buruzko puntualiza- bait argitu beharreko geratzen dela batipat garai hartakoak izanaga-
zio batzuk egiteko . Euskal
Filologia amaitu ondoren tik poema asko eta asko ez zituelako bere liburura bildu . 12 Erabaki
Mikel Lasa, Amaia Lasa, horrekin, PB garai hartako G . Aresti baten bideetatik kanpo koka-
Arantxa Urretiavizcaya, Xa-
bier Lete eta Ibon Sarasolari tu beharreko gertatzen zen . Baina baita bere lirismoaren kariagatik,
buruz ziharduen tesina bat Elorri batekin lot zezaketen erreferentzietatik ere . Dudarik gabe,
aurkeztu nuen : Talde ala be- MDn Osagarriak izenekoan lan argitaratu gabeen kaleraketaklaua poetiko?zuen izena . Tesi-
na hartan, aurren-aurrena be- Mikel Lasaren nondik-norakoak ulertzeko aukera ezin hobea ema-
laun /taldeak bereizteko iriz- ten du, baina garai hartan PB 1 ean jainkoaz ez gaitzat hartzea, berepideak emanda defenditzen
nuen poeta hauek hazaldi be- poesiak garaiko eztabaida ideologikoen parametroetatik uzteko
rri batekoak zirela. Ez ordea borondatea erakuts dezake .
talde poetiko batekoak, zen-

BILDUMA

Mikel Lasa

Hegats 12

14



Tere Irastortza

Dudarik gabe 1971an bere poemak bildu zituenean, eta aldez b ait e kintzetan e lkarrekin ari-

tu izan arren, literaturara bi-
aurretik argitara emandako lanetan ere, beti oso argi utzi izan zuen deratutako ekintzetan batera
bere mesfidantza izpiritualitatea gandutzen duen erlijioaz . Hori ibili ez direnez. Sobra ere Jon

Kortazarrek ez du belaun/tal-
bai, Poema Bildumako poesia errepasatuta ikusten da ez zuela deartekobereizketahorijaso,
batere kredo berririk aldarrikatu eta horren ordez izpiritualtasunari eta aski du esaldi bat nire iri-

kutsu paganoa lotu ziola." Hara nola, liburu hartako lehen poema- tztakezondo esplikatzeko edo
ez bere testuinguruan jartze-

ren buruan jartzen dituen AXULARek jasotzen dituen hitzok Goiz Ico . J . Kortazar bera izanik

heltzen diren pikuak maite ditu nere arimak 14 irakurkera profana- kontraesanetan dabilena . La-
berintoaren oroimena . Gure

tzailea erakusten duten testuinguru honetan, zeren eta Geroko garaiko olerkigintzaz, Baroja

testuinguru hartatik kanpo (non goiztar/ berandutarrari kontrajar- etxean argitara emandako li-
buruan "Talde poetiko ho-

tzen zaion), fruta heldu berriaren, eta gainera pikuaren irakurkera nen ironia eta intimismoaz"

arras sentsuala bideratzen baitu, aurrez argitara emandako beste dihardu (64 .or .), beraz talde
poetiko batean kokatuz, be-

poema batean bezala gorputz-arima kontzeptuen kontrajartzea hinrzat Ibon eta Arantxa
hautsiz. Beste horrenbeste esan daiteke egiten dituen erlijio mun- Urretavizcaya, (nire lana ai-

duko aipamen guztietan Kalbario mendia" eliz zaharreko paret 16 patu gabe), eta aldiz beste lan
batean (Literatura Vasca Si-

bazterrean izorkerian egiten ari direnak deskribatzen dituenean, glo XX, Deia, 1995, 1120 .or .)

edo bere kredoa hirugarren egunik gabeko Kristo batena dela dio- eta nire tesina aipatuz, orain-
goan, ahaztuz, talde baino as-

nean, poema horretan bertan . "Poeta berria" lanean, aldiz, Testa- koz zabalagoa dela belaunal-

mentu Zaharreko Jainkoak bezala mundua populatzeaz eta berha- di kontzeptua, belaunaldi ba-
tekoak ez direla esanez . Ho-

tzeaz ari delarik, esapidea modu honetan zehazten du

	

rretaralcoesaten duena dabere
adinak ez duela laguntzen .

ene animaren bakardadea

	

Argi dezadan nik aztertutako

gizonaren irriz ta neskatxen musuz 17

	

poeten artean 10 urteren al-
dea dagoela, eta dakidanaga-

Lehen aldiz 1961 ean argitara eman zituen poema haietaz landa, tik ez da hori ezertarako ozto-
po, hazaldi batean sartze-

lau urtez beranduago kaleratu zuen Gaur ideki diet itsasoari eta rakoan, nola eta belaunaldi
haizeari leihoa"` hartako alleluya eta letanien, edo aurrerago da- kontzpetua ez den jaiotze-da-

tarekin balearrik frogatzen .gien errosarioko formulen erabilera bortitzak modu berekoak dira, Bestalde, aipatzen du idazleon
inolaz

	

"diversa perspectiva ante el
hecho poētico" delako bat,

b2ijlna bortxatua, agur erregina, OZ

	

zein den adierazten ez badu
ere ez berak defenditzendue-
na,etaezta nikdefenditu nue-

"Salamanca II"yen bukaerakoak bezalaxe

	

na ere . Edonola, gorago aipa-
tutako Goldmannen testuak

giza birrinduen gaua, ama gurea, arreba

	

aski ondo erakusten du zertaz
aritu behar dugun, eta testu

paken, zuengan, paken zuengan, paken zuengan

	

hori tesinan sartua zen. Ar-
tikulu honetan Poema Bildu-
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Mikel
Lasa
POEMA
BILDU

Mikel Lasa

ma, nire baitan, zerk egin
duen gogoangarri argitu nahi
dudanez, ez naiz luzatuko
puntu honetan .
4 . 24 .or .
5 . Poemagŕtrtza Donostia :
Lur, 1969, 71 .or .
6 . "San Pedro bezperaren on-
dokoak" Euskal Lŕteratrrra 72 .
Donostia: Kriselu, 1973,
43.or .
7 . "Amaia Lasa ta belaunaldi
errearen erlijio giroa" Euskal
Literatura. Aztergaiak, azter-
bideak . Durango: Leopoldo
Zugaza, 1978 .
8 . Lau teatro arestiar.
9 . Euskal Herriko Unibertsi-
tatea, 1993 . "Osagarriak- Los
complementarios" atalean
104-105 .or .
10. "Liburuak" EGAN,
1964 .
11. Felipe JUARISTI, "Mikel
Lasa: parabola del extraño"
in MD, aip .ob . 14-15 .or .
12. 1960-1963 inguruan,
PBn agertzen diren poema
asko bezala, eta gehienak Liē-
gen eginak, i k. MD batipat
101-116 .or . Hala ere, badira
beste garai batzuetan gai hori
ukitzen duten beste poesia ba- nazi( . .)/paradisuko azken egun' hartan

Inolaz ere, joera hau oso ondo uztartu daiteke A. Camusek
zionarekin, alegia, ez da, ziurrenera, errebelatu metafisikoa ateo, uste
izan daitekeen bezala, baina derrigorrez biraolaria da . 20 Hala ere, ez
dut uste A . Camusek errebeldeen jainkoaz diona beti xuxen-xuxe-
nean aldera dakiokeenik Lasari, zeren eta PBn ez baita jainkoare-
kin adiskide batekin bezala mintzo, garai modutsu hartan B . de
Otero edo beranduxeago eta nabarmenki J . Zulaikak egin zuenez .
Esan berri dudanez, onartu beharra da joera hori presente dagoela
MDn agertu diren garaiko beste poema batzuetan . Baina hori ez da
PBn gertatzen, ene iritzian, liburu honetako funtsezko galdera
delako ideologia eta sinesmen orojakile horietatik landa, atzokoa
eta biharkoa lot dezaketenez landa, non aurkitu behar duen giza-
kiak neurria . Eta ene ustez, A. Camusek aipatu arren gehitxo
garatzen ez duen puntu honek bultzatzen du M. Lasaren poema-
gintza .

Ideologiak, sinesmenak, hitz eta mito haundiz baliatzen dira .
Paradisua, Adan, beti denboraren joku eta amarruaren aurrean
jartzen gaituzten hitzak, hain zuzen ere paradisua galerazten dute-
nak, hain zuzen ere jainkoa, pekatua, zerua eta infernuari esanahi
hantuak damaizkiotenak Jainkoaz, Paradisuaz, zeruaz eta Infer-
nuaz aritzeko memoria jarri behar izaten du gizakiak, eta, hala ere,
PBan adierazten zaigunez, tamariza eta pikondoa paradisu haietan
kokatuak izan ez balira, inork ez zituzkeen irudikatu ahal izango .
Poesia sozialak ez bezala, zeinek, Jainkozko etorkizunari gizabi-
dezko etorkizuna alderatu nahi baitzion, Mikel Lasak, Manhei-
mek21 anabaptisten qualismoaz zion moduan, orainaldia alderatu
nahi izan dio lehenaldi eta etorkizunaren artean pentsatutako
orainaldiaren iruzurrari . Egun-egunerokoarekin egin behar du bat
gizakiak, etorkizun eta iraganaren deialdiak gauzatzerik permiti-
tzen ez duten koordenadak hausteko . Hitzetan eta kontakizunean
oinarritutako memoria orosuntsitzaileari, gorputzaren azterbideak
alderatu behar zaizkio . Horregatik ez da oroitzen PBko gizakia
jainkoak gizona tankeratu zuen egunez, / bizirako arnasa ixuri zioe-
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Beste batzuekin alderatuta, PBko gizakia, Adan izatera, ez litza- tzuk ere, horien artean F . Jna-
ristik aipatzen duen "Tengo

teke gauzei izenak eman beharrean aurkituko, J . Zulaikak bere frio de Dios" MD, 164 .or.,

poeman jarri zuenez.` Izenak kendu egingo lizkioke, piku hostoa lehenengo aldiz Zrrrgain,

24

	

1991 ko Abenduan argitara-bezalaxe, biluzteko, Kristo profanatu hura bezalakoa gertatzeko," tua, 52 .or

hain zuzen ere, gertu daukan Kristo hirugarren egunik gabekoa 13. Bere lehen liburua argita-

ratu osteko ohar batean dionbalia .

	

hau oso azpimarragarria da,

PBko gizakia, errebelde batekin alderatuta,ez da gizaki matxina- g uzti honetaz . »mientrns gue
Fellirti and Cia. conecta con el

tua Eguzki berritan dagoenean ere. Hizpideak Lhomme revoltēra paganismo a travēs del erotis-

ekarri nauenez, ene ustez sarri aipatu izan den arren, oso ondo rrro y la sertsrralŕdad. Agrtŕ no

hay nrrrgruta aberuna, exacta-
ulertua izan ez dena da Poema Bildumako gizona. Argi dago bere "tente corno no la hay en el

sekulartasuna ez dela besoak Jainkoaren aurka altxatu eta ahotsa ŕrrfrervto trŕdentŕna» . MD,
141 .or .

gizakien artean ideia berriak aldarrikatzeko erabiltzen duena . Mun- 14. PB 1 57 .or . Axularren hi-

dutartasun hori gizatasuna bada, sentsazio eta bikizunen azalpene- tzakhauekdira "Praecocasft-
cus desideravit anima mea"

tik abiatzen denarena da, ez beraz gizaki indartsu eta heroikoheroiko (Mich . 7,1) Goiz ontzen dŕ-

batena. Gaizki ulertu hau, ene iritzian, Mikel Lasak aipatu dituen renfikoak desiratzen zituen ene
-egileen artean bat hartu eta hari buruzko iritzi orokor bat PBren ar

biz
h
ik
rta
o
k Presunagazteert lehen
obra orr hek nahi ni-

esplikazio gisan ezartzetik dator . L' home revoltēren gaztelerazko tuzke, herarik naiz zale eta

gura
'
hek zaŕzkit on, gozo etaitzulpenaren izenburu hutsarekin geratu ezkero, gazt . rebelde nk,

g eztŕ, Gero . Arantzazu : Jakin
etimologikoki fr. "revoltē"k ez duen adiera bat ezartzen dio . Ezin 1976, L . Villasanteren edi-

ukatu da Camus-entzat errebeldia positiboa dela matxinatzeak zioa, 115 atala ' 191 .or.
15 . PB1 66 .or .

gizakiaren solipsismoa apurtzen duelako . Eta hala ere, fr. "revoltē" 16. PB1 7o .or .

erabili zuen, ez beraz "re-bellare"-tik datorrena, (gudu egitearekin 17. PB1, 80 .or .
18. PB1, 99-101 .or .

lotua), "re-volvere"-tik datorrena baizik (arean, jira-biran, nahasi-

	

19. PBI, 104 .or .

rik, atzera-aurrera dabilena adierazten duena) 25 . Nire ustez, Poema 20. El hontbre rebelde, Ma-
drid, Alianza, 1982, 22 .or .Bildumako gizona ez da betere errebeldea, hartaz hartzen badugu 21 . Ideologŕa y rrtopŕa . Ma-

zerbaiten aurka ari dena, baizik eta kontra dagoena, ezen eta drid, Aguilar, 1958, 289-

errebeldearentzako irteera bere ekintza da, eta ekintza horrek bide- 298 .or .
22 3 . PB1, 48 .or .

ratzen du etorkizuna, orainaldiko atakatik irteteko . Aldiz, errebela- 23. Adanen poema amai g a-

tuarentzat ekintza ez da irtenbidea . Nahastua dabilenak beste neu- bea. Donostia, Kriselu, 1975 .
24. "Esperpento" PB, 70 .or.

rri bat behar du, eta neurri horren bila egiten da garrantzizkoa 25 . Camusek berak liburuko

Mikel Lasarentzat FORMA .

	

lehen kapituluan ere hitzaren
jatorri etimologia gogoratzen

Forma da segurantzia bakarra, bestelako segurantziarik ez due- du. Beste alde batetik, Mikel
Lasak PB I ko ardatzak uler-

narentzat, orainaldi suntsikorraren gainean; profetak ez bezala, tzen laguntzen duen

horregatik, ez duelako etorkizunaren zuhurtzia ; sazerdoteak ez "L'homme revoltē" lanean re-
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bezala, horregatik, ez duelako iraganaldiari buruzko jakitate onar-
tua . Formen artean aurkitu ahal izango du, beharbada, irteera,
NADA eta DANAren bitasunetik irtetzerik bada, ez inola ere
lehenaz, orainaz edo geroaz beste ideia estalgarri batzuk eraikiz .

Alde horretatik, eta nahiz eta bere iritzi eta kritika artikuluetan
ideien munduan murgildu, Mikel Lasa, konparazio batera, G.
Arestiren bost kopla zuhurrak ulertuta, lau zoroen zain geratu zen,
eta bere poesietan inor baino gaurkoago egin zen ideien mundutik
gauzen mundura etorriz; eredu teorikoen mundua baztertu eta
gauzen errainu propialaren bidean . Esan daiteke, beraz, aldeak
alde, Mikel Lasak bat egiten du bere garaikideekin, ideien mundu
teorikoan ari den neurrian .` Aldiz ez da bere poesietan ideia,
kontzeptu bidez argitzen ; eta honetan datza Mikel Lasaren indarra,

beldia hitzari buruz hala dio

	

horretan, izatekotan, bere errebeldiaren aztarna .
Nik ez dut konprenitu zergni-
tŕk erabiltzera duen liburu ore-
tan hitz arr . Canrrrs bera ez da
sekula gizon altxatu bat izan, POEMA BILDUMA GAUZEN ARTEAN : DANAruntz.
ezpŕdear •ekin topo egin zrrala-
korz, airi zuzen ere . Egan,

	

Ideien mundu hartatik lekoratua, presentea da presentzia, edo
1962, 97 .or .

	

eguna da egona (eta ezer ez da horren errez definitzeko modukoa) .
26. Nahiz eta artikulu haie-
tan ere agertzen diren M . La- Beti bereizten zail diren denbora-espazioak zailago gertatzen dira
sak bere-bere zituen iritziak . oraindik ere liburu honen kasuan . Mikel Lasa bere aurren-aurrene-
Pasarte bakarra hautatuko
dut, horren alde, ez baita errez ko testuetatik agertzen da denboraren kontrazepzioaren inplika~
ezkontutan hartzeaMikelLa- zioei adi,Z7 eta gaur gaurko poeta da, kristau, burges eta iraultzai-
sak 1964ean ziona . Molestia
pittin bat sentitzen dira. San leak ez bezala, denboraren ardatz ekoizle-sortzaileari uko egiten
Martinek bezala, aiiibestepr •e- diolako. Alde batetik haurtzaro/gaztaroa dira gizakiaren aro pribi-
niiatzen nauten gaurkotasun
orretara ( . .). garri •k orasrrii ori lejiatuak, M. Lasarentzat eta presenteak iraganeko xarma galdua
ez dela lortzen ideiak eta erakusten du, bestetik etorkizunerako apustuak ditugu eta
kezkak soilik erabiliaz, bai-
zikanidaztankerak, estiloak ene

	

BZzitza bi memoria
gaurkoa ŕzan bean duela . ( . .)

	

galduen artekoAjola gutxi dio literatura ba-
ten aurrerapenerako egunean

	

leize bat dela dirudZ28
eguneroko problemak arrotzen
badira soilik, idazkerari alako

	

Baina iragan eta etorkizun horiek ez dute berezko garrantziarik .
jite eta biragune berezi bat Orain gogoratu edo asmatu izanak egiten ditu benetako, gogoratu
ematen ez bazaio "Liburuak"
Egan, 1964, t6t-t63 .or.

	

edo asmatu izanaren lekukotasuna bakarrik da egiaztagarri (ez
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ezertarako froga), zeren eta gaurkotasun hori formatan egiten da 27 . "L'homme revoltē"
aip .ob . 99 .or .

presente. Liburuan leku izan nahi dutenak formaren datuak dira, 28. "Acuarium edo itsaspeko
baina zer da forma, poetarentzat, ez bada bizitza ahalbideratzeko herria" PBI, 108 .or.

manera bakarra, jakinaren, topikoaren, iraute hutsaren, beraz, he- 29 .
e,,
1978an

trm
bere dietari

be
oan,
be-

riotzaren aurrean paratzeko modua baizik?

	

raren garrantzia ere erakus-
ten duen oharrean marka-

PBk, horrenbesteko iritzi aldaketa eta bizikera molde apurtu Izen du, nola Wittgensteinen-

izan den araiean, argitaratu izan zenean baino oihartzun haundia- tzar ere Artea, artee ona beraz,
g

	

[t? tzat ezin esmtm -ert lektta den
go lortu badu, ezer adierazi baino gehiago zerbait esan nahi due- MD, 155.or.

lako izan da, arean, euskarria adierazi/adierazlea kontrajartzea edo 30. "Bien artean" Olerti,
1964, MDko PB3an poema

bateratzea gabe, zerbait esan nahi izatea, esanezinari aurre egitea hau Mujika Iraolak itzulia

izan baltU.29

	

agertzen da. Hala ere, MD
horretan bertan "Osagarriak/

Ezin esanarekin abiatuta, sentsazioei sinetsi eta amore eman Los complementarios" sai-
lean, argi asko ikusi da zeta-

behar izan die . Horri deitzen diot Mikel Lasaren liburu honen raino den poema hau 103 .
kasuan errealismo . Sekulartasuna, mundutartasuna, ez da honenbes- orrialdean g azteleraz datorre-

naren osagarri, nahiz eta bata
tez, defendatu beharreko ideia bat, baizik eta sentsualtasunaren bestearen artean badiren 1 eta
konstatazioa, neurri baten premia nahi izanez gero . Gizaki nahas- 2pertsonenerabileran aldeak .

tuak, l'heomme revoltē honek, garden asko adierazi du poemaotan : 31 . "Neurkinak", PB2, 83 .or .

"Bien artean" eta "Neurkinak" :

( . .)
Baina egungo ta biarko egunaren artean
bitarte izugarriak ezarriko ditut
eta goizalba soilean izanen naiz .

Zentzuzko gauzetaruntz
abiatuko zara zuzenean .

Ederrena izanen zara, garbiena, egokiena,
zeure neurri justuan . 3o

Belarri bi zituen aditzeko
munduko doinu berrienak
Eta esku bi laztantzeko
hondartzek dituzten harri gorrienak
Eta aho bat neurtzeko
nesken bular borobilenak."
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Formarekin teman eta orainaren prestutasuna gauzatzeko bere
bereak egin ditu zenbait esapide, zenbait literatur-baliapide . Ho-
rien artean, consecutio temporem famatu hori inondik inora haus-
teko joera Poema askotan jorratzen den bidea da hau, "Amorio
galduak" PB 1 eko lehenengo poeman hasi, eta edizio hartako azken
poemara bitarte; itzulpenean ere erabili du, eta hartara Rimbauden
Sensation datorkit gogora, zeren eta poema hura itzultzean lehen
lerroan orainaldiaz ematen duen jatorrizkoan etorkizunean zeto-
rrena . 32

Ezpairik gabe, urte batzuk beranduago ondo asmatu zuen gure
ikusmoldearen linealtasunaren zentzugabekeria azaltzen, harritu-
rik zenbait jakitunen aurrean"

xehetasunak xehetasun, luxu ugariekin, euren ideiak adierazten,
alabaina osotasunaren ulermen osotik gero eta urrunago. ( . .) Hauek
inolako zalantza izpirik gabe beti dakite arazo baten bi muturrak
atzamar puntan soilki hartzen, hots, arazo baten hasiera, desarroiloa
eta baakaera argi eta garbi adieratzen . Hain zuzen neuri zailena
iruditzen zaidan hori bera. Hasiera eta bukaera konbentzionalismo
kontu bat da ene ustez.

Hasiera eta bukaeraren konbentzionalismotik askatu nahi du
Mikel Lasak bere jarduna . Kontakizun eta historiaren ardatz hori
hautsi alde ere bere sintaxia ahozkotasunera hurbiltzen du Sin-
taxiazko baliapideak berebiziko garrantzia dute, adiera-bide guz-
tiak lexiko hautapenaren mende jarri ziren batuaren aldarrikapen
garaiean . Alde horretatik, gogoratu beharreko dira hitz hauek,
Gabriel Arestiren Harri eta Herriz ari delarik .

Sintaxiagora-bera (ez dut onetan deus ere ulertzen, ezpada jaiotze-
tik ikasi nuena), Aresti da lenen ausartu dena, euskerarekin esperien-
tzi apur zuek egitera, eta zorionez ez du etsik egin. Arestik euskera
bortxatu egiten du eta agian zenbaitetan min eman, ikusi baitu
euskeraren gorputza gogorturik dagoela. 34

Alde batetik, Mikel Lasa izango da euskal poesia modernoan
aurrenekoetakoa, aurrena ez bada, menpeko esaldi luzeak erabil-
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tzen, euskal prosaren tradizioari eusteko, baina bestalde bere eus- 32. Par les soirs bleus d'te,
j iraŕ dans les sentŕen . Udako

kararen normalizaziorako borondatea ez zaio bere espresiobideari arrats urdinetan, sendetan
gailenduko . Menpeko esaldiak ardatz gramatikalik gabe geratzen zehar nabila. RIMBAUD

Poē,nes/Poemak, Donostia,dira, nahiz eta oso ondo ulertu ; 35 sintaxiaren desordena ez doa, Erein, 1993, 12-13 .or .
haatik, idazkera automatikoaren mugetaraino eta surrealismotik 33 . "Anakronikak" MD,

ihes egiten du, Tzara, Aragon aipatu arren, agian, bertan inkonszien- 1 a2 .°r .
34 . "Liburuak" aip . ob . 161-

tziaren haria sarriegi kontakizunaren haria delako .

	

163 .or .
35 . Paradisu galderetako

Gainera, egiaztagarriak bildu nahi dituenak bezala ematen ditu oroipena da/ari ginen pekatu/

Mikelek ordu eta tokien zehaztapenak . Sarri bere garaiaren lekuko- haragizko Pekatu/enriagatŕk
triste ari/triste diren bezala

tasuna eman nahi izan duten poetek ez bezala, liburu honen tamarindoaren adarrak ., .

kasuan konstatazio bat dela esan daiteke . Bere konstatazioa, nire "Amorio galduak" PB1,
58 .or . edo itsas aurrean egin

ustez, pintore batena da, edo hobe azterketari, arakatzaile, arras-

	

nuen mJletsa/etaemaku771eare7l

treadore batena. Denboraren markak, aztarnak bakarrik interesa- ntaitasrtJtearen desioa/Itsas
ertza neurri gabe da eta/ha-tzen zaizkio. Markak atxeman egin behar dira . Arakatzailea da, rrezkero biengorprttzak rtztar-

denbora eta espazioari batera begiratzen duena, honela daiteke urrik zeudenloihal zuri bat
-presentzia presente . Maiz iruditu izan zait Mikel Lasari ematen itxn,°a

J ., .ear)
°a
/ aeta

ldatzelr urrun naba
dagoanako bien gor-zaizkion epitetoak ezkutatu bezala egiten dutela bere ahalegina . 36 prrtztkuztartrrrŕkdarrdezPBl,

Larregi maite izan ez dudan geometria erakusten zigutenean beza- 67.or .
36 . M. Lasa estimatuago izan

la, noiz eta karratu, borobil eta halako figuraren bat edo beste da gure artean, aipatuago,

kenduta iruditzen zitzaidan gezurretan ari zela irakaslea . Irudi bederen, nahiz eta, lastima
bada ere, bere lana definitze-

geometriko haiek zeri zegozkion asma ezinik eduki ninduten, eta ko i rr i a k, ia gehienetan des-

halaxe Mikel Lasari buruz esaten diren orokorkeriekin

	

kribapen eta ulermen bidera
baino gehiago kritikoak eza-

Aldiz, bere marrazkietan, bere poema gehienen espazializazioan gutzen dituen literatur ko-
rronteen inbentariora gara-

bertan ez da lerro zuzenik, bolumenak atxeman nahi dira, bere matzaten . Horrenbesteraino,
iheskortasunak ukatu arte, bederen . Idazleak errealitatea den espa- non, orrialde berean, deitu

baita sinbolista, esistenzialis-zioaren zabal-gizena edo estu-mehiarrak ukitu nahi ditu . Forma ta,dekadentistadepuratuaeta
hutsak dira. Forma huts gara. Zehazten zail den zerbaiten bila kritiko berak baita estetizista

ere Konkretuki lehen aipatu-abiatzen denak segitu nahi dituen aztarranak, ideien mundu kon- tako Literatura Vasca . sigla
tzeptualegian, abastrakzioaren lerro artean, bertsoa eta arima urra- X,Vhartaz ari naiz, 100,129-

tuko bazaio ere, zeren eta hildakoak bakarrik ditu lagun, erroman- 130 .or .

tikoak bere baitan aurkitu uste duen ugartean ; eta horrekin batera
PBn agertzen diren poeta eta idazle izanak ez zaizkit iruditu bere
burua modernitatearen baitan erakutsi nahi duenaren erronka,
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baizik eta gorputzaren datuetatik atera ez daitekeenean, babesten
duten lagunak, arima-erratuak, une eta gune guztietatik bidaliak .

Eta formaren atxikimendu hori nabarmen gertatzen da bere
poesia politikoenetan ere "Gerrate ondorena", "TX.E-ri"poemek37
ez da mezu politikorik agertzen, eta ez da oso errez jakiten zein den
izan memoriaren eginkizuna, (ez baita inondik errebeldiaren oroi-
mena, zorrotza eta barkatzen ez duenetarikoa), 38 izandakoaren
aztarnarik gelditzen ez denean, eta hala ere, poesia politiko hauetan
bezala poeta berriaren eginkizunaz eta ari denetan markatzen da
berriro FORMAren garrantzia . FORMA da poesian presentzia,
presente egin duena . Forma da gauzei zentzua damaiena, forma da
errealitatea, datua eta poesia haietan ere mezu erredentore baten
ordez espazioa da esapidea, gerrate ondorengo ixil-unean, no man's-
landbihurtua, eta paisaje pasarte laino urratu gisa, mueble gabeko
etxea, Etxebarrietari dedikatutako poesian . Izan ere, C. Vallejore-
naren antzera, PBko gizakiak irudikatutako errebeldia imintzio eta
espanturikgabekoa39 zen, jatorrizko kulturaren barne-sostenguakgal-
du dituen herriarena bezalakoa, amildegi ertzean hutsuneari zuzen-
dutako marmarra laua.

Baina jarrera honen berri argiago ikusten da, oraindik,
"Ghetto"an

Lekunea ikaragarri zabali zen
lau aldetara argizko hutsuneak
bortxa egiten ziola mundu hertsiari

Ene bihotza katibu zegoen baina
lau ideia hertsiagoen jira-birazko
mugimendu amaigabeko zorabioan .

Baina ikusi dut ikusi
zuhaitza soila
hornidura guztiez biluztua
ilunabar gorian
zeru argiaren kontra islataLa
soila
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bakarra
bakana
marra hutsa

Ene arimaren atxikidura bakarra 40

Poema honen bukaerak ondo adierazten du azterketari honen
poesiaren sinbologia espazioan errotzen, eta espazioa forma arrun-
tetan, konkretuetan : itsaso eta hondartzan urpeko herri eta deshe-
rri; gauzena: itsasontziak; naturarena : pikondoa tamariza . . . Esoazio-
ak ereduen mundutik errealitatera ekartzen dituen heinean, pre-
sente egiten dituen heinean lortzen da memoria ez artxibo bihur-
tzea, eta oroitzapen, gertakizun eta kontakizunen gordeleku gabe,
bere adierarik literalenean, aztarnategia, inpresioa, dagerrotipo ba-
tena itxurako pausabidea izatea .

Gorputzaren zentzuetan geratzen dira zantzuak, sentsazioetan
dago neurria, eta horretan behar genuke abereetatik gertuago,
katuak nola, nola itsaspeko heriko arrainak. Kontakizunean dago,
berriz, zentzabidea eta zentzabide hori ez da historia, fantasia edo
asmamena baizik

Konkretutasun honekin bidera daiteke poesien sentsualtasuna,
zeren eta Mikel Lasaren poesietan agertzen den zama sexuala,
erotikoa, gorputzaren ahalegin jakin batean koka daitekeen : gor-
putzaren ahalegina bestearen arimara iristeko, (bestearen gorputze-
tik norbere bakartateraino baino asmatzen ez badu ere, sarri) .
Mikel Lasa ez da, agian horregatixe, maitasunaren kantugilea,
desioarena, amorioarena baizik . Izatekotan, maitasun arrastoa aur-
ki daiteke biziaren ertzean, eta hori ere itsasoak plaian berehala
ezabatzen dituen arrastoen laburtasunean, presenteak berehala
ematen baitu amore, ez baitu desioa eta gozamena heda arteko
iraupiderik baizik. Gorputzak uztartu egiten dira, itsaso ertzean,
eta nahi bada diruaz lotzen dira ; maitasuna ez da desioa baizik,
bakartateari ihes egiteko isia. Mikel Lasaren amorfoak galduak dira
beti, orain-oraingoan bakarrik bizi daitezkeelako, gorputzetan .

Tere Irastortza
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Mikel Lasa

Bitartean ametsa da /zuk erran didazuna maitea.•,maite nauzula enia
zarela." Hara nola begiak, ezpainak, diren errealitatea eta maitea-
ren besoetan ez den ilargirik ez izarrik . Eta gorputza neurrj bakar-
tzat harturik espero du sosegua poetak, eta Baudelairen omenez
idatzitako poeman dionaz hiregorputza nire animaren truke . Gor-
putza daiteke azterketariaren bide bakarra, jakingo badu zer den
bilatu nahi duen, zeren eta norbere baitatik irteteko ez baitu aski
Jainkoa, Descartesen gisara; ez ideologia, iraultzaileek aldarrikatu
dutenez; eta ezta errebeldiari Camusek damaion zentzu positiboa
ere .
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EUSKAL POESIA ETA NARRATIBAKO ZENBAIT LIBURU AZTERGAI (1971-1993)

Enejesus
RAMON SAIZ,ARBITORIA

ENE JESUS

Ramon Saizarbitoria

Joxean MUÑOZ
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Joxean Muñoz

ENEJESUS-EN KOLOREAK'

Ezer baino lehen, eskerrak eman editoreari, Enejesus berriro eros-
teko modua eman digunez, berriro erabili, utzi, eta galdu egin
genezakeelako. Ez da berehalakoan gertatu : egile ospetsua, heldu-
tasunekoa omen duen nobela, eta hala ere, hemezortzi urte behar
izan dira bigarrenez argitara emateko . Ez dut orduko Enejesus azal
zurikoa ekarri. Etxean daukat, bakarra, -izan ere, dedikatu gabea-
hausten hasia, zatika, saltoka, osorik, behin eta berriz irakurria .
Haren zuritasuna dut gogoan .

1976an argitaratu zen, uztailari oraindik hazila esaten zitzaion
garaietan alegia . Argitara baino lehen bagenekien Ama zuela nobe-
lak ardatz nagusi. "Ama", maiuskulekin. Eta bagenekien, izen-
buruko leloa, marmar hori, ezaguna genuelako : Enejesus, edo jesus,
Jesus, Jesus Maria eta Jose.

Ordurako, (eta hitzaurreko hitzak lapurtzen dizkiot Koldo Iza-
girreri) "Lehen aldiko gizona izatera kondenaturik zegoen Saizarbi-
toria" . Ironiazko titulo berri batez ornitu zuen Koldok : euskararen
onerako izkribatu nahi ez duen lehen - eta erranen nuke, oraingoz
nobelagile bakarra . Argitara zetorren belaunaldi batek sina zezakeen
azpian . Arestiren sokatik zekarten euskara urbanoago, biluziago
baten erronka . Bilduma hartan bertan, Koldok "ItsasoAhantzia"ren
ertzetan zirriborratu zuen bere poesiaren paisaje basikoa . "Zergatik
Bai'ekin bilatu zituen prosa bat eraikitzeko hizkera puskak . Atxa- 1 . Ene lesus 2 . edizioaren
gak Ziutateetako hondakinetan trazatu zuen bere lehenengo despa- aurkezpenean Donostiako

radisua. Esparta-Liliput. Giro harek, gero, Ustela eta Pott izango Udal Liburutegian eman-
dako hitzaldia, Hegats-

zuen izena .

	

erako moldatua .
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ENE JESUS

Ramon Saizarb :torta

ErreJesrts . Ramon Saizarbitoria

Oso ondo kontatu dezaket nahi badut, ze ni han egon nintzen .
Hori liburuak esaten du . Barkatu, Samuelek esaten du liburuan .
Nik ere hori bera esan dezaket nahi badut. Historiak kontatzeak
sistematizazio apur bat besterik ez du eskatzen ziur asko . Hor ere
liburua mintzo da, nobelaren narratzaile izenik gabea .

Ni ez naiz ordukoak kontatzera ausartuko . Aitortu dizuet de-
dikatoriarik ez daukadala liburuan . Intimidadeak harrotzeko ohi-
tura zitalean ezin izango dut, beraz, erori . Sentitzen dut, Ene jesus-
en miresle anonimo bat naiz. Izan ere, liburu honek miresle asko
omen ditu, baina gutxi dira agerian esaten dutenak . Batzuk arrotz
eta ulergaitz egin zitzaielako ; besteek, gustatu zitzaienek, ulertu-
takoa esplikatu beharraren beldur zirelako .

Bere garaiko irakurleei aurreratu egin zitzaiela ere esan izan da .
Nik ez ditut gauza horiek sinesten, denborarenak alegia, garaikide
bat futurora kondenatzea exilio forma sotil bat delako . Orduan
berriegi zelako kriterioekin esan liteke orain zaharregia dela . Behin
denboratik bota zaituztenean, ez dago berriro itzultzerik . Bigarren
argitaralpen honek ekarri digu hori ezeztatzeko erronka .

Asko poztu ninduen Mari Jose Olaziregiri, Euskaldunon Egunka-
rian, Ene-jesusen erreibindikazioa irakurtzeak . Plazerretik abiatuta
egiten zuelako. Niri oroitzapenak eskatu dizkidate, orduko irakur-
ketaren inpresioak . Liburuaren kolore dominantea daukat gogoan :
zuria .

Lehen lehenik, argi zuri batek hartua duelako narratzailea . Haun-
dia da argiaren fenomenoa (dio) . Epikoa. Batez ere ondo deskribatuz
gero. Posibilitate asko dauzkat argiarekin .

Egun, ez dago ondo ikusia argia deskribatzen saiatzen den
literatura "hori" . "Hori" tonu despektiboan esatea zilegi da . Urteo-
tan, narratzaileak hartu du berriro idazlearen erreleboa, argumen-
tua birbaloratu da, abentura aldarrikatuz eta Stevensonen urteurre-
na ari gara, altxafueroez, ospatzen. Arrazoi guztiarekin, gainera .

Beldur da beraz, gure editore jauna . Baina oraindik indarrean
daude Batailleren hitzak : Zertarako denbora galdu egileari benetan
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premiazko egin ez zaizkion liburuekin? Horri, Saizarbitoriak, or-
duko epilogoan, fantasma pertsonalak eskutik hartuta ibiltzea
esaten zion. Alegia, liburu hau ez dela ariketa formal bat . Hemen ez
dago idea bat, gero forma batean edo bestean eman daitekeena,
forma eta edukina bereizteko gai sentitzen direnek esan lezaketen
moduan. Hemen ezintasun bat dago . Ezintasun pila bat .

Ez da ez, kontatzen ez dakielako . Nobela honen egileak ongi
daki, ongi lekike gauzak kontatzen . Nahi balu, posible balitzaio .
Ezina ez dakarkio ezjakintasunak, gehiegi jakiteak baizik . Izan ere,
badaki bera baino hobeto Samuelek egin zezakeela . Gehiegi jaki-
tearen zama zaio oztopo .

Horregatik agian, bere buruari hainbeste debeku, bortxazko
hainbeste ezintasun . Barne koherentzia formala da munduarekin
koherente izatea ilusio zaion narratzailearen aukera bakarra . Pro-
grama bat: Narratzaile bakarra, parrafo bakoitzean ahitzen den
narratzaile arnas laburrekoa . Gela itxi batean dagoena. Geldirik,
ohean, etzanda . Ez du entzulerik, ez du zer kontaturik . Monologo
obsesiboa baizik ez du. Idazle puska izan behar da hain elementu
kamutsekin lanean ausartzeko. Argumentoaren euskarririk gabe,
apenas kolorerik gabe, afirmazioak egiteko debekupean, "da",
"dago", "dauka" esan ezinik. Dena da posibilitate, dena da baldin-
tza. "Auskalo" etengabe bat . Betiereko marmar baten bilakaera,
ezinbestez tragikoa .

Narrazioa, enzefalograma baten moduan ematen da. Hospitale-
ko gela zuriak dira orriak. Kokaguneen abstrakzioan, idazkeraren
hoztasunean, aiztoz ebakitako esaldietan, horretan ere kolore zuria
antzeman daiteke . Denboraren zain egoteko leku higienizatua .
Kontakizunaren koloreen aurretik, marmar koloregabearen marea
dago . Kontatzeko premia huts bat, astuna, nekeza, jakina baita
errazagoa dela zazpinaka kontatzea : Zazpinaka kontatzea kredoa
errezatzea bezala litzateke, baina burua gehiago ejerzitatuz agian .

Hasieran, (ba al dago hasierarik?) "ni" narratzaile horrek istorio-
ak kontatzeari ekin aurretik, beste irtenbide batzuk bilatu ditu .
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ENE JESUS

Ramon Salzuroñora

Eze Jesus. Ramon Saizarbitoria

Numero zerrendak, inbentarioak, inbentarioen inbentarioak . Hor
ez dago emozioaren traizio posiblerik, hor ez dago nitasunaren
kutsadura gaiztorik. Mundu aseptiko -mundu zuri laborategiko-
horretan bilatu nahiko du ihesbidea. Ez zaio nahikoa . Ez konzen-
tratzekotan alferrik ari naiz kontatzen. Horretarako hobe da abando-
natzea . Hori esan orduko irudiak pilatzen zaizkio buruan . Konta-
tzen saiatzea erabakitzen du . Derrigorrezko momentuetan izan ezik,
ez dut gehiago zazpinaka kontatuko. Hori ez da denborari itxoiteko
manera noble bat. Horretarako berdin litzateke errezatzea. Berdin,
eta ohiturarekin adosago.Zain egoteko linbo hori, zuria da erabat .
Zuria baita ere argia, barroteek lautan ebakitzen dutenean . Zuria-
ren pantailan saiatzen da ihesbidea antolatzen, emakume baten
irudi koloretsua proiektatuz . Itsasoan, udako eguerdi betean .

Idazleak ez ezik, narratzaileak ere asko daki ; gehiegi seguruenez .
Zer egin duen, zein pekatu duen, zein kulpak daraman narrazioan
aurrera egitera, guzti hori ongi asko daki . Badaki, beraz, zein irudi
nahi eta ezin duen sahiestu : imajinatu nahi ez ditudan historiak.
Imajinatu nahi ez nituzkeen historioek ez naute abandonatzen . Be-
harbada abandonatzen ez nautelako dakitabandonatu nahi nituzke-
ela. Kontatu behar lukeenaren kontra ari da narratzailea istorio
posibleak asmatzen .

Margarena, adibidez . Istorio hori eraikitzerakoan sistematikoa
izaten saiatuko da, programaren aginduak beteko lituzkeen prezisio
handiko makina bat bezala. Kolorezko momentu nabarienak dira
liburuan . Txalupan dago nire aurrean ronbo zuriak dituen igeritako
batekin . Marga . `Amak"-noski-ez zuen Marga maite. Esan ez balit
erejakin eginen nukeen, baina esan egin zidan . Marga da narratzai-
leari Zuk zer nahi duzu. Zuk zer eskatzen duzu galdetzen dion
bakarra. Sensazio asko dira Marga, edo sensazio asko da. Kolore asko
itsasoa den bezala, eta itsasoa kolore askotakoa . Eta, ikusi nahi dizki-
dazu? galdetu eta gero, emakumearen larru beltzaranduan, zuriak
dira apenas antzemandako bularrak .

Eraiki nahiko lukeen istorioaren zirrikitu guztietatik sartzen
zaio ordea kontatu behar lukeen hori . Tituloraino. Tituloan ere
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Ama, maiuskulazko ama omnipresente hori dago . Marmar bat da,
lehenik: Jesus, jesus, Jesus Maria ta Jose. Musuzapi txuri bat da,
jertsei beltzaren mangatik ateratzen . Ahots bat, nigar bat, malko
bat. Ez du gorputzik . Gauza indistinto bat da, formagabea, forma-
ren aurrekoa, biguina, hezea, eta epela . Baina batez ere biguina.
Jertsei beltza eta musuzapi txuria da ama . Oso ondo gogoratzen da
narratzailea.

Ama terrible hori da liburuko kolore beltz nabarmena . Kolore-
rik eza, kolore guztien altzoa eta ukazioa. Amarengandik ihesian,
narratzaileak mundu erabat zuria bilatu du irauteko, oroitzapene-
tik libratzen saiatzeko, oroitzapenak kontatu beharretik . Bake
momentu hori iritsi artean, zain egon beharra dago . Zain egoteko
modu bat delako ekiten dio narratzaileak kontaketari .

Eta narratzailea bere borroka -azken finean, heroikoa- galtzera
doanean, liburua zuriak jaten du . Ez Margaren bularretako zurita-
suna, baizik sabel biguin heze horistatuarena .

Bakandu egingo dira hitzak . Murmurio bat bilakatuko dira
azkenerako. Erantzun bat, etsiena, hasierako orrietan bere buruari
egiten zion galderarentzat : Zer da gehiago, hitz bat ala murmurio
bat. Orrialde ezin zuriagoetan deuseztatzen da nobela, testua mar-
mar beltz bilakaturik. Zurian urturik . Ez da ezer gertatzen, hori da
trajedia. Ezin liteke gertatu. Ama terrible horren garaipena dago
titulotik azken orrialderaino . Orrialderik zurieneraino .
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EUSKAL POESIA ETA NARRATIBAKO ZENBAIT LIBURU AZTERGAI (1971-I993)

Izuen gordelekuetan barrena

JOSEBASARRIONANDIA

IZUEN
GORDELEKUETAN

BARRENA

Juan Ramon MADARIAGA

' Sarrionandia Joseba . Izuen gordelekuetan Garrena. Bizkaiko Aurrezki Kurxa, 1981, Bilbo
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Juan Ramon Madariaga

SARRIONANDIA ESTREINEKO ALDIZ

Ni ez naiz datak, izenak, lekuak eta, gomutatzen dituen horie-
takoa. Ez horixe. Hau dela eta, aspaldi batean, hastedanik bukaera-
ino irakurririko liburu guziei data jartzea otu zitzaidan, alde bate-
tik, eta ahantzi aurretik, liburu horren irakurketa zaurtzeko eta
bestetik zorioneko egun horren fetxa jakin ahal izateko . Azertu
honi esker gaur egun oraindik, edozein libururen lehenengo orrial-
dean nere begiak egokitzen direnean, sorpresa batzuk hartzen di-
tut : Hau orain dela bost urte irakurri nuen, hori orain dela hiru, beste
hori oraindik irakurtzeke daukat, eta horrela . Eta apalategian da-
goen kolorezko karabana geldiari gainbegirada bat bota nionean,
nahiko marginaturik zegoen liburu urdin batez ohartu nintzen,
dexente erabilia omen, goitik beherako marra zaharkitu batzuek
identifikatzen baitzuten .

Abia abiatik ezagutu nuen eta ziplo liburu horren orrialde zuri-
-zurien aitzinean deskubritu nituen mundu baten parabisuak akor-
dura etorri zitzaizkidan . Mundu hark beste bidexka batzuk erakus-
ten zizkidan, komit nintzen korritzera. Mundu hark amesteko era
berri bat jarri zion nere boligrafoaren puntari, hizkuntza zahar
baten odol berria eman zidan . Lur berri honetan lekzio ederra
suposatu zuen zuhaixka gaztearentzat .

Beti beti, liburua hartu eta aurreko azala begiesten nuen, zuen
irudiaren tramak ere mezu izkutu bat gordeko bailuen . Eta gero
behin eta berriz tituloa irakurtzen nuen : Izuen Gordelekuetan Ba-
rrena . Liburua urdina zen, inprenta lan kaxkarrekoa baina erregalu
eman zidatenez . . . Lehenengo orrialdean datu gehiago . Literatur
sari bati esker plazaratu zen . Saria 1980.ean eraturikoa izan zen .
Datu guzi hauen goikaldean, hasieran deskribatu dudan azertu
horren isladapena ; data. "1986.eko Abenduan" jartzen du .

Hau da, hurrengo urtean hamar urte J . Sarrionandia deskubritu
nuela .
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Izuen gordelekrretarr barrena. Joseba Sarrionandia

Izuen gordelekuetan barrena

Titulu honen pean altxor miresgarri bat izkutuan zegoen . Irakur-
keta sakonen poemak ziren hantxe idoro nituenak eta ez bakarrik
idazleak igorri nahi zuen mezu, dei, deitore edo kantuaren aldetik .
Hizkuntza bera, hasieran traba zena, lerroz lerro zutabe edo pilare
antzean, buket ederra izatera iritsi zen .

Tenore hartan hiztegia izan nuen lagun eta halaz, hitz xarmen-
garri ugari nere memoriaren pasabideetako apalategi berrietan
kokatzeari ekin nion. Hitz hauek beste espazio literario baten
giltzarri izan ziren . Hitz magikoak, ele misteriotsuak, poemarekiko
losintxak .

Batzuk oraindik gomutatzen ditut : haboro, deslai, halaber, iduzki,
tipino, haunitz, orena, profitatu, bozkarioa eta abar luze bat .

Hitz hauen bidez Bilbotik at dagoen beste Euskal Herri hori
ezagutu nuen, beste hizkuntza mota hori, beste paisaiak, beste
gainak, oihanak, jendakiak, euskaldunak .

Iparralde ahantzi hartan ere Xiberoko herria deskubritu nuen
geroagoan eta horrela osatu nuen nere Euskal Herri propiala .

Poemak leku hauen egunerokotasunak nereganatuz irakurtzen
nituen eta behinola irudikaturiko paisaia, geroz formaz, kolorez,
eta nortasunez identifikatu egin nuena, lerro haien artean ageri
zitzaidan artzainaren ahoan, subazter zokoan, amatxi kadiran
dagoela, edota mendi gain zurietan, Iratiko basoetan, pagoen ar-
tean .

Orduan maite izan nuen herria osoki eta poema askotako esal-
diak barneratu egin nituen muineraino :

Nekez uzten du bere sorterria
sustraiak han dituenak . . .
Aberria hautatu egiten da
Inork agintzen ez didalako
dut maite
maite dudana .
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Liburu honek dituen epigramak, lantzean behin balizko amo-
diozko gutunetarako ere erabili nituen. Gomutatu dudan ederre-
netarik bat hauxe da :

Atearen aitzinean baratza
baratza erein berria
euriaren esperoan bezala
halantxe espero zaitut maitia .

Epigramen sinpletasuna miresten nuen Sarrionandiarengan .
Mirespen honek, behin aipatutakoaren bariazio bat argitaratzera
bultzatu ninduen, mimetika hutsean . Honela zioen .

Marinelaren aitzinean untziaren belak
belak beraren munduaren premia
ipar haizearen beharrean bezala
halaz behar zaitut nik maitea.

Poema batzuk ere, konturatzeke, kantuz ikasi nituen Laboaren
eskutik. Sorterriko koplak lagunen arteko girotze ederrean kanta-
tzen genituen .

Eta gero bidai luzeak, eta bidai horretan poeta lagun berriak
egiteko parada ezin hobea . Obra gehiago irakurtzeko, hobeto ikas-
teko .

Izuen gordelekuetan barrena liburuak beraz, atarramendu han-
diko iderentza suposatu zuen . Hizkuntza berezi baten berritasunak
eta mundu sasiezagunaren nortasun liluragarria .

Eskutartean eduki nuen poema sorta hau, Pamiela argitaletxe
arduratsuaren bidez, Izkiriaturik aurkitu ditudan ene poemak li-
burudendetan kausitu nuen arte . Orain liburua zabaldu dut eta
lehenengo orrialdean data dator, 1987 .eko abenduan. Urte bat
geroago beraz .
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Izuen gordelekuetan barrena. Joseba Sarrionandia

Izkiriaturik aurkitu ditudan ene poemak

Sarrionandiak liburu honen bidez, literatura modernoaren itsa-
so handi, zabal eta ezezagunean murgilerazi ninduen definitiboki .
Ez dakit dagoeneko, zenbat aldiz irakurri ditudan liburu okre
koloreko horren poemak. Bai, okre antzeko kolorea du, arin lohi-
tzen den horietakoa, baina betiko legez artoski landua eta inprima-
tua .

Idazleak berak idatziriko hitzaurreko zenbait pasarterekin bat
etorri nintzen duda barik .

Badago sentzazio bat, poema bat estrczinekoz irakurri arren ezagu-

na eriztearena edo, hobeto esan, poema hori norbere hasitan asma-

tzear zegoela senditzearena.

Halaz agitzen zitzaidan niri ere bai, eta ez bakarrik liburu hone-
tan hainbat poeten kreazioen translazioekin. Hori berori senditzen
nuen Sarriren liburu berri bakoitzaren poemen aitzinean .

Nere buruak hau horrelaxe idatziko nuke nik tipotako esaldiak
xuxurlatzen zizkidan. Ez zegoen beste modurik, horrela zen eta
kitto .

Liburu hau irakurtzen hasi nintzenean gazteegia nintzen, litera-
tur mundu magiko honetan eskarmentu gabeko pertsona eta bere
liburuen aurrean burua itaunez betetzen zitzaidan .

Itaun horietako bat hauxe zen : Nondik ateratzen zuen ho-
rrenbeste idazle ezezagun eta on?

Erantzuna ere deblauki bururatzen zitzaidan. Honek hogei mila
liburu irakurriko ditu urteetan zehar. Ondorioa: Irakurtzeari ekin
behar zaio su eta gar .

Beraz Izkiriaturik aurkitu ditudan ene poemak liburuak azke-
nengo orrialdean zekartzan autoreen zerrenda arakatzen hasi nin-
tzen. Horrela Yeast, Holan, Rilke, Melville, Pavese eta nola ez
Pessoaren poesiaz gozatzen ikasi nuen

Liburu honetatik gomutatzen dudan poema ederrenetakoa os-
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tera, ez dagokie arestian aitatu poetei . Hau anonimo txino bat da,
eta Gure hitzen ahalmena titulu pean dator.

Sarritan igertzen da gure hitzek
ahalmenik ez dutela,
Gure pentsamendu sakona azaltzeko
hutsalak direla .
Egun haretan, aurrez aurre, elkarri
begira egon ginenean :
Zelan adierazi gure bihotzen
mila tolesdurak?

Poema liburu bi hauetaz landa, badira egileak kreatu beste
batzuk, eta hasierako lilura hori sortu ez badidate ere, bai esan
daiteke perla bereziak izan direla nere irakurketen barruan .

Agian, eta poesiagintzari dagokionez, sosegugabetuena eta bor-
titzena baina era berean itxaropetasuena Gartzelako poemak deri-
tzona da .

Egia da epilogo hartan J. Iturraldek zioena : irakurlea, liburu hau
amaitu ondoren, ez da hasterakoan zegoen bezain sosegaturik eta lasai
geratuko . Hala agitu zen .

Oso poema gogorrak idoro nituen horretan ere .

Presoa zelda bazterrean,
bakarrik mintzatzen bezela .
Baina ez, armiarma bati
galdetzen dio Noiz arte?
Armiarma, berehala,
zintzilikatu eta haria
luzatzen jeisten da .
Eta badirudi hari luze hori dela
armiarmaren erantzuna .

Poema are bortitzagoak ere irakurri nituen eta poesia mailu bat
dela gogoratu .
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Izuen gordelekuetan barrena. Joseba Sarrionandia

Baina orokorrean narrazioetan zein poesiagintzan Sarrionan-
diak erromantizismo ikutu berezi baten pean izkribatzen duela
aitortu behar da eta honek oso autore berezi bihurtu du .

Denbora, leitzearen leitzez
zahartzen den gutuna da .

Baliteke erromantiko-tragikoa ere izatea, desesperantza anitze-
tan dastatzen baita poema askoren azkenengo traguan . Halarik ere,
nere aburuz dugun idazlerik emankorrenetakoa da . Bokazioz idaz-
ten du Sarrik, denborak, existentziak berak behartuta .

Seguruenik bizimodu latzak ez du beste irtenbide gloriosorik
ematen eta literatura du abaro beroa, aterpe segurua . Ez ote genuke
besteok berdin eginen? Inon eta leku guztietan egotearena idazle
honek duen beste berezitasun bat da eta horrela alde misteriotsua
lortzen du baina beste askok badute berea .

Sarriri esker, literaturaren palazio handiaren zenbait gela eder
deskubritu nuela aitortu behar dut, aitaturiko liburuen bidez eta
bere zerrenda luze horren barruan dauden beste askori esker . Pala-
zioa Taj Mahal bezain handia da, harri bitxiez josia, zaharra baina
ederra, jendez beterik eta ni kirikatzen, aztertzen, ikusten baino ez
naiz hasi .

Bera ere hor egongo da, nonbait, gela zaharretako, pasabidee-
tako, anbiolako biblioteketako liburuak irakurtzen, informazioa
ordenatzen, izkiriatzen, harik eta gure artera bihurtu arte .
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POLIEDROAREN HOSTOAK
JOAN MARI IRIGOIENEN MUNDU LITERARIOAREN

ELEBERRI FUNDAZIONALA.

Badira idazleak besteen ibilbideak markatzen dituztenak, atzetik
mugimenduak sortarazten dituztenak, joera baten aitzindari edo
bozeramaile edo bihurtzen direnak, nahita edo nahigabe, eta horri
loturik agertuko dira aurrerantzean komunikabideetan, batzuen
txaloak eta besteen gaitzespenak jasoz . Badira beste idazle batzuk,
ordea, bere bidea egiten dutenak, bakarka eta poliki, zurrunbilotik
urrun samar bere obrari erreparatu eta hori egunik egun aberasten,
umotzen, hobetzen ahalegintzen direnak, jarraitzailerik baduten
arduratu gabe, beren estiloa eta hautuak modako diren edo ez
gehiegi axolatu gabe . Jakina, ez dago esaterik jarrera bat edo bestea
ote den egokiena, bietatik behar baitu kultura bizi batek eta bi
alderdietatik zer edo zer izaten dute idazle gehienek bere baitan .
Hala ere, Joan Mari Irigoien sailkapen horretako bi txuloetako
batean sartu behar izanez gero, inolako zalantzarik gabe bigarre-
nean kokatuko genuke, eta ez dut uste berak protesta handirik
egingo lukeenik .

Ez du inork zalantzan jarriko Irigoienek, urteen eta lanaren
poderioz, obra pertsonala, heldua lortu duela, eta horrekin batera
estilo berezko eta bereizia ; kezkatzen duten gaiek kezkatzen dute,
ez puntako inork puntako gai izendatutakoek . Eta urte hauetan
guztietan biribildutako obra horri esker lortu ditu Joan Marik
izena eta lekua, errespetua eta estatusa .
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Poliedroen hostoak . Joan Mari Irigoien

Gaztetako Oilarraren promesa nobelaren eta Hutsetik esperantza-
rapoema-bildumaren ondoren, Irigoienen heldutasuna, bere mun-
du-ikuskeraren eta literatur jardueraren finkatzea, handik zenbait
urtetara kaleratutako Poliedroaren hostoak (aurrerantzean PH .) ele-
berri mardul, sakon eta konplexuarekin iritsi zirela esan daiteke .
Hain zuzen ere, 1983an kaleratu zen lehenengo aldiz PH ., urte
batzuk lehenago idatzi bazuen ere, eta 1995 honen hondarrean
kaleratuko omen da berrargitaraldi zuzendua, ondo merezia duena
eta orain arte ezagutzen ez zutenei horretarako aukera emango
diena. Harritzeko moduko datu bat bota dut oraintxe, komenta-
tzea merezi duena: zer dela eta pasa ote ziren urte batzuk idatzi
zuenetik argitaratu arte, horren obra mamitsu eta bikaina izanda,
endemas sari handi bat irabazi eta gero? Erantzuna, askori harriga-
rria irudituko zaien arren, hauxe da: garai hartarako zailegia, anbi-
ziotsuegia, handiegia gertatzen omen zen, eta inor ausartu ez, edo
asmatu ez edo auskalo . Andu Lertxundi izan omen zen azkenean
kaxoi batetik atera eta, hainbat ukitu eta kenketa egin ostean,
liburua plazaratu zuena. Datorren mendeko filologoen edizio kri-
tikoen zain egon beharko dugu kenketa horien aurreko orijinala
nolakoa zen jakiteko baina, Anduren literatur sena ezagututa,
seguru irabazian atera zela eleberria . Nolanahi ere, urteen ikuspegi
zabalaz gure literatura zer edo zertan behintzat aurreratu eta hobe-
tu dela esan liteke, garai hartan txundigarria zen lexikoa gaur egun
aberatsa baita besterik gabe, orduan -ni behintzat euskaraz irakur-
tzen hasi berria, esaterako- izugarri luze eta harrigarriro nahasi
iruditutako lanari zabal eta sakon irizten baitiogu orain . Ez da
seinale txarra .

Egilearen heldutasunaren abiapuntutzat hartu dugu arestian
P.H . Zehatzago esanda, Irigoienen literaturan obra fundazionala
dela baietsiko nuke, hitz potolo samarra bada ere . Izan ere, PH .n
aurkitzen ditugu geroztiko bere eleberrietako funtsezko gai eta
ezaugarri guztiak: dualismoa, ametsa/errealitatea jokoa, saga fami-
liarrak, karlistadak, azken frankismopeko gazteen errebeldi gosea,
historian arakatzea, epikotasunaren xarma, transzendentziarako
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joera . . . Beste asko ere aipa genitzake baina, gehiegi ez luzatzearren,
hauetako batzuk komentatuko ditugu .

Dualismoa funtsezkoa da guztiz P.H .n (lurra eta haizea dira bi
elementu nagusiak, eleberri osoa sinbolikoki egituratzen dutenak,
gero nahastu eta itxura polimorfikoa hartzen badu ere) . Obraren
hasieran bertan egiten zaigu aitorpena :

Osaba Joxek ez zian ulertzen gauza bat aurkakoaren eraginaz edo
aurkakoarenfantzioan ez bazen behintzat: ez zian beltzik gabeko
zuririk edertzen, ezta beste edozein margo ere bere osagarririk gabe.

Dualismo berbera dago, esaterako Consummatum estnobelaren
egitura eta kontzepzioan, bai eta Babilonia-koan ere. Azken kasu
honetan, gainera, bada beste kointzidentzia nabarmen bat : gerrate
karlistetako ideologi banalcetarelcin batera taxutzen da dualismo
hori .

Gerra aipatu dugu . Hau ere iturri aberatsa da Irigoienen obre-
tan. Historia bera ere bai orohar, trebea baita garai historiko zeha-
tzetan kokatu eta haren xarmari zukua ateratzen, dokumentazio-
lan zorrotz bati eskerrak; dokumentazioaren kontu hau, nolanahi
ere, areagotu egin da egilearen azken lanetan . Garai historiko
horietan, berriz, gerra-aldiak izaten dira beti muina, gunea . Para-
doxikoa ere bada, egilearen ideia antimilitarista aitortuak ezagutu-
ta; gainera, gerraren gaitzespena baino gehiago -horretatik ere
badagoen arren- haren zurrunbiloaren mozkorraldia ageri da, epika-
ren lilura nolabait esanda . Ustezko kontraesan hau egileak berak
beti asumitu izan du ordea, eta are gehiago : konplexutasun horixe
da PH.ko leitmotiv indartsuenetako bat, ahalik eta fruitu gehien
ateratzen zaiona. Hona hemen horren aitorpen bat, eleberriko
hasiera aldetik hartua :

Izan ere, zenbatgauza ezezagun norberaren baitan, zenbatpertso-
naia bizi ote den gugan eta gu ohartu ere egin ez! Gauzek, ez
izatetik izaterako bidean,forma bat edoforma baten aierua behar
duten bezala . . . zenbat eta zenbat pertsonaia forma baten beha-
rrean, itzaletik konszientziaren mundura iragan ahal daitezen .
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Ez litzateke batere zintzoa, ordea, Irigoien egile epikotzat har-
tuko bagenu . Epikatik adina baitu lirikatik . Zehatzago esanda,
bere epika lirikotasunez blaitua ageri da beti ; zakarretik baino
gehiago gozotik izaten du Irigoienen epikotasun horrek . Honekin
loturik esan liteke P H .n -eta halaber Irigoienen hurrengo lanetan-
gerrara doazenek patu saihestezin baten morroi diruditela beti eta
bere buruaren jabeago diruditela, adibidez, emakumezko protago-
nistek, gerrara joatetik libre geratzen direnek .

Irigoienen obra historikoetako emakumezko protagonistek apar-
teko azterketa mereziko lukete, norbaitek inoiz heltzea nahiko
genukeena. Pertsonaia liluragarriak dira, errealak baino gehiago
mitikoak, supranaturalak (gaur egun kokatutako bere historietan
ez da horrelako andrazkorik ageri, eta bestalde gizonezkoak dira
protagonista halakoetan), eta alderdi majiko bat badutenak, beste
munduarekin lotzen dituena edo. P H.n Martzelina da diogunaren
adibide nagusia, baina oso kasu politak daude Babilonia-n ere .

Emakumezko hauen bitartez gauzatzen da nagusiki Irigoienen
beste ezaugarrietako bat, transzendentziarena deitu dudana . Hitz
hau oso zabala da, eta gauza asko sartzen da bere zakuan . Bat, P H .n
oso nabarmena eta behin eta berriz agertzen dena, gure munduko
errealitateaz gain badela beste errealitaterik, ametsa deitu ohi du-
guna esaterako, adibide honetan ikusten denez :

-Ametsak . . . Arrazoi duzu, baina nola esplikatu bizitza ametsen
bidez ez bada? Ez al dira gure gorputzak ametsez biribilduak? Ez
zela hori gertatu diozu, baina zer inporta du gertatu zen ala ez?
Gainera zer da gauza bat gertatzea? Non gertatzen dira gauzak,
zuk diozun errealitate hotzean ala geuk amesten dugun errealitate
beroan? Eta besterik ere esango dizut: amesten den neurrian da
errealitatea gero eta errealitateago . . . eta esango didazu hemendik
urte batzuetara, bestela . . .

Transzendentzia horrek beste aurpegi bat hartuko du beste obra
batzuetan : Consummatum est azken eleberrian adibidez, erlijiota-
sun argi bat agertzen da, mistizismorako isuria duena gainera (bere
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azken poema-liburuan bezalaxe, bestalde), baina joera horren le-
hen haziak eta zipriztinak PH .n bertan daudela esango nuke nik,
nolabaiteko panteismo erdi oniriko erdi teluriko batean, mundu
hau bere hotzean eta motzean onartu nahi ez izatean azken batean,
hortik abiaturiko bilaketaren emaitza baita beste guztia .

Sagarena ere hutsik egin gabe errepikatzen da PH. osteko elebe-
rri guzti-guztietan . Batzuetan bi belaunaldi ageri dira, beste ba-
tzuetan hiru, lau edo gehiago, baina denetan ere gurasoen zuretik
dator seme-alaben ezpala, heredentzia genetikoaren erabakigarrita-
suna azpimarratzeko ezezik patuaren ezinbestekotasunari indarra
emateko . Bestalde, argumentuaren bilakaerarako oso baliabide in-
dartsua suertatzen da hau Irigoienen eskuetan . Izan ere, ideiaz
beteriko literatura egin arren, tramari ere berebiziko indarra ema-
ten dio beti, kontaeraren hariari jakinmin ia-ia poliziakoa erantsiz .
Hauxe da, noski, bere liburuen arrakastaren gakoetako bat .

P.H. osteko nobelen artean badu bat Irigoienek orain artean ia
aipatu ez dudana : Udazkenaren balkoitik . Honen sustraiak ere
PH .n daude dudarik gabe, PH .ko azken partean hain juxtu ere,
non frankismo berantiar garaiko gazte urduri batzuen bizinahi eta
matxinada-gosea agertzen baitzaigu . Oilarraren promesa-n ere ageri
da alderdi hau, baina ez azken aldiko obretan, hauetan nahiago
izan baitu garai historiko urrunagoetan geratu . Balorazioetan sar-
tuz, nik esango nuke hobeto moldatzen dela Irigoien iraganeko aro
horietan orainaldiko hurbiletan baino, hain zuzen ere bere estiloa
hobeto egokitzen zaiolako genero mitiko-legendarioari nobela errea-
listari baino. PH.n bertan ere, askoz ere sujerikorragoak gertatzen
dira lehenengo atalak, bi karlistadak eta bitarteko garaia kontatzen
dituztenak, azken zatia baino . Azken aldiko bere bilakaera ikusita,
badirudi Irigoien bera ere jabetu dela horretaz, jakinaren gainean
edo oharkabean. Bada honekin lotutako beste alderdi bat ere
P.H .n: liburu honetan badago abangoardiarako zaletasun bat, es-

perimentu hordigarriak egiteko nahia, idazkera semiautomatikoa
-edizio berrian desagertuko omen dena- eta horrelakoak probatze-

ko gogoa, geroztik bere literaturgintzatik guztiz baztertu direnak,
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oso modu konszientean sortzen baititu bere obrak Irigoienek.
Aldaketa hau ez da zaila ulertzen, kontuan izanik abangoardia eta
esperimentalismoa indarrean zebiltzala gure artean 70eko hamar-
kadan eta denok garela gure garaiaren seme-alaba, are gehiago
gazteak garenean .

Generoen kontua eta eraginak aipatu berri ditugu, eta honetan
sartu garenez gero, ezinbestekoa zait PH .z hitz egitean orain dela
urte batzuk puri-purian zegoen errealismo majikoa aipatzea . Iri-
goien bera ez zen alferrik Hego Amerikan bizi izan balada luzeetan
liburu hau idatzi aurretik, hango biziera ezezik bertako literatur-
gintza ere xurgatuz . Beste zenbait idazlerekin ezagupide zuzena
izan bazuen ere, niri bi izen handi datozkit burura PH .z pentsatzen
dudan aldiro. Bata, Gabriel Garcla Marquez eta zehazkiago bere
Cien años de soledad hartako familiak, eta gertaera harrigarriak, eta
hizkuntzaren lilura . .. Bestea, Juan Rulforen Pedro Paramo, batez
ere hilen eta bizien planoen erabilera ezin abilago horrengatik .
Dena dela, eraginen eta iturrien gaia agortezina da eta ez du balio
lan baten neurria emateko . Horretarako ez dago liburua irakurtzea
bezalakorik, eta horretaraxe gonbidatzen zaituztet guztiak : bai o-
rain arte ezagutzen ez zenutenok, bai garai batean miretsi eta orain
atzendu samarra duzuenok .
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EZEZAGUN BATEN KOADERNO AHAZTUA
(artikulu-edo interaktiboa)

Bibliofiliak jota

Bere garaian aipamen handirik gabe joan zen eta orriotan aspaldi
aipatzeko gogo nuen liburu honek arrazoi ugari ditu gordean
aipagarri izateko, baina beste ezer baino lehenago, bibliofiloen-
tzako harribitxi gisa ikusten dut .

Halaxe definitu dute bibliofilia : Liburuetarako zaletasuna, zei-
nahi eduki- edo forma-meriturik dutelako, edota bakan eta bitxi
direlako. Lerroon zirriborratzailea bibliofiliak jota dago, aitortuta
gera dadin lehenbailehen, eta bibliofiloak urrutitik usnatu ohi ditu
gaitzkideak : makinatxo bat bibliofilo fortunatu zait parean euskal
letren esparrutxoan ; baina gehientsuenak argitalpen zahar-zaha-
rren xerka somatu ditut : katexima, mezaliburu edota bertsopape-
ren atzetik, alegia . Orrion prestatzaileak nekrofilia moeta horren
kontra ez du deus ere, jakina, eta berak ere gura luke Donostiako
Manterola etxeko zenbait apalategi hustutzeko beharko litzatekeen
xoxa pila, baina haren bibliofiliak gehienbat fotokopietara, facsimil
merkeetara eta euskal literatura garaikideko harribitxietara mugatu
behar izaten du .

Zabaltzenekoek azokaz azoka paseatzen duten Zaitegiren Gol-
daketan eta era horretako salbuespenak salbu, haren liburuzaleta-
sunaren esparrua Atxagaren Etiopiako lehen edizioarekin hasten
da, edo Sarrionandiaren Izuen gordelekuetan barrena-ren edizio
bakarrarekin ; Pott eta Panpina Ustela aldizkarien fotokopiekin segi
-milesker Mikel eta Jerardo- ; eta Susako edo Maiatzeko rockero
zaharrenekin, edota Auspoa saileko zenbait alerekin, eta halakoxe-
ko kontuekin sekulan amaitu ez haren bibliofiliaren gudu-zelaia .
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Literatura garaikideari begira dagoen bibliofilia horretan, sari-
tuak izan zirela-eta bazterretan argitaratutako liburu asko izan ohi
da ehizakin: aurreko batean, nork esango, Xabier Leteren lau
poema solte aurkitu nituen udal batek aspaldian antolatutako sari
bat zela medio beste lan batzuekin batera kaleratutakoak . Sarri
kexatu gara halako argitalpen esoterikoen alde makurrak direla eta :
ez dugu geure kexu betikoa hemen berrituko. Baina bai artikulu
interaktibo honetako lehen jolasa proposatuko :

LEHEN JOLASA: LIBURU-EHIZA

Liburua ia oharkabean igaro zen, antologietan ez da ageri -bat
edo bestean egileak hala eskatuta-, Kerejeta ez da inongo poeta
zerrendatan azaltzen, erabat aldenduta omen dago literaturaren
munduxk(et)atik . Irakurle, proposatzen dizugu Maria Jose Kereje-
taren liburua lortzen saia zaitezen . Bi aukerako jolasa duzu :

a) liburudendaz liburudendako erromesaldiari ekin : Euskal
Herriko hiriburuetan bada gutxienez bana arakatu beharrekoa,
baita bizpahiru ere askotan . . . Kultur turismoa, bakixu .

edo
b) zuzenean jo, bestela, aurrezki-kutxetako-literatur-lehiakete-

tako-sobranteak-daudeneko-soto-ilun-ezkutuetara .

Liburu misteriotsua

Esan bezala, misterio asko ditu gordean hirurogeita bat orrialde-
ko liburuxka azal beltzeko honek, baina isil-oihal horiek publikoki
eta irakurleari bilaketaren xarmarik gabe uztea, krimen bikoitza
litzateke gutxienik . Aurreneko atalak inpresio hori eman badu ere,
espitx-parrafadarrik luzatzeko asmorik ez dugu . Jolas eta igarkizun
bildumatxoa proposatuko diogu irakurle pazientari, eta jakinmin-
duari, eta non-zer-berri-ari ; eta poesia-zaleari, eta jolas-zaleari, eta
igarkizun-zaleari . . .

(Ez dugu hemen artikulu-edo honen interaktibotasuna teo-
rikoki oinarritzen edo zuritzen hasteko ez lekurik ez asmorik :
Cortazar-en "irakurle ar/eme" edo -gero zuzendu zuen bezala-
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"irakurle aktibo/pasibo"-arena, edo hainbaten "irakurle konplizea"
nahikoa ez balira, literatura jolasa ere badela adierazi eta ihardun
zuten guztiak alde genituzke, behinik-behin .)

LEHEN IGARKIZUNA: AURKIBIDE AURKIEZINA

Liburuak, berez, ez dakar aurkibiderik eta, horrenbestez, atal-
banaketarekin poetak egin jolasa erdi-izkutuan geratzen da ; ez
dakigu nork erabakiko zuen -egileak edo editoreak- liburuari
bilabiderik ez jartzea (poema guztien izenburuena ez bazen, atal
nagusiena behintzat) . Izatekotan, honakoa behar luke (parentesien
artekoa geuk ezabatu dugu, horrexetan baitatza jolasa : testu-ingu-
rutik ezabatutako horiek igartzea) :

I.- Sarrera labur gisa ( . . .)
11 .- Ezezagun baten kuadernoa
I.- Bigarren sarrera ( . . .)

Irakurleari jostetatxo honen giltzarrirako bidea leuntzearren,
esan dezadan bertatik bertara erotismoak leku handia duela ko-
mentagai dugun liburuan (baliteke hau guztia soil-soilik kritikaria-
ren buru beroari egotzi beharrekoa izatea, eta egilearen gogoan
halakorik sekulan egon ez izana, baina liburua argitara eta gero,
gauza jakina denez, irakurlearena ere bada, eta kritikoa horixe
baino ez da : irakurle) .

BIGARREN JOLASA: ARE ZAILAGO: PLAQUETTE-EHIZA

Ezezagun baten kuadernoaomen da Marijose Kerejetaren "lehen
sortze-lana literaturaren munduan"; hiztegigintzan, klasikoen edi-
zioan eta itzulgintzan ibili zaigu euskal filologo gaztea baina, nik
dakidala behintzat, ez du sormen ahalegin berririk argitaratu . Bada,
hala ere, plaquette bat, liburu honetako zenbait poema, eta poetak
berak egin beste horrenbeste gaztelerazko itzulpen dakartzana, Jose
Antonio Vitoriaren zenbait poemarekin batera . Bila ezazue, mai-
teok. ISBN-a kontsultatu -bada liburu-dendarik zerbitzu hori
eskaintzen duenik (guk Donostiako Hontzakoa erabili izan dugu),
edo bestela liburutegi on-on baten artxiboa arakatu, edo lagun
ondo informatuei galdetu, edo egileari berari deitu : ze, azken
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lizrzagun baten
koadernoa

Ezezagun baten krradernoa. Maria Jose Kerejeta

finean, hogeita hamar baino gehiago izango al gara, ba, irakurle
maitea, honaino heldutakook?

BIGARREN IGARKIZUNA

a) Liburuak eskaintza bat dakar : "J . A. Vitoria-ri" .
b) Bada poeta euskal herritar bat Jose Antonio Vitoria izena

duena.
c) Haren poema liburu batek Casi solos du izena. Hango atal bat

oso lotuta dago Kerejetaren liburuaren izenburuarekin, gazteleraz,
jakina .

x) Bila ezazu, laztana .

Esperientziaren poetika : ego mentior

Nire iritzian -eta ez dut uste horretan bakarra naizenik- poema
liburuak berezko balio handia du eta euskal poesiaren bilakaeran
giltzarri ttipi jotzeko modukoa da, dudarik gabe .

HIRUGARREN JOLASA: TESTUAK ETA EGILEAK

Ondoren, liburuak euskal poesiari egindako ekarpenekin lotu-
tako bost testu emango dira, eta beste horrenbeste egileren izenak :
batzuk eta besteak lotzea da kontua, jakina .

Testuak

a) Poeta ez da jada saiatzen irakurleari trabak jartzen, ezpada
komunikazioa errazten eta atsegin egiten . Nahiago du irakurlea testu-
ra ingura dadin, poema uler dezan eta, bai azalpenaren argitasunaga-
tik, eraiketa borobilagatik zein zehaztasun handiz zaindutako oina-
rriformalarengatik, poema goza dezan .

b) . . .poema arrazionala, komunikatzailea (are asmo kolokialekoa
ere), egitura tradiziozkoa, eta esperientziaren poesiak hain berea duen
doinu esperientzi elegiakoa. . .

c) Testuak irakur daitezke egunkari intimo baten laginen gisan
-barnean, gainera, eta tarteka, autobiografia zatikazko bat, zati
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batean erreala, zati batean fikziozkoa, dirudienez-, edo bestela per-
tsonaia anitzen bakarrizketa autonomo labur pila baten gisan, nor
bere bizitzarekin, nork bere aukera morala duela .

d)

Gogoan izan hik liburu honetan beste inon ez haizela. . .
. . . Gogoan izan ni banaizela liburu hau badelako,
geure buruaz beste egin dezakedala, orri bat apurtuta.

e) Esperientziaren poesia-k"ez dakar, hala ere, poesia autobiogra-
fikoa': Poema `norbaitek egoera jakin batean eta une jakin batean
esandako zerbait" dugu . Nork esaten duen, nori, non, noiz eta zerga-
tik, kanpo-simulazioak baino ez dira, gehigarriak, giza-atxekimen-
duen literatur antzezkizunari egiantzekotasun jitea ematearren .

f) Poesia Ni-aren (edo ni-kien) fantasmei aurre egiteko modu
gisara. Emozioa, bigilantzia moeta askoren bitartez babesturiko esen-
tzia, hain da baliotsua. Poetak bere buruaren kontra defendatzen du
poesia: intentsitate mami horrek ez du jasan behar unean-uneko
grinarik, xakitu gaberik umotu eta horra emaitza : emozio partigarria,
eta ez norberaren poz penen bilduma hitsa .

g)
Si poesim recte consideremus
quae nihil aliud est quam fictio
rhetorica in musica composita.

egileak

1) Pere Gimferrer
2) Luis Antonio de Villena
3) Julia Barella
4) Luis Garcfa Montero
5) Josē Luis Garcfa Martin
6) Fernando Pessoa
7) Dante

Gerardo Markuleta
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Giczagun baten
kuailcrntia

Ezezagun baten kuaderaaoa . Maria Jose Kerejeta

AZKEN JOLAS IGARIQZUNA. HITZIK GABEKOA

ibiltariak ez dio gehiago
orma-laztantzeari utzi nahi
zeinaren ondoan esan eta esan bai dezake
behin eta berriro,
berandu da"

M.J . Kerejeta

("Denboraren iraganari buruzko gogoeta", 59 . orr)

Agurra

Misterioak misterio, horra horraino, eta kitto . Soluzioak, bi-

laketa eta gerorako, ispilu baten bidez ikus ditzakezu hurren orrial-

dean .
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JOLAS-IGARIQZUNEN SOLUZIOAZ{

Lehen jolasa: liburu-ehiza

Bidaia on . Ondo saiatu . On egin .

Lehen igarkizuna.• aurkibide aur kiezina:

I .- Sarrera labur gisa (aurretik)
11.- Ezezagun baten kuadernoa
I.- Bigarren sarrera (atzetik)

Bigarren jolasa : are zailago : plaquette ehiza

Beste noizbait beharbada.
Beste nonbait beharbada .

Bigarren igarkizuna: izenburu-ibilbidea

"Cuaderno de desconocido" du izena .

Hirugarren jolasa : testuak eta egileak

a) 3) Julia Barella
b) 2) Luis Antonio de Villena
c) 1) Pere Gimferrer
d) 4) Luis Garcia Montero
e) 5) Josē Luis Garcia Martin
f) 6) Fernando Pessoa
g) 8) Dante

Azken jolas igarkizuna : hitzik gabekoa

Soluzio-berbarik gabekoa .

Gerardo Markuleta
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EUSKAL POESIA ETA NARRATIBAKO ZENBAIT LIBURU AZTERGAI (1971-1993)

Begi-niniaren poemak
JUAN KRUZ IGERABIDE

Juan Kruz Igerabide

Begi-niniaren
poemak

o

auskalo- erein

Yolanda ARRIETA

* Igerabide, Juan Kruz . Begi-nuurnretr poemak. Erein, 1992, Donostia
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Yolanda Arrieta

Bidez bide noa
harri koxkorrak botaz

itzulbidea gogoan .

Ilea luzatu dut, horretarako . Txirikorda bi egin dizkit amak -"ko-
petak" deitzen diegu gure herrian- . Lazo gorri bana puntan, eta
fris-fras!, labanda-kolonia tantak bekokian behera : Begiak itxi be-
har. . .!

Gerrian gomatxoak dauzkan soineko loraduna, eta ahizpari
txikiegi egindako sandaliak, "kanfort" pastaz zurituta . Ohetik jaiki
berri naiz, goiz osoa bota baitut komunean .

"Gerizpean ibili" esan dit amak . Txarra omen da eguzkia kaka-
pirriarentzat .

Elizpea oihan handi bihurtu dut, beraz. Gretel naiz orain eta
nire neba Hansel arrelepo daramat bizkarrean, oraindik txikia
delako.

Hemen, olgetan, bidez bide noa, harria koxkorrak botaz, itzul-
bidea gogoan, lagunak hondartzatik ekarriko dituen seietako auto-
busaren zain .

"Korreoa" deitzen genion orduan . . .

Antzerako egoera ugari erne da niregan, Juan Kruzen hitz-aleak
barnean erein ditudanean . Hitz-aleok haziak dira, beraz . Baita
irudiak ere . Irudi ozenak . Zentzuei dei egiten dakiten horietakoak . . .

"Nondik ekarri ote ditu Juan Kruzek hazi eder horiek? Zer egin
du? Nola jaso ditu . . .?
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Juan Kruz Igerabide

Begi-niniaren
poemak

Op

o
o

	

o ©

Begi-nnziarerz poezzzak. Juan Kruz Igerabide

Liburutegira joan naiz, bada, emozio eta jakinminez gainezka,
txirikordak aldean .

Han, "kaikua" eta honen lehengusuak ezagutu ditut . Hainbat
gauza argitu didate . Etxera itzuli naiz, "Begi niniaren poemak"
berriro irakurtzera .

Ohartxo batzuk idatzi ditut : Argazki ozenak ateratzeko aholkuak
jarri diet izenburua . Gero, kaxoian gorde ditut, Juan Kruzen poe-
matxoekin batera .

Behar bada, kakapirriak jota nagoen beste baten aterako ditut .
Orduan baliteke, neu ere lagunentzako poema -edo argazki ozen-
bat edo beste asmatzen hastea . Hala bada, urteak egiten dituen
norbaiti oparituko dizkiot .

Juan Kruzi ez zaio inportako, ezta . . .?

Argazki ozenak ateratzeko aholkuak:

1- Begia bizkortu :

Gauza handiak handi dira; baina txikiak ere handi bihurtzen
dira, hurbiletik begiratuzgero:

Hostoak
Gorostiarena
Asko nekatzen dira hostoak
Gorostiaren pinportak, zein gorriak!
zintzilik adarretan,
Are gorriagoak, elurretan eroriak .
zuhaitza menderatzeko ahaleginetan .

2- Zintzo behatu:

Bihotzari aditu :

Larrosa bakartia
Isilean (beste lagun bati)

Larrosa bakar bat ireki da :
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Pauso bat damat nik
Lagunen arrastorik ez .
eta norbaitek bestea :
Ez nago bakarrik.

3- Sudur zuloak ireki:

Gaur arte oharkabean pasatu den hori, oraintxe eta hementxe
bertan, atxekitzeko :

Gaua biluzik
Basura
Gaua eranzten ari da
Nork egin ote du
pijama beltz hori :
goizeko basura?
Eguna du izena orain .
Belazean oinutsik haurra .

4- Argitasuna erabili:

Estalkien azpiko muina begiztatzeko .

Erromeroarena
Udazken abarra,
erromeroa loretan
Aitona zaharra
begira, gogoetan .

5- Belarriak garbitu :

Hotsen hitza entzuteko . Hitzen hotsa aditzeko :

Errekastoarena
Ur-latsa
Kometak eguzkiari iseka
Ura murmurioka
Ura neguari deika
Eguzkiak zapla eman dio
belardietan zehar :
amildegian eroriz, aika

Yolanda Arrieta
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Juan Krt2 1gerablde

Begi-niniaren
poemak

Op.

Begi-uŕnŕaren poemak. Juan Kruz Igerabide

masailean kometari :
Udaberria esnatzear.
"Lotsagabe alenori!" .

6- Entzumena sentiberatu:

Hotsen oihartzuna somatzeko:

Sabalean zulo

Haizeak, burrundan,
etxeko atea ireki du kolpean :
Hutsunea daukat sabelean .

7- Ikusmena zorroztu:

Dagoena eta ez dagoena, dena eta ez dena, izan dena eta oraintze

dena, bat batean, alderatzeko :

Atsedena
Etxearena

Bi etxe ilunpetan ;
Tximinitik kea :
nekatuta daude biak :
Nola alaitu den
Goiz jaiki behar bihar
etxearen betartea!

8- jolasteko prest egon :

Objetuei ohiko neurria eta itxura aldatzeko :

Zubi gainean
Mattinsaltoak

Begi handiak ditu zubiak, gero!
Belar izutuak
Erraldoi baten buru gainetik
dira
pasatzen gara egunero .
mattinsaltoak .

Hegats 12

64



Ekintza arruntak sorpresaz ikusteko:

Amona
Amonak leihoa ireki du ;
bi txori isilik, eta elurra :
Ogiapurrak .

Ilargiaren nekea, kukuaren asmoak edo euriaren mina nolakoak
diren imajinatzeko :

Lo

Lo dago ilargia
horma ondoko putzuan :
Bide luzea egin du zeruan .

Kukuka

Oinez goaz gauez bidertzetik :
Ilargia kukuka zuhaitzartetik .

Orbelarena

Udazkenero bezala, hostoak
elkarren gainean,
euriak minik har ez dezan
lur bigunean .

9- Pazientzia eta arreta izan :

Irudiak ez dira, beti, geuk nahi dugunean etorriko . Ospa egingo
digute, ordea, albora begira bagaude:

Uso ibiltariak (lagunoi)
Artista
Badoaz usoak hegohaizearekin aparte :
Hodeiak pintatu ditu
Gure tristurak urrun daramatzate
norbaitek errekan :
datorren urterarte .
Euria dator hurrean .

Yolanda Arrieta
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klan Knrz Igelablde

Begi-niniaren
poemak

..k.b- M111

Begi-niniaren poemak. Juan Kruz Igerabide

0- Maitatu bizia duen guztia :

Ihintz ttantta, zomorro ttipia, lorepinporta, haize zakarra, eguzki
amandrea, ilargi aldakorra, . . . barnean estalia daramagun neska edo

mutil koskor hura. Denak baitira -gara- Natura kumeak. Denak

baitira -gara- une honetantxe bizi dugun -eta badoan- bizitzaren
zatiak.

"Bidez bide noa

harri koxkorrak botaz

itzulbidea gogoan ".

Esan gabe adierazi
Kondatu gabe agertu

Narratu gabe erakutsi

Bizi. . .
eta eman .

(Marrazkiak Luis Emaldiri eskatuko dizkiot, berak badaki no-
lakoak egin-eta)
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EUSKAL POESIA ETA NARRATIBAKO ZENBAIT LIBURU AZTERGAI (1971-1993)

Laino artean zelatari

FELIPE JUARISTI

FELIPE s

	

P

JUARISTI
S

LAINO 1
ARTEAN A
ZELATARI

Juan Kruz IGERABIDE

* Juaristi, Felipe . Laino artean zelatari. Alberdania, 1993, Donostia
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Juan Kruz Igerabide

1 . Malenkoniak begian du atseden

Grezia zaharrean malenkoniari sormen indarra aitortzen omen
zitzaion . Malenkonia izan, nonbait, gizakiaren izpiritua sormen-
trenpuan jartzen duen barne egoeretako bat . Malenkonia eta nos-
talgia ziren erromantikoen inspirazio iturri nagusienetakoak . Eta
erromantikoen gehiegikerien ondorioz malenkonia eta nostalgia
izpirituaren gaisotasun bihurtu ziren : izaera epel, beraxka eta sus-
tantziagabeen ezaugarri .

Malenkonia eta nostalgia, ordea, ez dira joandako denboren
oroimin hutsak, ez dira izpiritu negarberaren aiene eta asperen
biguinak. Barne-zuloak dira, batez ere : barne zulo ilunak, beren
zakarkeria eta laztasun guztiekin . Zulo horiek borobil irudikatzen
ditugu, baina ezin esan non daukaten ez zirkunferentzia, ez erdigu-
nea. Zirkuluaren huts-min dira, eta izen bereko saiakeran ederki
adierazi zituen Iñaki Aldekoak kontzeptu horren inguruko gorabe-
herak .

Barne-zuloan nahasirik daude sentipenak, gurariak, ideiak . . . eta
itsumustuan mintzo da hitza, iluneko mamu lausoak izendatu
nahian .

Oinarrizko joera hori nabari zaio Felipe Juaristiri bere lehen bi
poesia-liburuetan. Joera hori du inspirazio iturri . Eta joera horre-
kin hasi du poetak epe luzeko introspekzio lan neketsua . Azken
batean, malenkonia eta nostalgia bere baitaratzeko aurreneko es-
kailera mailak besterik ez dira poetarentzat . Horrela, introspekzio
lan horrek gero eta poesia gogoetatsuagoa egitera eraman du Felipe
Juaristi. Bere baitan dago, laino artean, lausopean, baina zelatari ;
hots, gogoeta sakonaren lehen araua: zelatari egotea, esna egotea .
Alegia: malenkoniak begian du atseden.
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Laino artean zelatari . Felipe Juaristi

2 . Zirkulua itxi ezin

Claudio Magris-ek bere Clarisse-ren eraztuna saiakeran azter-
tzen dituen idazle modernoengan, ezaugarri nagusi bat ikusten du :
munduaren ikuspegi osatu edo borobilduaren falta. Nietzche jo-
tzen du zedarri jokabide intelektual horren sorreran : izadiko gauza
guztiak bere indarrean agertzen dira, eta ez dago harmonia batean
bilduko dituen ardatzik; bakoitza bere aldetik doa, besteekiko
gatazkan eta ez adostasunean . Ikuspegi horretatik indibidualis-
moaren aldarrikapen gogorrera ez dago pauso txiki bat besterik .

Felipe Juaristiren poesigintza giro horretan kokatu behar dela
iruditzen zait . Areago oraindik : indibidualtasuna bera ere arraildua
eta zatitua, biderkatua, erakusten digu Felipek; ez dago erdigune-
rik, ez dago borobil ezagunaren babesik .

Felipe Juaristiren malenkonia eta nostalgia, zerbait izatekotan,
falta den borobil horren, falta den erdigune horren oroimin eta
bihozmin dira . Borobilak, nolabait, bizitzari zentzu garbi bat aur-
kitzea eta definitzea (zirkunferentzia definitzea) sinbolizatuko luke ;
erdiguneak, bestalde, nork bere izaera zirkulu horretan ongi koka-
turik edukitzea esan nahiko luke .

Eta oinazea sortzen da hor; ezinaren oinazea . Hala ere, oinaze
horri aurre egiten zaio ; eta hori ironiaren bidez . Laino artean, eta
galdurik, hala ere poetak barre (edo irribarre, hobeto esanda)
egiten du; anabasaren barruan eta bere buruaren jabetza traszende-
terik gabe, ironiaren bidez eskuratzen du jabetza galdu hori ; eta,
aldi berean, jabetza berreskuratze horri ere ironiaz begiratzen dio,
bai baitaki garaipen pirrikoa dela erabat .

3 . Paradoxa

Laino artean zelatari egotea paradoxa hutsa da . Laino artean ez
da ezer ikusten . Hala ere, poetak pentsatzeari eta sortzeari ez dio
uko egiten, nahiz eta jakin ez duela zirkulurik itxiko, ez duela
erdigunerik aurkituko . Horrela, teoriak laino artean botatako Ari-
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Juan Kruz Igerabide

adnaren hari Teseogabeak izango lirateke ; eta joko absurdo hori
indartzeko teorien teoriak eskainiko zaizkigu ; alegia, jokoa etenga-
be biderka daitekeela, teorien teorien teorien . .. teoriak asmatuz .

Adierazitako Ariadnaren hari horiek dira laino arteko begira-
dak, eta begia poeta da . Urrun dago Lizardiren bihotzetik igaro-
tako begi hartatik. Felipe Juaristiren begia begi huts da ; ez dago
barne munduaren eta kanpo munduaren arteko orekarik, ez dago
buruaren eta sentipenen arteko orekarik; gehiago da pilaketa lan
bat: sentipenak, ideiak, grinak . . . denak biltzen ditu begiak, eta
kanpo mundua eta barne mundua arrapaladan jartzen dira harre-
manetan, orekarik gabe . Nietzchek adierazitako bizi indar desorde-
natuen zirimola erakutsiz (ezta zirimola ere; honek, gutxienez,
erdigune bat bai baitu) .

Eta, hala ere, begia zoli, begia zelatari, bere begirada etengabean,
bere azterketa etengabean, bere ezagutunahi etengabean, nahiz aldi
berean bere buruari keinu ironikoa egin, ezagutu nahi horren
eginahal hutsalaz jabeturik bezala .

4 . Soinua eta begirada

Soinuak oihartzuna dakarkigu ; hots, iraganaren oroipena bizia-
razten digu . Nolabait, gure erroen berri erakusten digu . Baina,
zirkuluan sinesten ez duen poesia batek zer erro bilatuko du? Ez
dago errorik; erroak ala adarrak diren ezin asma .

Ez da harritzekoa, beraz, poeta postnietzchearrak begia aukera-
tzea bere poetikaren motortzat . Begiak orainean murgiltzen gaitu,
nonbait murgiltzekotan . Hala ere, bene-benetako orainik egoteko-
tan oso une ttikia da, ia abstrakzio huts . Alegia, begiak denboraren
zentzua bera ere nahastera bultzatzen du poeta . Une honetan
ikusten ari naizena, une honetan bertan gertatzen ari ote da, ala
iraganean gertatutakoaren errainu huts da, ala gero osatuko dena-
ren kimu beti osagabea?

Begiak, gainera, ikusteaz gain begiratu egiten du; alegia, defor-
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Laino artean zelatari . Felipe Juaristi

matu. Fisikoki gure begiak aurrena daukaguna islatzen digute ;
PELH E • •

	

zelatariaren begiradak, ordea, enfokea aukeratu egiten du, beti
J UA Risr r

	

errealitatearen ikuspegi iragazia eskaintzen . Ez dago errealitarearen
GLL\L\HI ikuspegi objetiborik. Hori uste hutsala da . Objetuak ez dira objetu

berez, norbaitek haiengan begiak jarri dituelako baizik ; beraz,
objetu oro objetu begiratua da, eta horregatik bihurtzen da erreali-
tatearen zati ; horregatik, ongi daki zelatariak bere zelata amaigabea
dela, eta zelata egiten duen heinean sortzen eta desagertzen joango
zaiola errealitatea, laino arteko mamu-irudien antzera .

5 . Bizitzeko grina

Badirudi ezaugarri horiek dituen poesiak zeharo nihilista behar
duela izan. Eta Felipe Juaristiren poesia osoan nihilismo itxurako
joerak aski nabarmenak dira . Maiz aipatzen du Felipek Cioran ;
Ciorani asko zor omen dio . Eta Cioranekin batera, ordea, bizitza-
ganako kuttuntasun berezia erakusten digu . Horra hor beste para-
doxa . Nihilismoak laino dira, eta laino horien artean poetak zelata-
ri dirau, bizitzeko irrika berezia erakusten digu . Bere lekuan (be-
gien aurrean zer agertuko) irautea da zelatariaren ezaugarria. Felipe
Juaristik zelatari dirau bizitzaren aurrean, etsi gabe, bere zantzu
nihilista eta guzti, Feliperen poesia ez dago etsipenak jota, zelatari
segitzeko gogo batez baizik .

Bizitzeko grina hori bi haritan gauzatzen da nagusiki : alde
batetik, bizitzari buruzko gogoeta etengabean, eta bestetik amo-
dioaren indarrean . Felipe Juaristik ironiaz erabiltzen ditu bi indar
horiek, traszendentzia handietatik ihesi; baina ironia horrek ez du
kamusten irrikaren indarra .

6. Denborari buruzko gogoeta

Liburuan sail oso bat eskaintzen zaio Entropia kontzeptuari .
Entropiaren legearen arabera, gauzen bilakaeran beti energia gu-
txiago sortzen da xahutzen dena baino . Horren ondorioz, kaosaren
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legea da Unibertsoaren bilakaeraren oinarri ; gauzak autofagiara eta
heterofagiara doaz; horri deitzen bide zion Nietzche-k naturaren
indar desorekatzailea .

Newtonek denborari buruz zuen ikuspegia hankaz gora joan da :
ez dago denbora absoluturik, bere kabuz matematikoki aurrera
doanik. Denbora ere, zerbait baldin bada, desordena besterik ez da :
herrenka doa orain, lasterka geroxeago, luzaturik orain, laburturik
geroxeago . . . desorekaz beterik

Felipe Juaristik denbora linealaren haustura erakutsi nahi du
bere poemetan. Ez dago denbora bat, eta denbora horren baitan
kokaturiko sujetu bat ; sujetua ere denbora da, eta denbora sujetua .
Sujetu hori, gainera, denborak biderkaturiko sujetu plurala da
(Nil, Ni2), baina sujetu horren lekukotzarik gabe ez dago denbo-
rarik; sujetu hori da, azken batean, poetaren erreferentzia bakarra,
denboraz gogoeta egitera doanean .

Denbora lineala hautsi, eta zer? Neurririk gabeko denbora bate-
ra heldu? Baina, hori denbora ukatzea litzateke : neurririk ez, den-
borarik ez; edo infinitua orain eta hemen bizi nahi izatea (poeta
idealisten ezaugarri nagusienetakoa, hain zuzen) . Ez da bide hori
agerian jartzen, ez da denbora borobil baten planteamendurik ere
erakusten (behin eta berriro itzuli beharraren mitoa) . Hor uzten da
guztia; ironiak ez dio uzten poetari planteamendua borobiltzen .
Zirkuluaren huts-minik badago, baina zirkulu hori ezin itxi ; ezin
baitu poetak horretan sinetsi .

7 . Jakitunei barre

Laino artean zelatari dabilenak antza handia du linterna baten
laguntzaz hiri ilunean liburua irakurtzen ari den gizonarekin ; es-
toikoak ditu gogoan Felipe Juaristik: jakituna zoriontsu da : inori ez
dio ezer zor . Hala ere, poetak barre egiten dio jakitun handietsiari
("zer uste duk; zirkulua ixteko gauza haizela, ala?", esanez bezala) .
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Nola mihura sagarrondo abarretan,
1 :EL1 hr. . .

	

halakoxea da jakitunen hitza .
j uAKisr`

	

Vain glory. . . (Vanitas Vanitatis),L.\I
,tITI -S\
LtL\I :SI.1

Jakitunek "badakite". Poetak ez daki ; eta ez dakienaz mintzatu
nahi du. Eta badaki ez dakienaz mintzatzeak laino artean zelata
egitera kondenatzen duela; baina ezin sinetsi argi eta garbi agerta-
razi nahi dizkiguten egia horietan . Azken batean, existentzia ez da
egia horien bilduma; existentziaren ukazioa baizik ; alde horretatik,
Felipe Juaristiren poesia existentzialista dela esan genezake ; exis-
tentziaren aurrean gogoeta egiten du, eta aldi berean existentziari
buruzko gogoeta oro arralduraz eta balioaniztasunez betetzen du ;
ez iezadazue existentziarik itxi; leher dadila neure baitan, bere aniz-
tasun eta desoreka osoan esan nahian bezala .

8. Homeostasia edo amodioa eta etika

Fisikari modernoak entropia kontzeptuaren alboan beste kon-
tzeptu bat ere kaleratu dute : homeostasiarena . Entropia desoreka-
tzailearen alboan hemeostasia orekatzailea agertzen da. Energia
urritzen duen indarraren aurrean, energia birsortzen duenarena .

Felipe Juaristiren poesian, lehen indarra formulazio ageriagoan
agertzen dela esan genezake . Hala ere, hondoan badago indar
homeostatikoaren zantzurik . Gorago aipatu dugu zelatariaren (be-
giralearen eta gogoeta egilearen) irudia . Orain beste bi arlo ukituko
ditugu: amodioa eta etika .

Felipe Juaristiren poesiari amodioa eta sentsualitatea nonahitik
dario, orain arte egin dituen hiru liburuetan. Erotismo fin batek
(metaforapean lehertu beharrean ageri den indar batek) zeharka-
tzen du bere obra osoa. Felipe Juaristiren poesia, hein handi ba-
tean, emakumeari eginiko kantu luze bat da .

Indar homeostatiko gisa agertzen da Juaristirengan amodioa,
zirkuluaren osatzea irudikatzeko azken aukera gisa (hala ere, aukera
hori ironia pittin batekin irakurri behar dela iruditzen zait) :
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Zure begiak ikusten duenean nirea
irekitzen da bizitzaren zirkulua (Erotika)

Eta beste indar homeostatikoa etika da Felipe Juaristiren poe-
sian, nahiz eta ez duen onartzen indar orekatzaile hori oreka go-
zoan agertzerik . Poetak arriskuaren etika proposatzen du, ez erdibi-
dekoa; galtzen eta irabazten dakienarena ; hots: bizitzan bete-be-
tean txertatzea, ihesbideari ezetza ematea ; bizitzaren anabasaren
barnean aurkitu nahi du jokabide etikoa, eta ez bizitzaz kanpoko
orekan. "Modern Love 2" poema adierazgarria da alde horretatik :

Min handia da neurriz kanpo sentitzea,
Gaitz larria, ordea, sentitzea ezer ez .
Beldurrez edo lotsaz atzean geratzen denak
Galtzen du adoretik falta zaiona .
Aitzitik, bulartsu arriskatzen denak
Irabaz dezake soberan izango duena .
Mugaz harantzago edo honantzago,
Erdiko bidetik inoiz ez.
Oso barkatzen zaio oso maitatu duenari .
Denbora iragaitean, eta oroitzean,
Gozoagoa da izan denaren nostalgia : hilkorragoa.
Horrek, hala ere, eredutzat baliorik ez .
Gizonak ez baititu biltzen
Hiru denborak denbora bakarrean .
Iraganean zabal jokatu duenak
Ukituko du zentzumenekin geroa .
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EUSKAL POESIA ETA NARRATIBAKO ZENBAIT LIBURU AZTERGAI (1971-1993)

Mila urte igaro eta, ura bere bidean

ANDOLIN EGUZIUM

Amaia ITURBIDE

Eguzkitza, Andolin . Mila urte igaro eta, ma bere bidean . Susa, 1993, Donostia
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URAREN BIDAIA

Hitz limuri eta errotsuen artean estali eta azaltzen da Andolin
Eguzkitza Mila urte igaro eta, ura bere bidean zehar. Ilhan Berk
poeta turkiarrak, besteak beste Rio hermoso-ren egileak, non mira-
tzea maitasuna den, esango digu zailena poemaren bizitza bizitzea
dela, idaztea gero datorrelarik . Eguzkitzaren poemario hau ere ildo
horretatik dabilelakoan nago, hots, experientziaren ondorio da .

Maitasun olerki lirikook irakurtzerakoan odol-hariz zeharkatu-
riko kristalezko arkitektura agertzen zait, urruna eta jadetsezina,
eta horren kariaz minez eta grinaz haragitua egilearen hitza . Amo-
dioa eremu sakratu eta fruitu zoritua zaio, erretiragunea, non
izpirituak gorputzarekiko komuniora heldu nahi lukeen . Baina
gauza bat da ametsa eta beste gauza bat errealitatea. Desioaren
ostean etsipena dator. Hain zuzen ere, bi ezpata zorrotzon arteko
esgriman soslaitzen da poemarioaren oldarra . Baina suaren egone-
zinak eta kemen gartsuak ez dute hartuko testu poetikoa ; nahiz eta
erdietsi-ezinaren barne giza-gatazkak tratamendu lausoagoa izango
duen, ura dela bide . Badago, beraz, umotasunik; hots, uhalez
bridatutakoan zaldi aztoratua arrain bilakatuko da .

Maitasunarekin batera uraren presentzia etengabea da . Ura,
amodioa bezala, bidaia da, lehia, ihesa ; negarra, zeinu abstrakto eta
anbiguoetatik isuritako kezkazko likido destilatua, sentimendu
egina eta eragina ; azal leunekoa eta, era berean, urratua ; bilakaera;
arnas luzeko bidaiaria ; ura, amodioa bezala, gazi-gozoa da, ospaki-
zuna; baina, baita ere, denboraren igarotze zinez mingarria, urak
dakarrena urak baitaroa; labankorra, desegiten dena ; hauskorra eta
erro bakoa ; bakartia eta askea, botonatu edo enkorsatu ezina ; hitza
eta murmurioa da ; indartsua eta ahula, jostaria zein betosko beltze-
koa; ebaki eta erabakitzen duen haria ; uraren sinadura, maitasuna-

Amaia Iturbide
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rena bezala, sotila da ; ura, amodioa bezala, mila eratakoa da, mila
itxura har ditzake .

Uraren semantikan badago hitz esanguratsu bat : ispilua . Ispilua
objetu erotikoa eta erdietsezina da, zeinen barruan eta Miranderen
estetikaren ildotik baina ahots pertsonalaz Andolin Eguzkitzak
poemak zizelkatuko dituen, arte lana lortzeko ispilua bera haustea-
ren nahigabea eta zirrara Joseba Sarrionandiaren poemen giroko
etsipen malkotsuarekin nahasten dituelarik .

Egilea bat egiten da urarekin eta maitasunarekin, eta horregatik,
poeta gehienek bezala, barne borrokaren ondorioz, exilioa, barne
exilioa zehazkiago adierazteko, bilatuko du, ihesa, uraren eta amo-
dioaren egarriz . Izan ere, Andolin Eguzkitza murgilduko da, hala
nola arraina uretan, berak propio eta akupunturaren terapiaz ehotu
duen geografian zehar. Eta hiri ezezagunetara itzuriko da «bidaia»
hitzaren utopian babesturik . Hiriak zer dira azken finean? Gizaki
modernoak asmatutako espazio behin behinekoak, bere beharrak
eta kezkak adierazteko plataformak, tabernak bezala, gizaki arrotz
eta bakartien topalekuak . Hiria modernitatea bera da . Praga, Buda-
pest, Ziirich, Ottawa, Kalifornia, Egipto, Grezia, Txina, Bilbo,
Gasteiz edo Japonia . . . izango dira, besteak beste, poetaren ostatue-
tako batzuk, zeinen barruan galderak eta gogoetak destolestatuko
baititu, irakurketak eta berrirakurketak, lehenengo eta bigarren
eskukoak. Eta mezuarekin batera poetaren testua antolatzeko as-
moa etorriko da . Zitak ez dira alferrikakoak . Hiriak bezala, zitak
ezezaguna eta bestea besarkatzeko nahiaren zantzuak dira, kuku-
habiak, balizko bideen balizko keinuak tarte jakin eta mugatu
batean, irtenbide-kleenexak . Izan ere, poetaren barnea puskaturik
dago, puzzle itxurako hiriaren islada .

Hiriak eta poetaren gurariak . Leku izenak ez dagozkio sinbolo-
gia ainguratuari, baizik eta tonu mugagabeko mapa lainotsu baten
barreneko desioaren geografiari . Horrexegaitik hiriak hareazkoak
izan litezke . Datek lekukotasun gisa funtzionatzen dute edo den-
bora berreskuratu xedearen aztarna legez .
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Harat-honat zalantzakorretan ibili eta gero gunerantz egingo du
bidaia, hainbeste etxebizitzaren artean bera den haragizko zuhaitza
jasoko da. Bere bihotza eta bere buruaren jabe da, badaki nor den
eta zer daukan barnean, eta argi eta garbi aitortuko digu : Euskaldu-
na bainaiz/Euskal Herriko lursagaratuaren seme errumesa, /mundu
honetan ezin lapur diezadaketen dohain bakarra (39 orr .) .

Dakusakegunez, poemario honetan badago modernitateari eus-
teko asmorik, horregaitik dago elementu kontrajarrien arteko sin-
tesia, sintesia baita aurrerapausoa, pertika-jauzia . Erroa eta ura
lotuko ditu. Urak eta bidaiak, berez eta eitez ziklikoak direnek,
ziklikoak izaten jarraituko dute, baina baita ere egitura linealaren
hari bilakatuko, hiria eta modernitatea direla medio . Sintesiak
oreka esan nahi du, horregaitik elkartuko ditu esaera zahar kutsuko
liburuaren izenburua liburuaren barruko mezu berritzailearekin .

Hizkeraz den bezainbatean, badago fonetika zaintzeko helburu
garbirik, soinuz irudikatzeko manerarik . Kirolari arinaren antzako
bere idazkera zaluarentzat, Joseba Sarrionandiak, Luis Berrizbei-
tiak edo Juan Ramon Madariagak bezalaxe, Andolin Eguzkitzak
Iparraldeko hiztegi xarmanta, soinuz xirulatua aukeratuko du,
bizkaieraren eta zubereraren hoskidetasunaren izenean . Idazle
multzo hau antzar ausarten gisa abiatuko da oraindik hegoaldeko-
ontzat utopiarik gordetzen duen Iparraldeko hizkera ezkutuaren
bila .

Bukatzeko, liburu mehe honen azken poema hautatu dut Mila
urte igaro eta, ura bere bidean-en ikurra baita, ene irudiko :

Ura bezalakoa naiz,
libre, labankor, orakaitza,
inon edeten ez naizena,
inork hartzen ez nauena
eta erreten pare bat igarota,
malkorik malko
itsasora heltzen naizena .

Ura bezalakoa naiz,
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nigar eta laino,
euri eta lanbro,
itsas zabaleko tanta bat,
edo Ibañetako elur bustia bezalakoa,
libre, bakarti eta harrapakaitza,
eta horratik desertu izan nahiko nukeena,
oasiaren bila abiatuta
nigan berdin zenezakeen zeure egarria (63-64 orr.)

Poema esanguratsua, adjetibazio tinko eta finez zeharkatua, non
negarra hautsi berri den kristalaren zauria baita .
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