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kultura eta aisia

Liburuak

ALVARO RABELLIK sakon iruzkindu du Gurutz Sarasola Marti-
nez Lotsati Itsasondoko (Gipuzkoa) poetaren 1935. eta 1936.
urteen arteko obra laburra. El Día, ARGIA, Ekin, Euzkadi eta El
Pueblo Vasco egunkari eta aldizkarien orrialdeetan ibili da, pieza
bakoitza dastatuz eta aztertuz. Ikuspuntu ugari ageri da libu-
ruan –estilistikoa, hizkuntza aldetikoa, orduko giroari dagokio-
na...– eta Lotsatiren inguruabar biografikoen garrantziaz ere
ohartarazten gaitu saiakeragileak, ezer baino lehen: “Hara non,
baina, Lotsatiren heriotza lazgarriak [bere burua trenera botata
hil zen, maiteminak jota antza] horrexetara eraman zuten baliz-
ko arrazoiek piztu dute orain askoren artean harenganako inte-
resa, eta bere figuraren inguruko nolabaiteko kondaira ere sortu
dela esango nuke nik. Izan ere, bere lanaren zatirik garrantzi-
tsuenak, amodioarenganako ezinaren isilak hain zuzen, bere
heriotzarekin, aldez edo moldez, zerikusia izan dezake”.

Amaiera erromantiko honen eta bizitza abertzale katolikoa-
ren nahastetik datozkio Gurutz Sarasolari Maitatuko zaitut bene-
tan honen gisako lanturuak: “Eziñ bazaitut maitatu benetan/
Maitatuko zaitut ametsetan,/ begiak itxi eta/ Egongo naiz
zurekin izketan./ Egongo baziñake bezela/ Nerekin zeruetan”.

Tristezia eta bizitza darion poesia gazte honetan, gai nagusi
diren sentimenduak modu sano elegantean jantzita aurkezten
dizkigu Lotsatik. Artista inpresionistaren zehaztasuna darabil
emozioak deskribatzerako unean, ia denborarik eta lekurik
gabeko poetika bat erabiliz, bihotzean kokatzen dena. Erraie-
tako paisajea dakar Gurutz Sarasolak, gaur egun oraindik
txundigarria, eta garai hartako euskal irakurleei, seguru, fresko
eta ausart begitanduko zitzaiena: “... orain nire ondotik pasa-
tzen zeranean/ Ezpaña okertuz eta arrabiarekin/ Ayo esaten
dizut. Bañan ay!/ Ez dakizu zein bestebat dan/ Barrenean
sentitzen dedana”. Irudi indartsuekin –lapurrak bidean, ezpa-
ta gerrian...–, sinbolismorako joerarekin –etorkizunaren aurka
irabazitako burruka–, eskapismoarekin –basamortuak, men-
diak– eta halako dramatismo gotiko batekin, Lotsatik irrealita-
tearen mugetara darama irakurlea: “Aizkorea artuko nuke,/
Ankea ebakiko nuke.../ Eta  jana emango nizuke”. Lotsatiren
poemetan galtzea beraz ariketa modernoa da, gerrak eten
zuen pizkundeko ahots berezienetarikoa gozatzeko aukera
parebakoa. n

Lotsati: Ilunpetik argira. 
Alvaro Rabelli. 
Alberdania. 
118 orrialde. 14 euro.

kritika

Helduen literatura
Igor�Estankona

Hogeita bost poema

Xakea eta edana: horiek dira Raul Oliveira-
ren arratsetako jarduera behinenak. Oskar
izeneko lagunarekin pasatzen ditu egunak
Oreretan. Herri horretako Pontika bazter-
auzoan bizi da amarekin, baina lanik aurki-
tzen ez badu, etxetik zilipurdika ateratzeko
arriskuan da. Egoera horretan, eta urtea
bukatzear dela, bizitzako aro berri bati

ekin behar dio Oliveirak
ezinbestean. Orduan eza-
gutuko du Gabriela, Jose
Zarate margolariaren
emaztea, Oreretako anti-
heroiaren bizitza hitsean
argi pixka bat. Lander

Garro Kontrarioa
nobelarekin itzuli
zen iazko maia-
tzean; geroztik ira-
kurle asko harra-
patu ditu umorez
betetako obra
honek.  y

Kondenatu baten 
azken eguna.
Victor Hugo. 
Elkar.
105 orrialde. 10,50 euro.

Kontrarioa.
Lander Garro. 
Susa.
201 orrialde. 
16,15 euro.

Raul Oliveiraren
Oreretako ibilerak

Juan Mari Aguirreurretak itzulita iritsi zen
2010ean Victor Hugoren Kondenatu baten
azken eguna euskal irakurleengana. Gaia
izenburutik bertatik begi-bistakoa da: hil-
tzera kondenatu duten preso baten kezkak
eta oinazeak imajinatzen ditu idazle fran-
tziarrak liburu honetan. Larriminez idatzia-
ko obra da, garaiko literatura erromantiko-
ak gustuko zituen muturreko egoerak
kontatzeko erabiltzen zen estiloan. Gazte-
tan idatzi zuen Hugok, duela 180 urte baino
gehiago, baina orain arte inork ez zuen eus-
karara ekarri. Elkar argitaletxean publika-
tzeari esker, hurbilagoko zaigu orain per-
tsonaren kontzientziaren
zirrikituetan egindako
arakatze zorrotz hau. y

Preso baten kezkak
heriotzaren atarian


