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GAZTELANIAZKO bide oparoaren ostean euskara eto-
rria, sinplezia harrigarriarekin eta erraztasun itzelare-
kin gerturatzen gaitu Antonio Casado da Rochak sor-
menaren konplikaziora eta hizkuntza baten jabe
egitearen abenturara. Liburuko lehen poeman konta-
tzen du nola Eduardo Chillidak erabaki zuen ezkerra-
rekin marraztuko zuela, oharturik “gauzak sakon-
sakon egiteko bidea/ ixten ziola erraztasunak”. Hala
ere, idazlearen ezker esku hori ez da ia nabaritzen.
Obra bikain bat bakarrik ikusten da, behin aldamio
guztiak desagerturik, estilizatua eta gogorra –“Eta gu,
euskaldunak/ izateko abominazioaren/ desolazioa”–,
estilizatua eta xamurra –“txori hauekin topo eginez/
gero ez dago ahazterikan…”–.

Metaliteraturaz eta arteaz gogoeta egiten duenean
interesgarria, idazle kultu eta erreferentziaz betea,
berriketa poetikoa berriketa normal eta gozo bihur-

tzeko abilezia erakutsi du
“Donostian, baina Erren-
terian” jaioak. Orriz orri,
leun-leun, irakurlea pen-
tsamendu, ideia, beldur

eta zalantzen haiku luze eta intimo batetik daroa,
oinarrian poesia mamitsua daukan gogoeta luze bat
eskainiz, errimarantz eta jolaserantz egiten duena
maiz.

Naturaz eta edertasunaz diharduenean sentsibilita-
te handia erakusten du. Deskripzioak gozamen hutsa
dira, eta denbora bera ahazteraino daude findurik.
Gainera, diskurtsoa ez da lausotzen, laster itzularaz-
ten gaitu-eta lainoetatik poetak berak, elementu bor-
tizki modernoen bitartez, informatikatik mailegatuak,
egunkarietan aurkituak, teknikak ekarriak. Angel
Errok hitzaurrean aurreratzen digun moduan, poeta
hau “behatzailea” da, “irazten duen idazlea”, edozein
gauzari forma emateko gai. Horrela, bada, poesia txi-
natarraren bordatuekin zein diskurtso filosofiko
gaurkotuaren kordel lodiekin, nortasunaz, euskaldun-
tasunaz, bizitza modernoaz… jarduteko tonu orekatu
bat kausitu du Casado da Rochak. Gaien zein espre-
sio moldeen alderditik hain anitza den poemategi
honen zementu-lana tonu horrek egiten du, hain
zuzen.

Idazten ari den bitartean gozatzen ari dela nabari
zaio, berezko arintasun eta oreka transmititzen ditu.
Sentitu eta idaztearen arteko filtrorik ezak eta trebe-
zia teknikoak astuna izan barik sakona den liburu
bakan horietako bat sortu dute, gure gozamenerako.
Kontrastearen bidez daki serio hitz egiten Casado da
Rochak. Bene-benetako poeta da: “Atera
nintzen/ txiza egitera.// Ikusi nuen/ ilargi
horia”. n
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