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  liburua

Balea Zuria argitaletxean agertzeko 
aski kresaltsua, sakona eta urdina da 
Itsas bizimina (2019), itsasozale ba-

tek idatzitako poema liburu ezin zabala-
goa. Ortzemuga urrunetara darama gizaki 
normala, eta gizaki normala epopeia baten 
parte dela erakusten digu. Pello Otxote-
korekin (Irun, 1970) solastu naizenean 
edo bere aurreko liburuak hartu dituda-
nean –Haraindiko begiraden bila urrun 
hura (Bermingham, 1999), edo Goizalba-
ren argitan (Erein, 2007), edo Anphora 
baita (Alberdania, 2010)–, edo bestela kri-
tikak irakurri izan dizkiodanean Egan-en 
edo beste inon, beti begitandu zait poeta 
bat zehatza, hizketaldi naroduna, leuna eta 
neurritsua. Ederra egin zait berriro kausi-
tzea Otxotekoren idazkera hitz bakoitzari 
begiratua. Apalaren ahapaldiak itzuli izan 
balira legez sentitu naiz atzera.

Liburua heriotzari egindako kantu anto-
logiko batekin hasten da, non festina lente 
doan gai beti pisutsu hau, non burdina bera 
ere arina bihurtzen baiten olatuen indarra-
ren pean. Likidotu egiten da guztia: “Eta 
sarrailarik gabeko atean murgilduz/ keinu 
bat egingo dizut/ ainguraren norabidea bi-
delagun izan baino lehen…”.

Azken erreferentziatzat har genezakeen 
Anphora baita-ren ildotik Itsas bizimina 
ere norbere buruari egindako galdereta-
tik abiatzen da segurantzen eremu beti la-
bainkorrera, eta duda zein helduleku falta 
liburuaren beraren grazia eta gatza dira: 
“Bizitzaren ur-begi garbiak/ zinezkotasu-
naren xirripari maiz/ muzin egiten dio,/ 
izakia eta egia bateraezinak bailiran./ Eta 
guk oraindik heldulekurik ez”.

Abstraktua dena hartu eta forma 
eman, hara hor Pello Otxotekok bere 

gain hartu duen alferreko lana. Eta hala 
ere, lan hori aurrera zelan daroan ikus-
tea zirraragarria da: “Neu naiz/ ene 
izurritea/ ene gangrena/ ene minbi-
zia/ eta ene izatearen bizi-mina”. Pello 
Otxotekoren poesia dekantazio bat da 
irakurtaldi guztiena. Bizitako egun ba-
koitzaren marka ere bai. Espirituala, 
folosofikoa, lirikoa da bere pentsake-
ra. Eta bere pentsakera poemetan bil-
duak beste eite bat hartzen du. Erre-
tratu bat eraiki du oraingoan sufritu 
eta barre egiten duen gizakiarena. Ber-
tan agertzen gara guztiok. Ez da poesia 
bat abangoardiakoa, ez da emozioaren 
puruz bihotzera iristen dena. Apurka 
apurka irabazten zaituen poesia-modu 
ia ahaztu bat da, aho-zapore gozo bat 
uzten dizuna eguneroko zeregin uni-
bertsaletara itzultzen zarenean.  
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