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Aktore batzuek haietako baten amonari 
hil ondoko omenaldia egiteko, emaku-
me horren bizitzaren pasarte baten erre-
presentazioa prestatzen 
dute. Emakume horri, 
Kontxa izenez, Bigarren 
Mundu Gerrako Paris oku-
patuan bizitzea egokitu 
zitzaion eta bertan, Mami 
Lebrun ezizen artistikoz, 
kantari aritu zen kabaret 
batean. Eta egoera horre-
tan amodioa eta abentura 
ezagutu zituen, maitemin-
duta Erresistentziaren 
alde ere egin baitzuen. 
Hauxe da, labur-zurrean, 
Kepa Errastik prestatuta-
ko ‘Mami Lebrun’ antzerki 
lanean aurkezten den is-
torioa. Oraingo teatroan 
askotan gertatzen dena-
ren kontrara, antzerki lan 
honetan argumentu argi 
bat aurkezten da, eta ar-
gumentu horren barruan 
pertsonaien arteko harremanak garran-
tzitsuak dira. 
Edonola ere, teatro modernoaren adibi-
de baten aurrean gaude, eta honek esan 
nahi du teknikaren aldetik zenbait osa-
gai berezi dituela. Agian nabarmena, an-
tzerkian errepresentatzen dena plano 
desberdinetan aurkezten dela. Plano ba-

tean Egoitz eta Miren agertzen zaizkigu, 
Egoitzen amonaren bizitzari buruzko 
antzerkia prestatzen dutenak. Eta beste 
planoan, Kontxa eta Mitxel, amona eta 
honen maitalea, aktore berberek joka-

tutako pertsonaiak. Eta 
beste pertsonaia bat tau-
la gainean agertzen da, 
hirugarren aktore batek 
jokatua, Kontxaren ma-
mua, bi munduen arteko 
lotura sortuz, eta Egoitz 
eta Mirenen errealitate 
planoan adierazten diren 
gauza askori kontrapun-
tu moduko komentario 
askotan umoretsuak egi-
nez.  

Antzerki lan honetan 
ia topiko bihurtu den jo-
kaera baten garapena 
azaltzen da: Gerra eta ge-
rra ondokoa ezagutu zi-
tuen belaunaldiaren me-
moria berreraikitzeko 
ahalegina egiten da, be-
rreraikitze lan hau bilo-
ben eskuetatik datorre-

larik. Baina gertakari horiek guztiak eza-
gutu eta bizi izan zituzten pertsonen me-
moria gordetzearekin batera, beste ideia 
bat ere azaltzen da, funtsezkoa: aurrekoen 
memoria bizirik mantentzea garrantzi-
tsua da, baina memoria bera aurrera joa-
ten uzten ez duen zama modukoa ez den 
heinean. 

A ntologien aro berri ba-
ten aurrean gaudela di-
rudi. Aitor Francosek 

(eta orrialde hauetan aipatu ge-
nuen) euskal poesiaren antolo-
gia bat agertu zuen Sevillako 
Renacimiento etxe ospetsuan 
‘Las aguas tranquilas’ izenburu-
pean, eta bertan zortzi euskal 
poetaren lana aukeraturik. 
Zortzi poeta horiek, neurri ba-
tean, postmodernitatearen 
agerpena egin dute gurean, Ri-
kardo Arregirekin hasi eta Leire 
Bibaorekin amaituz, 1990eko 
hamarkadan hasi zen euskal 
poesiaren irudia osatu arte. 

Izaskun Garcia Quintanak 
bestela jokatu du bere ‘Lurra 
eta dardara. Zortzi ahots ema-
kumezko’ izeneko antologian: 
Zortziko zenbaki magikoak 
agindu badu ere antologia bie-

tan, honetan, emakumeen 
idazketaren itzala agertu nahi 
izan du antologia egileak. 
Amaia Lasarengandik hasi eta, 
berriro, Leire Bilbaorekin 
bukatuz. Aitor Francosenari 
baino kutsu historiko handia-
goa nabari zaio ahalegin honi. 
Bide batez, Aitor Francosek 
badu beste asmo bat: euskal 
poesiaren antologia handi bat 
agertzea laster, bizi dugun izu-
rriteak uzten badio behintzat, 
medikua baita ogibidez eta la-
saitasun eskasa garai hauetan. 

Bitartean, sail eta proiektu 
luzearen itxura duen bilduma 
berria kaleratu du Alai argita-
letxeak. ‘Hautak’ da bilduma-
ren izenburua, eta bertan pla-
zaratu dira antologia berri bi: 
Ibon Egañak antolatu du 
‘Eskuko ekipajea. Euskal ipuin 

modernoen antologia (1963-
2018)’, eta Juanjo Olasagarrek 
ondu du ‘Bideko hitza. Euskal 
poema modernoen antologia 
(1951-2019)’. Oso desberdinak 
dira planteamenduz, nahiz eta 
batasuna hiru puntutan era-
kusten duten. Lehenik, izenbu-
ruko metaforan. ‘Eskuko ekipa-
jea’ batean, egileak ‘Ezinezko 
maletak’ nobelaren titulua go-
goan izan balu bezala; ‘Bideko 
hitza’ bestean, biek baina, lo -
tzen dute irakurketa bidaia-
rekin, mundu berria aurkitzeko 
egiten dugun ahaleginarekin. 
Bigarrenez, biek adierazi dute 
‘ipuin’ edo ‘poema’ modernoak 
agertzeko gogoa. Modernoak 
(nahiz eta batzuk jada postmo-
dernoak izan) eta batez ere, tes-
tuak. Juanjo Olasagarrek adie-
razi duen moduan: «Ez da 

Antologien aroa 
Olasagarrek poesiaren irakurketaz oso hausnarketa polita egin du bere 
solasean

euskal poesiaren antologia bat, 
baizik eta euskarazko poemen 
antologia». Testuak du nagusi-
tasuna eta ez Literaturaren His-
toriak sor lezakeen arkitektu-
rak. Biek egin dute gaurkotze 
ahalegina. 2018ko Iñigo Aran-
barriren ipuin batekin eman 
dio bukaera kronologikoa bere 
antologiari Ibon Egañak, eta 
2019an, Beatriz Chiviteren tes-
tuekin, Juanjo Olasagarrek. 

Desberdintasunak ere begi 
bistan geratu dira. Esango nuke 
ausardia handiagoa erakutsi 
duela Ibon Egañak, zeren tes-
tuak aukeratu ondoren gaika ja-
rri baititu, irakurketari batasun 
puntuak emanez. Joera histori-
koa eta kronologikoa aukeratu 
ordez, lau ardatzetan bildu ditu, 
sarreran ipuinen ildo ugariak 
azpimarratu ondoren, batasu-
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Euskaldunok aspalditik dugu 
dantzari fama, seguru asko ondo 
merezia. Ikusi besterik ez dago 

zer nolako lekua duen dantzak gure ze-
remonietan. Ia edozein ospakizunetan 
egiten da dantza, omenaldi xume nahiz 
ospetsuetan. Horrelako egoeretan, in-
guruko kulturetan, musikak du esklu-
siba, kantatua ala ez, baina ez dantzak. 
Gurean omenduari dantza egiten zaio. 
Hotsandiko moduan egin ere. 

Eta ez hori bakarrik, ohitura zahar eta 
berreskuratuari esker, agintariak ere 
jartzen ditugu dantzan, batez ere udal 
mailan. Ikusi ditugu dantzan alkate tri-
pontziak, zaharrak, gazteak, baldarrak, 
trebeak, batzuetan soka-dantza 
sinplean, besteetan dantza zailagoetan, 
sentitzen zuten lotsa gaindituta, herrita-
rren aurrean dantzan, duintasun osoz. 

Ikusi ditugu, aspaldi honetan, 
neskak dantzan, hotsandiko zeremo-
nietan, aldez aurretik mutilentzat soi-
lik ziren jardunetan. Neska gazteak eta 
emakume helduak, prakak soinean 
edo gona luze nahiz laburrak, apretak 

oinetan edo kirol oinetakoak, dantzari 
trebeak edo edozein alkate bezain bal-
darrak. Ikusi eta txalotu ditugu. 

Eta ez bakarrik duela hiruzpalau 
mende sortutako dantzetan, baizik eta 
zuzenean Aitorrengandik jasotakoetan 
ere bai. Eta ez zaigu zerua gainean ero-
ri, ez da lurra erdibitu, ez dugu ikusi 
inolako protestarik gaurkotze gehienen 
aurrean, gogoz onartu ditugu. Salbues-
penak salbuespen. 

Salbuespenak gutxi dira eta ezagun 
bezain mingarriak. Esan beharra dago 
herri gehienetan eztabaida sortu aurretik 
bideratu dela emakumeen parte hartzea 
edo eztabaida labur baten ondoren. Bes-
te ba tzuetan, berriz, auzia odoletan dago 
oraindik, konponbidetik urrun, mende 
laurdena eta gero. Nafarroan, Gi-
puzkoan. 

Aurten, koronabirusaren ondorioz, 
bertan behera gelditu dira Bidasoal-
deko Alardeak. Hilabeteak gelditzen 
dira konponbidearen bila jarduteko. 
Hori bai, borondaterik balego.

ARANTXA  
URRETABIZKAIA

Neskak dantzan

nak ere agerian jarriz. Larruak, 
bizitzak, begiak eta piztiak dira 
zutabe nagusiok. 25 ipuinen 
hautaketan ere begi ugaria era-
bili du, eta kanonaren gunean 
ez dauden egileak –haur eta 
gazte literaturakoak, adibidez– 
kontuan izan ditu. 

Juanjo Olasagarreren emai -
tza kanonikoagoa dela esango 
nuke. Espero zitekeena eman 
du. Poeta bakoitzaren lan bat 
edo bi aukeratu eta orden kro-
nologikoa mantendu. Ez dut 
ukatuko aukera batzuk berriak 
direnik, eta paisaiaren ekologia 
ugaritu egin dutela. Poeta asko 
daude eta, beraz, arriskua jaitsi 
egiten da horrela. Hitzaurrea 
egin zait oso erakargarria. 

Bere burua ez sartzea eraba-
ki duen egilearen duintasunaz, 
Olasagarrek poesiaren irakur-
ketaz oso hausnarketa polita 
egin du bere solasean. Poesia 
nork irakurtzen duen kontuan 
hartuz ari zaio mintzoan ira-
kurleari, eta bere hitz jarioan 
ez dio pista galdu poesia derri-
gortua irakurtzen duen gaztea-
ri. Horregatik hain garrantzi -
tsua bihurtu da antologia hone-
tan poesiaren eta musikaren 
arteko besarkada.
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