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Donostiako San Telmo museoak ‘Jorge 
Oteiza eta Eduardo Chillida. Dialogoa 50eko 
eta 60ko urteetan’ erakusketa antolatu 
du, Bancaja Fundazioaren laguntzarekin, 
eta urriaren 2ra arte egongo da ikusgai, 
banku fundazioaren Valentziako egoitzan 
izan ondoren. Aurkezpenean esan zute-
nez, Javier Gonzalez de Durana komisa-
rio duen erakusketak «elkarrizketa bat 
pizten du» bi artista hauen eskulturen ar-
tean, 1950eko eta 1960ko hamarkadetan 
egindako sorkuntza lanean oinarritua. 

«Erakusketako ibilbideak beren pentsa-
mendu estetikoen eta eskulturen arteko 
elkarrizketa bat eskaintzen du, Oteizaren 
metafora paradigmatikoak eta Chillida-
ren metonimia sintagmatikoak maila be-
rean agerian utzita», adierazi zuten. 

Garai hartako lanetan, hasieran giza 
irudiaren gainean lan egiteko joera an-
tzematen da biengan, baina azentu des-

berdinekin: «Oteizarengan primitibista-
espresionista, eta Chillidarengan klasizis-
ta-arkaizantea». «Bi kasuetan, ezaugarri 
antropomorfikoak ebidentzia arinetara 
murrizten dira, gorputzaren irudikapen 
naturalista desitxuratzen zuten garaiko 
beste artista batzuen ildo berean», mu-
seoaren arduradunen hitzetan.
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Iaz jakin izan genuen Patxi Zubizarretak 
40. Lizardi Saria irabazi zuela ‘Zerria’ gaz-
teentzako eleberriagatik. Ez da idazle or-
diziarrak Lizardi Saria irabazten duen 
lehen aldia (‘Matias Ploff-en erabakiak’, 
Erein, 1992), ezta jasotzen duen lehenen-
go saria ere. Antton Olariagaren koloreta-
ko ilustrazioekin bat, Erein argi-
taletxeak berriki argitaratu du sa-
ritutako lana kalitate handiko 
edizio honetan. Batzuentzat ha-
rrigarria izan liteke, gazte litera-
turako sari bat jaso ondoren, no-
bela helduentzako literatura sail 
batean argitaratu izana. Baina 
erabaki oso aproposa da, liburu 
hau gazte literatura eta heldue-
na lotzen duen zubi ezin hobea 
da, bien arteko itxuraz hain ongi 
definitua eta hautsezina den be-
reizketa zalantzan jartzen baitu. 

Gazte literaturaren topiko ti-
pikoetatik aldentzen den elebe-

rria da. Bereket dugu istorio honen pro-
tagonista, Etiopian jaiotako baina Fran-
tzian hazitako glaziologoa. Suitzako Al-
peetan lanean ari dela, lankide batek mo-
mifikatuak dauden hiru gorpuzki topa-
tzen ditu alboko glaziar batean. Aurki-
kuntzak hunkituta, ikertzaileak ahal duen 
guztia egingo du pertsona horiek nor-
tzuk izan ziren jakiteko. 

Eleberria hiru ataletan dago banatuta 
eta Zubizarretak bikain josten ditu ho-
riek osatzen dituzte kapituluak irakur-
learengan intriga sortzeko, ez bakarrik 
gertakariei dagokionez, baita pertsonaien 
karakterizazioari dagokionez ere. Naba-

ria da idazleak lumarekin duen 
eskarmentua, hizkuntza jaso 
baina ulergarri batekin indar 
handiko irudiak sortzen baiti-
tu; eta irudi horiek, bihotza 
uzkurtzeaz gain, giza izaerari 
buruz gogoeta egitera bultza-
tzen gaituzte. Liburuan zehar 
era guztietako erreferentzia in-
tertestualak topatu daitezke 
eta horiek hamaika gaitan sa-
kontzeko bidea irekitzen digu-
te. Zalantzarik gabe, 15 urte-
tik gorako gazteekin lan egiten 
duten bitartekari guztiek ira-
kurri beharreko liburua da.

Emakumeek idatzitako no-
belen gaztelaniazko itzul-
penek oihartzun handia 

izan dute azken garaiotan. Kar-
mele Jaiok, Eider Rodriguezek 
eta Katixa Agirrek euskaraz ar-
gitaratutako lanek itzal handia 
lortu dute. Irati Elorrietaren ka-
sua ere aipatu beharko genuke, 
2021ean agertu baita haren ‘Lu-
ces de invierno’ ‘Neguko argiak’ 
(2018) euskal nobelaren itzulpe-
na, nahiz eta irudipena dudan ez 
duela aurrekoek besteko olatua 
sortu. 

Orain gutxi Espainiako gehi-
garri kultural handi batek, ‘El 
Cultural’ek, hain zuzen, Jaime 
Cedillo poetaren luma gidari 
zela, euskal emakume nobelagi-
leak «fikzioaren erpinean» zirela 
argitaratu zuen, taldean gaztela-

niaz idazten duten Txani Rodrí-
guez eta Edurne Portela sartuz. 

Poesiaren alorrean egiten di-
ren itzulpenek ez dute horren-
beste jarraipenik eta txalorik 
lortzen. Iaz Miren Agur Meabek 
Poesia Sari Nazionalaren itzal-
pean egindako bidean eta 
Bartleby argitaletxean plazara-
tuz arrakasta lortu zuen ‘Nola 
gorde errautsak kolkoan’ (2020) 
liburuak. 

Hiru poema liburu Euskal 
Herritik kanpo 
Aurton, baina, oso denbora la-
burrean poema liburu bi eman 
dira gaztelaniaz, eta bat katala-
nez. Jon Gerediagaren ‘Natura 
berriak’ (2020) argitaratu du 
poesia plazaratzekoan entzute 
handikoa den Valentziako Pre-

textos argitaletxeak, ‘Nuevas na-
turalezas’ izenburupean. Tere 
Irastortzak, berriz, bere ibilbide 
luzearen fruitu nagusi ‘Mundua 
betetzen zenuten’ (2015) liburua 
argitaratu du Zaragozako Olifan-
te argitaletxean, ‘Llenabais el 
mundo’ izenarekin. Eta liburu 
osoaren itzulpena heltzen den 
artean, Leire Bilbaoren ‘Etxeko 
urak’ (2020) bildumaren zati bat 
eman du, ‘Saliva’ izenpean, ka-
talanez eta Valentzian. 

Hiruren artean badira ardatz 
desberdinak. Bi iaz argitaratu zi-
ren, nire iritziz, poesiarentzat 
urte oso borobila izan zen ur-
tean, zeren Jon Gerediagarekin 
eta Leire Bilbaorekin batera, 
Itxaro Bordaren eta Miren Agur 
Meaberen liburuak ezagutu bai-
kenituen. Tere Irastortzak, be-

Euskal poesiaren itzulpen berriak 
Egile bakoitzaren erretratu biziak dira, kanpoan hemen urteetan 
egindako lana erakusteko aukera biziak

rriz, urte batzuk dituen liburu 
on eta borobila aukeratu du bere 
poesiaren berri emateko. 

Itzulpenak eta auto-itzulpenak 
Itzulpenaren aurrean harturiko 
estrategiak ere desberdinak izan 
dira. Auto-itzulpenaren alde 
egin dute Jon Gerediagak eta 
Tere Irastortzak. Egia da, baina, 
Bilboko poetak itzulpen bidea 
trebatu duela Irati Elorrietaren 
nobela gaztelaniara eramanez, 
eta Tere Irastortzaren itzulpena 
berak sinatua da, baina adiski-
deen aholkuak entzun ondoren 
osatua. 

Leire Bilbaoren ‘Saliva’k, aldiz, 
Ondarroako idazlearen itzulpen 
kide bihurtu den Jaume Subira-
naren sinadura dakar. Bartzelo-
nako poeta horrek itzuli zuen 
‘Bitxopoemes’ gisa ‘Xomorro 
poemak’ liburuko katalanezko 
aldaera. 

Hautapenak 
Hiru poema liburuok poeta ba-
koitzaren idazle irudia zuzen 
gorde dute. Besteak ere hala-
koak diren arren, bere libururik 
pentsatuena eman du ezagutze-
ra Tere Irastortzak, ‘Lurra me-

rezi zenuten’ poema sorta. He-
riotzak utzitako hutsunearen in-
guruko poema bilduma. Sendoa, 
sakona, minez eta sentimenduz 
idatzia. 

Jon Gerediagaren poesiak ere 
ildo zuzen eta irmoak jarraitu 
ditu 2004tik, bere lehen poema 
liburua argitaratu zuenetik. Na-
tura eta gizakia biltzen ditu, na-
tura abiaburu hartuz eta giza-
kiak denboraren joanarekin 
sentitu duena du helbide. Filoso-
fia zen bere oinarri gozoa, baina 
liburuak beste joera finagoa har-
tu du, Gandiaga ziurrenik ortzi-
mugan, naturaren elementurik 
sotilenak jarraitu baititu espre-
sio munduan. 

Eta zer esan ‘Etxeko urak’i bu-
ruz? Nik uste Leire Bibaoren 
poema libururik ederren eta 
osatuena dela, bizi-bizia, inpre-
sioz gain, oso era sotilean ema-
kume bizitza erakusten duena. 
Bere bidean aurrera pauso ga-
lanta eman du liburu horrekin 
poetak. 

Itzulpen-mintzulpen horiek, 
bada, egile bakoitzaren erretratu 
biziak dira, kanpoan hemen ur-
teetan egindako lana erakusteko 
aukera biziak.
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Animalengandik 
bereizten gaituena

Oteiza eta Chillidari eskainitako erakusketa.

SALDUENAK

1 Miñan 
Amets Arzallus/Ibrahima Balde. Susa 
2 Eraikuntzarako materiala 
Eider Rodriguez. Susa  

3 Karena  
Alaine Agirre. Elkar 
4 Ez erran inori 
Maddi Ane Txoperena. Elkar

FIKZIOA EZ FIKZIOA
1 Mandamentu hipermodernoak 
Iñigo Martinez. Elkar 
2 Txori Urdinak 
Zigor Olabarria. Argia 

3 Pentsamendu bat gure munduari 
Batzuk. Jakin 
4 Ongi etorri euskal mitologiaren… 
Batzuk. Mitologik basoa
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