
Lana / La obra

Italo Sicilianok 1934an Villoni buruzko obra ga-
rrantzitsu batean dio Villon “Frantziako poeta liri-
korik handiena” dela. Hori esatean, segur aski,
gaurko adieran hartzen du “liriko” hitza, poeta li-
rikoa, gaur, bere sentimendu pertsonalak kanta-
tzen dituena baita, poemetan bere burua, bere
pena-pozak, bere pasio oldarraldiak edo bizitzak
ematen dizkion etsipenak agertzen dituena. Vi-
llonek halako bizi salbuespenekoa izan ez balu,
estropezuz eta erori-jaikiz betea, ez zen ezagu-
tzen dugun poeta bihurtuko eta ez zuen gizonen
oroimenean halako aztarna sakona utziko. Obra
osoa du Villonek bere bizitzako abenturez eta
desbenturez betea, noiz ageri-agerian aipatzen
dituela, noiz hitz erdiz eta alusio belatuen bidez.
Villonen obran lirismoa eta arrunkeria, Ama Birji-
narekiko eraspena eta amodioa, fede sakona eta
ezmoraltasun gordina nahasten dira; ahaltsuei ol-
dartzen zaie, miseria-lagunekiko samurtasuna
adierazten du eta, aldian aldian, malenkoniatsu
eta isekari, gozo eta mendekari ere agertzen da.
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Egilea / El autor

FrançoisVillon, jaiotze izena François de Montcorbier edo François des Loges (Paris, 1431 - 1463
inguruan) Frantziako lehen poeta modernotzat hartu izan da. Bizitza abenturazalea eta gorabe-
hera handikoa izan zuen. 1455ean, emakume batek eragindako borrokan, apaiz bat hil zuen, eta
Paristik ihes egin behar izan zuen. Kondena barkaturik, sei hilabete geroago Parisa itzuli zen,
baina berriro alde egin zuen, lagunekin batera egindako lapurreta bat zela eta. 1462an urkatzera
kondenatu zuten baina barkatu zioten. 1463tik aurrera ez da haren aztarnarik aurkitu. Villonen
obra hiru milaren bat ahapaldik osatua da. Bi lan nagusi ditu: Lais edo PetitTestament (1456) eta
GrandTestament (1462), zortzikoetan idatziak biak; inportantea da halaber L’Epitaphe Villon, Ba-
llade des pendus deitua (1463, “Urkatuen balada”), hamarrekoetan idatzia.

Itzultzailea /Traductor

Matías Múgica Franco de Medinaceli (Iruñea, 1961).Filologia Klasikoa ikasi zuen, eta Itzulpen Mas-
terra egina du. Nafarroako Administrazioan lan egin du itzultzaile eta editore. Hainbat autoreren
lanak itzuli ditu, besteak beste, L.F. Céline, Joseph Roth, Goethe, Boccaccio, Maupassant.


