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Arestiren itzalari begirada eguneratua 
 
 

Asier Amezagaren Inor ez delako profeta bere mendean, Gabriel Aresti 

egunean saiakera liburua argitaratu du Erein argitaletxeak. “Inor ez da/ profeta/bere 

mendean” zioen Arestiren poema labur batek, bada, liburu honek poeta bilbotarraren 

oihartzun profetikoak kokatzen ditu gaur egungo gizartean. Bilboko Arriaga antzokian 

bere omenez egindako ikuskizun bat du abiapuntu, eta leku berean bukatzen du 

Bilboko Aste Nagusiko txupinean milaka lagun dantzan jarri zituen Egun da Santi 

Mamiña poemaren eguneratzeak ematen dio itxiera. Liburuak poeta bilbotarra agertu 

egiten den gune eta uneak ditu aztergai, denboran atzera eta aurrera eginez, bere 

testuingurua gaur eguneko gertakizunekin lotuz. 

 



       

 

 

Liburuak Bilboko Udalaren Unamuno Saiakera Saria eskuratu zuen. Saria 

Aresti eta Otero ipuin eta poesia sariekin batera banatu zen ekitaldian. Hain zuzen 

ere, omenaldi horiek ere ditu aztergai saiakerak, honelako omenaldiei esker pasa 

baita Aresti poeta madarikatua izatetik, totem izatera. Poemei ere erreparatzen dio 

saiakera lan honek, jatorriz Arestik ondutako “nire aitaren etxea” edo “euskal harria” 

bezalako tropoen arrakasta aztertzen du, hitz elkartu horien indarraren jatorria eta 

errepikek dituzten ondorioak.  

 

Aresti 1968ko Arantzazuko batzarreko sustatzaile nagusietako bat izan zen 

eta bere literatura lana euskararen modernizazio eta batasunera dedikatu zuen, 

honela bere Maldan behera poema luzea hartzen da euskara batuaren aitzindaritzat. 

Euskara batuaren 50. urteurrena betetzen den urte honetan, liburuak aukera ematen 

du garai horrekin lotzen duen hariari jarraitu eta irakurketa berrituak egiteko.  

 

Liburuaren egitura 

Lehen kapituluan, euskal kulturaren totem gisa kokatzen du Aresti, erritual 

xamaniko baten gisan bere testuen inbokazioa eta probokazioak dira iraganarekin 

lotzen duten haria. Bigarrenean, bere testuinguruan literaturari egokitu zitzaion lanari 

erreparatzen dio eta bereziki Harri eta Herrik ekarri zituen berrikuntzei. 

Hirugarrenean, Nire aitaren etxea poemak izan dituen oihartzunak aztertzen ditu: 

Garaikoetxearen Gobernutik hasi Euskaldunon Egunkariaren itxieran aitaren 

etxearen eta amaren suaren arteko eztabaidara, tartean Gernikako bonbardaketaren 

50. urteurrenean edota Euskal Rock Erradikalak egin dituen irakurketak azalduz. 

Laugarrenean, poetak jasan zituen arbuioen testuingurua aztertzen du, bere izaera 

berritzaile eta astintzailea. Bostgarrenean, Bilboko transformaziotik irakurtzen du 

Aresti, Euskalduna ontziolaren itxierak eta Guggenheim Museoaren inaugurazioak 

mugarri nagusiak dira hirian eta horrek eragina izan du harenganako ikuspegian. 

Seigarrenean, Arestik betetzen duen merkantzia funtzioari erreparatzen dio, hainbat 

erakunde eta kaleren izendatzaile izanda eta Bilboko hiri brandingaren parte izanda, 

hurbilpen horrek dituen ondorioak ditu mintzagai.  



       

 

 

Zazpigarrenak euskararen modernizazioan jokatutako papera du aztergai, 

horretarako Arantzazuko batzarrera jotzen du eta hatxea bezalako adierazle mutuak 

hartu zuen eztabaidaren gaineko gogoeta plazaratzen du. Zortzigarrenean, “euskal 

harria” terminoaren zenbait aldaera aztertzen ditu (“euskal hiria”, “euskal irria”), 

zeinak afektu kolektiboak piztu eta bideratzen indarra duten. Bederatzigarrenean, 

garai hartako euskalgintzaren izaera desharagiztatuaren gaineko gogoeta dakar 

genero ikuspegitik eta literatura lan garaikideetatik abiatuta. Bukatzeko, Egun da 

Santi Mamiña poemak kantuan izan duen bilakaera aztertzen du, poesiak afektu 

kolektiboak katalizatzeko duen gaitasuna azalduz.  

Biografia 

Asier Amezaga (Getxo, 1986) soziologian doktorea da, Harritik herrira, Gabriel 

Arestiren paperak euskal kultura eta gizartean, 1954-2014 tesiarekin. Euskal Herriko 

Unibertsitatean egin zuen doktoregoa, Espainiako Hezkuntza Ministerioaren 

bekarekin. Brnoko Masaryk Unibertsitatean ibili da euskara eta euskal kultura irakurle 

eta bere ikerketa ibilbidea sendotu nahian dabil orain. Indaga gizarte-ikerketako 

kooperatibako kidea ere bada.  

Laburpena 

Gabriel Aresti behin eta berriro azaleratzen den poeta dugu. Bere izenaren eta 

poemen errepika eta errepliken gaineko hausnarketa plazaratzen du saiakera honek. 

Denboran atzera eta aurrera eginez, hainbat gertakizunen arteko mapa zabaltzen du. 

Horretarako, Arantzazuko Batzarra, Gernikako bonbardaketaren 50. Urteurrena, 

Euskaldunon Egunkariaren itxiera, Guggenheim Museoa edota Bilboko Aste Nagusia 

bezalako uneak eta guneak ditu hizpide.  

Zer esan diezagukete etengabeko itzuleran bizi diren poetikek egungo euskal 

gizarteari buruz? Zer bitartekaritzek osatzen dute Aresti eta bere garaiarekiko 

irakurketa beti biziak? Iraganarekiko errepika traumatikotik haratago, afektu berriak 

katalizatzeko, bide berriak urratzeko, balio ote diezaguke Arestiren poetikak? 

 

Aurkezpen ekitaldia. 2018ko urriak 23. 


