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«Beti gustatu izan zait ezagutzen
ditudan pertsonen atzean zer
dagoen jakitea»
Itsas giroa nagusi den 'Ni eta Gu. Zazpigarren uhina' poema liburuan
«bizitzeko modu bat, egoteko modu bat» jaso du Pako Aristik

Pako Aristi, Donostiako kaian.

NEREA AZURMENDI
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Pako Aristi (Urrestilla, 1963), nobelista eta artikulugile gisa da batez ere
ezaguna, baina poesiarekin duen harremana ez da inondik ere azalekoa,
azken 25 urteetan zazpi poema-liburu plazaratu baititu, azkena 'Ni eta
Gu. Zazpigarren uhina', Ereinek argitaratua (176 orrialde, 16 euro).
Baliteke, dena den, Aristiren lanaz aritzean generoen arteko
desberdintasunetan tematzea baino egokiagoa izatea idazlearen
berezko ezaugarriei erreparatzea: Inazio Mujika Iraolak nabarmendu
dituen jakin-minari eta kontatzeko gaitasunari.
«Poema hauetan jakin-min hori itsasora eramaten du, itsas-gizakietara,
eta bizitzeko molde bat erakusten digu, loso a bat. Idazle bat baldin
badago ahots bat bilatu duena, bere liburuetan gauzei eta pertsonei
begiratzeko modu oso berea daukana, hori Pako da», adierazi du
editoreak.
Horrenbestez, «oso humanoa da Pakoren poesia, gauza guztien neurria
beti pertsona da». Eta ez da «poesia lirikoa, are gutxiago epikoa, gauza
txikiak esaten dituen poesia baizik, baina oihartzun handia jasotzen
duena».
Pako Aristik, oraingoz azkenekoa duen liburuaren inguruko
zehaztasunak ematen hasi aurretik, oso gogoko duen bat ekarri du
gogora, 1915ean argitaratutako 'Spoon River Anthology', non Edgar Lee
Masters-ek zeinbat poema labur idatzi zituen, alegiazko herri horretako
biztanle zenduen biogra a modukoak, haien hilobietako epita oak
abiapuntu hartuta.
«Beti gustatu izan zait hori egitea, ezagutzen ditudan pertsonen atzean
zer dagoen jakitea. baino nahiago dut biziekin egitea hildakoekin
baino», esan du Aristik, izenburuak adierazten duen moduan bi bidek
bat egiten duten liburuaz mintzatzean. Bideetako bat da 'ni'-a, «nire
gogoetak eta nire pentsamenduak, eta bizitzan ikusten hoan naizen
bidaia», eta bestea da «'gu' hori osatzen duten pertsonena».
Batzuk ezagunak ditu, eta ezagunak dira. Beste batzuk, berriz, asmatuak
dira. Liburua osatzen eman dituen bi edo hiru urteetan hil egin zaio
protagonistaren bat edo beste. «Hilda edo hiltze bidean» dauden
o zioak ere agertzen dira, jaso nahi izan duelako «bizitzeko modu bat,
egokiteko modu bat» ere, oso azkar aldatzen ari dena eta dakarrena,
besteak beste, kontatzeko gaitasunaren galera.
Aristik, zorionez, ezagutu ditu «kontalari handiak, eguneroko bizitzaren
edo istorioen kontalariak, gauzak kontatzen dituztenak hari batekin,
gozo...». Ari dira desagertzen horiek ere, baina baten batzuen ahotsak
eraman ahal izan ditu poemetara.
Pertsonak ez ezik, tokiak ere identi katu ditu, «liburu bat idazlearen
geogra a sentimentala» dela esaten den arren, gustatzen zaizkiolako
«geogra koa siko bat erakusten duten liburuak». Kasu honetan,
geogra a zehatz bat da: Zestoak, Getariak eta Oriok osatzen duten
triangelua.
Hiru herriek dute, arrazoi diferenteak tarteko, lotura estua idazlearekin
bizitzarekin eta bizipenekin, baita itsasoarekin ere. Zestoa da «bizitzera
joan naizen herria, bizi berri baten ilusioa». Getariara, berriz, aspaldi
hasi zen joaten: «Hasieran meditazio leku bat zen, itsasoari begira
egoteko tokia, eta gero poliki-poliki sartzen joan nintzen hango
gizartean». Orio, berriz, «lagun handi bat den Benito Lertxundiren
bitartez» ezagutu zuen, eta «kariño handia» dio. Horiek dira bada
«antropologiatik asko» daukan liburuaren paisaiak, nahiz eta paisaia
nagusia, sentimentala zein sikoa, itsasoa izan.
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