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Joseba Sarrionandia iliirreta, Bis- 
caia, 1958) es i i r i  perfecte descone- 
gut als Paisos Catalanr. Malaurada- 
ment la nostra cultura acostuma a 
descobrr la rnajoria de literats bascos 
qiian previanierit tiari estat traduits a 
I'espanyol i Iian tingut exit comercial, 
com en el coi  de Bernardo Atxaga 

Precisament amb Atxaga i altres 
aprenents d'estrptor dc la seva ]o- 
ventut. entre ells un Jon Juarst que 
no te res a vecirp amb I'aitual, for- 
mara el seu primer grup de Iletrafe- 
rits. 

La sevo militancid a LIG I'acabara 
condernnant a vint-1-vuit anys de Ore- 
so. dels quas no en fara inés qiie cinc 
arran de la seva fuga del Penal de 
Martutene (Gipuzkoa). Sarrionaridia 
s'encahira en un des bailes que uti l t- 
zava el cantant Imanol, en un recital a 
l'esmentat centre penitenciari el dia 
de Sant Fernii de 1985, per fer-se es- 
rnunyedis entre els carcell~rc. De Ila- 
vors enea es iin hornr qlie viu ama- 
gar: "Ernpresonat. fugat I exliat, 
personifica el sentit tragic de I'estrip- 
tor cornpromes pcr mitla de les obres 
quolidianes", escriu Ornar Nabarro, 
estudiós de 'obra de Sarriondridid. 

Tot i ser el crecidor de nombrosos 
contes infantils. assaigs i traduccions 
de T.S. Eliot i de Fernando Pessoa, és 

sohretot I'autor lirc conternporani de 
mes volada en eiiscar «Josebd Sarrio- 
nanda la no es solarnent amic dels 
seus amici O encrnic del8 seus ene- 
mics. La seva obra ha superat elc cpr- 
tler inferiias que ha viscut Joseha, I 

s'ha convertt en el gran referent de la 
literatura basca. Els lector8 rehem els 
seus Ilibres corn profitoser corres- 
pond~ncies llunyanes. Gaudm de la 
seva poesia. Tarnbé ens espantem 
Ens espantem perque en8 parla d'al- 
gun loc "se'ns fa esgarrifos nterpre- 
tar els presagis"w, apunta Ruper Or- 
dorika, un dels mes prestigiosos 
cantants bascos. 

I'editorial Txalaparta 178 P k ,  
31300 Tafalla. Nafarroa) ha editat la 
algiins mesos a darrera de es aporta- 
cions poetques de Sarrionandia. Hau 
da ene ondarun gliria, que es pot tra- 
tluir pcr Aixo és tot e/ que rinc. llliis- 
tracions en color d'un alt nivel1 artistic 
i verrioris eri espanyol, trances, angles 
i alemany de cada poema arrodonei- 
xen el llihre. A rnés a més, I'esmenta- 
da publicacio va acornpanyada d'iii i 
disc compacte ci'excellent qualitat 
que iiiclou poernes recitats pel rnateix 
poeta i col.laboracions muricals de 
Mkel Laboa, de Fermiri i cie Jaber 
Miigurura, d'oskorri.. vSarrionandia 
presenta una colleccio de popmes en 

la ieva linia. que no es altra que la li- 
nia de la poesia basca qiip arrerica 
dels "bertsolaris" ipoetes improvisa- 
dors) i culmiiia eri la segona rnctat de 
segle passat arnb Gabriel Aresti. i r  
una pfl~sia molt arreldrda en la seva 
terra rnillenaria i determinada p ~ l  seu 
diorno rnil-eriaris, assenyaa el perio- 
dista Antoni Batista (La Vangiiardia, 
18-2-2000) 

Arran dels seiic Igo rn i  amb la Ilui- 
td armada per I'ailiberament d'Euskal 
Herria i del seu par per a preso escriu 
arnb mots com els d'aquest poema 
ntitulat C o i ~ s  que no existeixen: < t . .  

La rnajoria dels paisos son paiqos des- 
coneguts. / Quarita gerit, qiiants ins- 
trurnents h ha en el mon que no exr- 
teixeiil 1 Vam nexer en una ~rovíncia 
que no existeix 1 tampoc no existini. 
en la rneiura en qu t  som e qiie no 
som. / [ . ]  Pero tamhe existeix allo 
que no cxsteix 1 La vida es compon 
de fragments que no exirteixeri.>~ 
Aqiiest ex-professor universitar de 
filologia basca es home de reflexioiis 
critiques, amant dc I'tiiimor negre i 
de l'ironia absurda. 

Hau da el i r  orio'oswi guzia 6s Lina 
edicto multmeciia que no hauria de 
passar desapercebiida. "Contra el 
consiim, creació". que diria de love 
Sarrionandia + 


