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Liburu honekin ustekabe polita hartu dut. Nire Wolder
irakurgailuan aurreneko aldiz ireki nuenean (Susa argitaletxeko 
libururik gehienak formatu digitalean irakurtzen baititut), zera 
etorri zitzaidan burura: “Uf, egunkari moduko bat”. Baina 
berehala identifikatu nintzen Juan Luis Zabalak liburu honetan 
behintzat egiten duen planteamendu barnezalearekin.

Egia esateko, Juan Luis Zabala noizean behin libururen bat plazaratzen zuen kazetari 
bat zela uste nuen. Baina Berrian kazetari jarduten duen idazle batekin egin dut topo. 
Idazle bezala lehendik ez nuen ezagutzen, lehenago ez baitiot beste ezer irakurri –
gogoratzen dudala, behintzat–. Eta damu zait, liburu benetan txukuna baita: ondo 
planteatuta dago, atsegina eta interesgarria da eta, labur esanda, sentsibilitatea eta 
idazle-begirada erakusten ditu.

“Inon Izatekotan”ek Fernando Pessoa jenialaren Artegatasunaren Liburua ekarri dit 
gogora, baina ez testu errepikatuengatik-edo, planteamenduagatik baizik: “etxe
barrurantz” idatzita dago, erabat. Juan Luis Zabalaren paisaia guztiak barne-paisaiak 
dira, egileak interiorismo hutsa lantzen du, eta alde horretatik behintzat esan daiteke 
nahiko liburu poetikoa dela, baina hizkeran baino gehiago, munduarekiko jarreran, 
intentzioan. Oro har, eleberrigile bat erne egoten da kanpoan zer gertatuko, nahiz eta 
kanpoko gertakari guztiak barneko bahe batetik pasarazi; liburu honetan, berriz, justu 
alderantziz gertatzen da, egileak barrurantz begiratzen du, eta baheketa barrutik 
kanporantz gertatzen da, gertatzekotan.

Liburuak baditu urte batzuk (eta horrek are meritu handiagoa ematen dio). 2006an 
argitaratu zen aurreneko aldiz, eta irakurri dudan argitalpena 2011n eman zen argitara
berriro. Baina liburua egunkari edo eguneroko baten modura dago antolatuta, hau da, 
urteka eta data batzuen arabera dago egituratuta; eta lehen atala 1985ean hasten da. 
Beraz, data hau testuak idazten hasi zireneko datarekin bat etorriko balitz, orduan 
benetan nahiko zaharra izango zen liburu bati buruz ariko ginateke…

“Inon Izatekotan” irakurri eta gero, Juan Luis Zabalaren liburu gehiago irakurtzeko 
gogoa eta jakingura piztu zaizkidala aitortu behar dut. Idazten duen guztiak maila hori 
baldin badu, idazle txukun baten aurrean egongo ginateke. Ez da, ziur aski, eleberrigile 
bat. Hori ez. Eta kosta egiten zait sinestea, Juan Luis Zabala hain barnekoia izanik, 
eleberrira jauzi egiteko gai izatea. Baina, bueno, ezinezkoa ere ez litzateke izango, inoiz 
ez baitakigu zer bilakatuko garen... Nolanahi ere, literatura planteatzeko modu asko 
daude, eta aldi berean horrek zerikusi handia du bakoitzak bizitzaren aurrean hartzen 
duen jarrerarekin.

Ziur aski, irakurle asko ez dira identifikatuko literatura egiteko estilo honekin 
(barnezalea, intimista…), Pessoaren mundua ulertzen ez duten edo gogoko ez duten 
irakurleak egon daitezkeen bezalatsu. Ez da nire kasua ordea. Eta, horregatik, idazle hau 
gogoan hartzeko modukoa dela iruditu zait; ikusiko dugu, ea zer gehiago eskaintzen 
didan.



Bitxia da, baina pittin bat “asebeteta” sentiarazi nauen testu bakarra “DESEGOKITUA” 
izenekoa izan da, “2006ko martxoak 1” data daukana, ia-ia liburuaren amaieran. Eta 
bitxia dela diot, zeren juxtu une horretan, gutxi gorabehera, egileak berak eman baitu 
bukatutzat liburua. Kasualitatea izan al da? Nire irudipena izan ote da, besterik gabe? 
Edo, “egileak berak igarri du noiz gelditu behar zuen…?

Bestalde, Juan Luis Zabalak liburuan zehar bere burua hainbatetan nola mortifikatzen 
duen ikustea nahiko deigarria egin zait. Bere buruarekin gustura egongo ez balitz bezala 
edo bere buruari zerbait aurpegiratuko balio bezala… Ziur aski, ahul sentitzen da. 
Baina, nire ustez, Juan Luis Zabalaren ahultasuna bi ahoko ezpata da, hau da, alde 
batetik bera ahula sentiarazten du, eta ondorioz, desabantailan besteen aurrean; baina,
beste alde batetik, litekeena da haren indarraren iturburua hori bera izatea. Esan dudana
bi modutara uler daiteke: 1) kanpoko munduak (benetako bizitzak, “eleberriak”) 
beldurra ematen dio, ulergaitza gertatzen zaio; 2) barnetik bizi duen munduan Juan Luis 
Zabala adoretu egiten da, bere saltsan dago, bere “benetako” mundua hori da.

Norbaitek akaso zera galdetuko du orain: “Baina, halako bizitza bat ez ote da fikzio 
hutsa…?” Baliteke, bai, baina… zer da artea? zer da artista bat…? zer da kimera bat…?
eta batez ere, zer da “benetako” bizitza bat…? eta nola bereiz ditzakegu “egiazko bizitza 
eta gezurrezko bizitza…?” Noraino ote dago gure esku horrelako bereizketak egitea…?


