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Islandiera ikastearena literalki uler daiteke – eta hala egiten du 
Antonio Casadok bilduma honetako olerki batzuetan, benetan is-
landiera ikasteaz mintzo da. Poesia konkretu eta situatua baita 
idazle honena. Aldi berean, alta, abstrakzioaren arintasuna erans-
ten dio uneoro errealitateari. Horregatik, metaforikoki ere ulert-
zen saiatu beharra dago islandiera ikastearena, liburuaren muina 
dastatuko badugu. Islandiera ikastea txikia eta periferikoa dena-
rekiko hurbiltasuna, enpatia eta identifikazioa ikastearen meta-
fora iradokor bihurtzen du poeta euskaldun ez hain berriak, arazo 
linguistiko-nazional murriztailegiaz harat, mundua(n) bizitzeko 
zuhurtzia pertsonal bezain zabala eskainiz irakurleari. Ez dago 
leziorik Casadoren poemetan, bai ordea proposamen existentzial 
erakargarriak. Poesia arte filosofiko gisa praktikatzen duelako, 
edo behar bada filosofia arte poetiko gisa. Eskaintzen digun zu-
hurtzia hori erreflexiboa da, noski, eta euskara txikitan eta ja-
rauntsiz jasotako irakurlea eramango du bere-berea duen mundu 
kultural eta linguistikoaren alboan aurkitzen diren beste Islandia 
guztiez ohartzera eta gozatzera.  
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