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Miguel Ángel Artigas Gracia
Traducción: Francisco Javier
Moleón e István Ertl

Miguel Fernández estas grana-
dano loĝanta en Madrido, kiu
verkas prozon kaj poezion en
Esperanto kaj tradukis al ĉi tiu
lingvo la poemojn de la Genera-
cio de la 27a kaj de multaj aliaj
aŭtoroj hispanaj kaj eksterlan-
daj. Dum ĉi tiuj tagoj, okaze de
la Nacia Kongreso de Esperan-
to, li vizitas Teruelon, al kiu li
donacis sian poemon Konstanta
amo transe de la morto, en am-
baŭ lingvoj.

- Ĉu vi kreas en la hispana
kaj tradukas al Esperanto, aŭ
inverse ?
- Mi verkas kaj kreas nur en

Esperanto. Ĝis tioma grado, ke,
kiam mi devas traduki propran
tekston al la hispana por dekla-
mado dum dulingva prezento,
mi vere havas problemojn, ĉar
en Esperanto oni povas krei
vortojn, kiuj ne nepre ekzistas
en la hispana. Nin ĉiujn tre fra-
pas, kaj ni trovas mirinda, ke la
poemo Elegio de Miguel Her-
nández, verkita al Miguel Sijé,
diras "pajareará tu alma colme-
nera" ("Via animo birdos, abel-

ĉelo"). El la substantivo "pája-
ro" (birdo) li elpensas la verbon
"pajarear" (birdi). Tio estas tre
kurioza en la hispana, sed en
Esperanto temas pri kutimaĵo,
ĉar se mi aldonas finan "i" al
substantiva radiko, jen mi
konstruas infinitivon. Por poeto
tio estas mirinda kampo kultu-
ro-preta.

- De kiam vi verkas en tiu
lingvo?
- De 1980. Oni diris, ke Espe-

ranto estas afero de ruĝuloj kaj
framasonoj, kaj ĝin oni malper-
mesis en la tuta Hispanio. Krom
en Zaragozo, kie armeano insis-
tis, ke lia centro ne fermiĝos,
kaj ĝi efektive ne fermiĝis. Sed
en la 1980aj jaroj, kiam ni ko-
mencis rekapti ĉion, kion oni
ŝtelis de ni, ni rekaptis ankaŭ
Esperanton.

- Ĉu kvardek jaroj da mal-
permeso ne formortigis ĝin?
- Ne. La fervoro de la espe-

rantistoj supervenkis tion. En
Bilbao oni rakontas, ke ĉiudi-
mance oni rendevuis por
ĉirkaŭpromeni tra placo, kiel la
t.n. Patrinoj de Plaza de Mayo
en Argentino, kaj interparolis
sekrete en Esperanto.

- Vi estas la aŭtoro de poe-

mo dediĉita al la geamantoj,
kiun oni deklamos hodiaŭ en
Teruelo (Plaza Amantes, 16a
horo).
- Temas pri legendo tiom be-

la, ke, kiel multaj teruelanoj di-
ris al mi, historio paliĝas apud
tiom plaĉa legendo rakontenda!
Mia poemo parolas pri ĉ iuj
amoj neeblaj kaj nereciprokitaj,
kaj estas verkita en Esperanto
kaj tradukita al la hispana, ĉar
ĝin oni deklamos en ambaŭ
lingvoj.

- Ĉu traduki poezion ne es-
tas la pinto de la malfacilo?
- Mi tiom frenezas, ke mi tra-

dukis Poeto en Novjorko de
Lorca, kiu estas unu el miaj pa-
sioj. Kvankam ne plene supe-

rrealisma, li ja bonvenigas la
simbolojn de tiu skolo. Kaj se
eblas traduki tion, oni povas
traduki ion ajn. Se tradukisto
forprenas ion de la ritmo, li de-
vas aldoni ion alian al la senco,
kaj dozi ĉion tiamaniere, ke en
la fino li atingu etoson similan
al la originalo. Fakte, tradukisto
de poezio devas esti mem poeto
kaj konstrui novan poemon, kiu
tamen rekreas la etoson de l'
poemo tradukita. Por traduki
León Felipe necesas legi
preskaŭ la plenan verkaron de
León Felipe por ĝin koni perfek-
te.

- En Esperanto ĉiuj vortoj
havas la akcenton sur la
antaŭlasta silabo… ĉu tio ne
malakrigas la ilojn por atingi
vivan ritmon en versos?
- Ne, ni havas multajn ilojn.

Ni havas eliziojn ebligantajn
ŝanĝi la ritmon. La kreinto de
Esperanto tre zorgis, ke ĝiaj so-
noj estu belaj, kaj ĝi ŝajnas
lingvo farita por poezio.

- En Teruelo dum ĉ i tiu
kongreso oni prezentos ankaŭ
vian tradukon de Tour de for-
ce.
- Fernando J. López estas tre

interesa dramisto, kies verkoj
furoras inter gejunuloj. Lia ver-
ko temas pri monologo de la ju-
na Buñuel, parolanta pri Lorca
kaj Dalí, kaj mi opinias la poe-
mon tre aktuala. Luis Buñuel
staras antaŭ la defio krei, kiam
li ankoraŭ ne trovis sian pro-
pran lingvaĵon, sed li anticipas
ĉion, kion oni travivos en la
studenta restadejo. Mian tradu-
kon, La defio vivi kaj krei, kom-
plementas eseo klariganta la tu-
tan historian kuntekston, kaj
krome traduko de la teksto de
Buñuel kaj Dalí Andaluza hun-
do, publikigita en la revuo La
Révolution surréaliste.

- Laste, dum ĉi tiu Nacia
Kongreso de Esperanto oni
prezentos ankaŭ Tagoj kaj rui-
noj.
- Tiun tradukon mi faris kun

la koro, ĉar ĝi donis al mi la
ŝancon honori la esperantiston
Jaume Grau. En franca koncen-
trejo li verkis sur trovitaj paper-
pecoj. Antaŭ tri jaroj la franca
ĵurnalistino Marie-Hélène Mé-
lendez havis la senliman pa-
ciencon kunigi la tutan puzlon
kaj transskribi ĝin en libron
aperintan en la franca, Ulysse
dans la boue. Kaj ŝi transdonis
al mi ĉiujn siajn esplorlaborojn
kaj permesis al mi traduki la
tekston en Esperanton kaj pu-
blikigi ĝin en belega eldono,
kiu, por esperantistoj, estas
epok-fara libro. Jaume Grau es-
tis eminentulo, vicprezidanto
de la Akademio de Esperanto
kaj batalanto por libero. Kaj raj-
ti traduki tiun tekston estis por
mi vera honoro.

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

MIGUEL FERNÁNDEZ • ESPERANTO-VERKISTO KAJ TRADUKISTO

“Por poeto Esperanto
estas mirinda kampo
kulturo-preta”
La granada verkisto dediĉis poemon al la geamantoj
okaze de la Nacia Kongreso de Esperanto

Tradukisto de
poezio devas esti
poeto, ĉar li fakte

verkas novan poemon
elvokantan la

originalan

“

“

Miguel Fernández, dum la inaŭguro de la Nacia Kongreso de Esperanto en Teruelo

LA COLUMNA

Alia
universalismo

En la lastaj tempoj, diver-
saj mondaj eventoj
montris ŝanĝojn en la

maniero kiel la homoj albor-
das la problemojn de la tut-
mondiĝo, kaj evidentigis ke
pluraj trajtoj de la organizado
de la mondaj rilatoj ne kon-
tentigas la bezonojn de la
normalaj homoj. La solvoj en
iuj kazoj kondukis al la kres-
ko de la naciismoj kaj la inter-
popolaj streĉiĝoj. La mondo
ŝajnas direktiĝi al la kresko
de la malamo kaj la maltolere-
mo.
Eble iuj povas pensi ke la

problemo estas la tutmondi o
mem, sed tamen, mi kaj mul-
taj aliaj opinias ke la kulpo
venas el la maniero kiel oni
organizis la internaciajn rila-
tojn, pere de la hegemonio de
unu kulturo, unu nacio, unu
geografia areo, kaj, kiel evi-
denta simbolo de tiu altrudo
de hegemonio, anka la su-
perdominado de unu sola
lingvo kiel bazo de la tutmon-
di o.
Tamen, alia tutmondi o

eblas, unu en kiu la homoj
povas senti sin egalaj kaj egal-
rajtaj, en kiu la respektivaj
grandaj potencoj ne altrudas
siajn kulturojn al la ceteraj.
La universalismo kaj la deziro
alproksimi i al la homaro, sen
limoj kaj barieroj, devas su-
pervivi tiun i krizon, ar ne ili
kulpas pri la malbonoj ka zi-
taj de la nuna procezo.
Bona ekzemplo de tio ke

alia solvo eblas estas la
pluekzisto kaj vigleco de la
lingvo internacia Esperanto.
i montri is dum multaj jaroj
kiel efika ilo de komunikado
inter la homoj de la tuta mon-
do, sen neceso forlasi sian
propran lingvon, kaj sen tiu
sento kiun ni iuj spertas,
kiam ni parolas la lingvojn de
aliaj popoloj, ke nia situacio
estas malsupera. Kiam ni pa-
rolas Esperanton kun aliaj
homoj, ni sentas ke ni havas
komunan grundon, ke ni es-
tas egalaj, kaj samtempe ke
ni povas sperti sentojn de
amikeco super la limoj kiujn
ni disigas.
Esperanto estas perfekta

elmontro ke eblas alia manie-
ro rilati al la tuta mondo, kaj
ke la universalismo kaj la sen-
to de komuneco inter la ho-
moj de la planedo plu estas
validaj, sed ke ni devas ser i
alian manieron in organizi.
Ne estas momento krei pluajn
murojn, ni nur devas trovi
aliajn vojojn transsalti la ak-
tualajn.
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