
Sorginek baserri batzuetan uzten omen zituzten kutxen izena da Pamiela. kutxa 
horiek ez ziren inoiz ireki behar ezbeharrik gertatzea nahi ez bazen. Batzuen ustez, 

seguruena Pamiela argitaletxeko liburuak ere hobe inoiz zabalduko ez balira, 
haietatik isurtzen diren askatasun aldarriak eta memoria historikoa josteko ideiak 
jendearentzat oso arriskutsuak izan daitezkeelakoan. Liburuen iraultza isilaz asko 

daki Pello elzaburu Pamielako editoreak.

testua: reyes ilintxeta
argazkiak: dani blanco

iruñean bizi erdia baino gehiago eman 
duzu, baina gipuzkoarra zara sortzez.
Aita, Juan Elzaburu, nafarra zen, Imo-
tzekoa, Oskoz herrikoa. Oso gaztea zela 
gurasoak galdu eta Gipuzkoara joan zen 
izeba batekin bizitzera. Alegiako neska 
batekin ezkondu eta han jaio ginen gu. 
5 urte nituenean Andoainera joan ginen 
bizitzera eta han ardo biltegia jarri zuen 
familiak. Nire aita nafartasunaren mili-
tantea zen, horregatik txikitan askotan 
etortzen ginen Nafarroara. Izan ere, So-
raurenen eta Arren pasa ditut nire ume 
garaiko udaldi zoragarrienak. 
 Gaztaroa Andoainen eman nuen 18 
urterekin erbesteko bidea hartu nuen 
arte. 1977an, Franco hil ondoren, biko-
tekidea eta biok Iruñera etorri ginen bi-
zitzera. Mexikon egindako bi urteak ken-
duta, Iruñean egin dut bizitza geroztik. 

Militantzia politiko aktibotik nola pasa 
zinen kulturaren mundura?
Basamortua zen Iruñea euskal kultura-
ren ikuspegitik eta Bartzelonan ikasten 
ari zirela elkar ezagutu zuten sei lagu-
nek Auzolan liburu-denda sortzea era-
baki zuten. Casa Goñi edo ‘Casa Cristo’ 
ezizenez ezagutzen zen janari-denda-
ren etxabean zabaldu zuten. Handik 
3-4 hilabetera hasi nintzen han lanean. 
Kulturako militanteak ginen, abertza-
leak, euskaltzaleak… eta liburu-dendak 
konspirazio tokiak ziren garai haietan. 
Han sortu genuen Pamiela aldizkaria, 
gero 1983an abian jarriko zen argita-
letxearen hazia. Hor maitemindu nin-
tzen liburuekin eta geroztik denetik 
izan naiz: liburu saltzailea hasieran, 
banatzailea ondoren, eta editorea ge-
roago. Auzolanen liburu banaketarako 

Pello Elzaburu Artzamendi 
Alegia, 1956 

Aktibismo politikotik kulturaren 
aktibismora pasa zen oso gazte zelarik. 
Bernardo Atxaga, Ruper Ordorika, 
Jose Angel Irigaray eta beste hainbat 
sortzaile handiren lagun mina da 
aspaldi-aspalditik. Duela 41 urte 
zabaldu eta joan den apirilean ateak 
itxi zituen Auzolan liburu-dendako 
sortzaileetako bat da. Aurten 35 urte 
beteko dituen Pamiela argitaletxeko 
editorea da. 

«Oso kutsatuta gaude 
espainiako estatuko  

kultura krisiarengatik»
pello elzaburu

Editore euskaldun (eta periferiko) baten memoriak
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enpresa txiki bat jarri genuen abian, 
Yoar izena zuena. Handik gutxira Gi-
puzkoako beste enpresa batekin elkar-
tu eta Bitarte sortu genuen. Azken 25 
urtetan Elkar eta Bitarte izan dira eus-
kal liburuen banatzaile nagusiak. Bes-
talde, 90eko hamarkadan harreman 
estua izan nuen Erein argitaletxeare-
kin. Han hasi nintzen promotore lana 
egiten eta ondoren testugintzan mur-
gildu nintzen. Hori jauzi handi bat izan 
zen euskal liburugintzan. DBH osorako 
prestatu genuen proiektu baten ardura 
hartu nuen nik. Hamar urtez ibili nin-
tzen han, baina, aldi berean, Pamiela-
tik oso gertu sentitzen nintzen Txema 
Aranaz eta Bernardo Atxagaren lagun 
mina izan naizelako betidanik. Horrela, 
2000. urtean Pamielara itzuli nintzen, 
profesional gisa. 

zein izan da zuen belaunaldiko editoreen 
ekarpena?
Gu gara euskal editoreen lehen belau-
naldi profesionala, hau da, lehen belau-
naldia egiten dugunagatik ordaintzen 
digutena. 70eko hamarkadan sortu 
ziren Elkar eta Erein adibidez; 80ko 
hamarkadan Pamiela, Susa eta beste 
batzuk. Orain erreleboa pasatzea ego-
kitzen zaigu. Oso jende prestatua da-
tor, baina begi-bistakoa da une kriti-
koa bizitzen ari garela. Alde batetik, 
iraultza orokor bat dago teknologian. 
Interneten garaian liburua bere lekua 
bilatzen ari da berriro, XX. mendean 
ikus-entzunezkoak iritsitakoan egin 
behar izan zuen bezala. Negozioaren 
aldetik 80ko eta 90eko hamarkadetan 
loraldia bizi izan zuen liburuak, Franco 
hil eta gero. Ez zegoen kasik etxe ba-
kar bat ere entziklopediarik ez zuena. 
Orain paperezko entziklopediak, hiz-
tegiak bezala, desagertu dira. Negozio 
oso potenteak izan ziren eta egun gel-
ditzen diren egitura nagusiak haietatik 
sortuak dira, Planeta taldea edo San-
tillana, esate baterako. Bada beste al-
daketa are sakonagoa: kulturaren kri-
sia. Duela gutxi Elkar Fundazioak atera 
zituen datuak oso kezkagarriak dira. 
Euskaldunon %23k soilik irakurtzen 
dute euskarazko literatura. Oso kutsa-
tuta gaude, nire ustetan, Espainiako 
Estatuko kultura krisiarengatik. Gure 
egoera ezin da konparatu mundu an-
glosaxoiarekin edo germanikoarekin. 
Han kulturak eta literaturak prestigioa 
daukate, hemen ez. 

irakurketa datuak espainiako estatuko 
batez bestekoak (%59,7) baino hobeak 
dira nafarroan (%65,1) eta eaen (%63,9).
Bai, Madrilekin batera Europako batez 
bestekora (%70) hurbiltzen gara, baina 
gure merkatua, euskararena, oso txikia 
da. Euskarak tentsio militante bat behar 
du eta ez dugu galdu behar. Horregatik, 
guk apustu irmoetako bat albumaren 
[haurrentzako azal gogorreko eta edi-
zio txukuneko ipuin ilustratuak] alde 
egin dugu. Biharko irakurleak gaur es-
kaintzen dizkiegun albumekin heziko 
dira, bai estetikoki bai narrazio moldea-
ri dagokienez ere. Jende asko horretaz 
ohartu da eta intelektual askok, Bernar-
do Atxagak adibidez, urteak daramatza 
esaten kontuz, hemen argi gorria piz-
tuta dagoela. PISA azterketaren emai-
tzak, esate baterako, oso txarrak izan 
dira azkenaldi honetan EAEn. Estatuan 
Nafarroa eta EAE dira osasungintzan eta 
hezkuntzan gehien inbertitzen dutenak, 
batez beste, baina itzulera ez da neurri 
berekoa. Osasungintzan bai bada pro-
portzionaltasuna, baina hezkuntzan ez. 

gazteentzako literatura gustagarria falta 
da euskaraz?
Eskuz esku pasatzen diren best-sellerren 
fenomenoa ez da gertatzen euskaraz. 
Literatura, artelan guztiak bezala, oso 
misteriotsua da eta ezin da kontrola-
tu zerk izanen duen arrakasta handia 

Batzuetan 
obsesioa
“Editorearena lan isila da, mediku 
eta apaizena bezalakoa. Sekretu 
asko gorde behar da. Liburua 
atetik sartzen da eta lan egin 
behar dugu hemendik are liburu 
hobea ateratzeko. Harrigarria 
da, baina idazlea zenbat eta 
jantziagoa izan orduan eta hobeki 
onartzen ditu proposamen 
guztiak. Idazlearen lana gogorra 
da, eta nahiko neurotikoa. Batzuk 
obsesionatu egiten dira beren 
lanekin”. 

Irakurle berririk ez
“Borroka ez dago paperezko 
liburuaren eta liburu digitalaren 
artean, baizik eta irakurtzearen 
eta ez irakurtzearen artean. 
Liburu digitalak ez du irakurle 
berririk erakarri, ez du irakurle 
berririk sortu”.
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eta zerk ez. Batzuek uste dute salmenta 
ikaragarrien atzean marketina baino 
ez dagoela. Barkatu, baina Harry Pot-
ter asko saltzen bada bere arloan oso 
ona delako da, ez soilik kanpaina itze-
la antolatu dutelako. Beste kontu bat 
da funtzionatzen duen produktu bati 
marketina gehitzea. Agian, editoreek 
gehiago begiratu beharko genuke zer 
den irakurleak bilatzen duena. Bestalde, 
argi dago irakurtzeak esfortzu bat eska-
tzen duela. Irakurtzeari gustua hartzen 
zaio gustuko gauzak irakurriz eta den-
bora eskainiz, eta hori arazo handi bat 
da gure gizartean, denborarik eza. 

zein izan da pamielan gehien saldu du-
zuen liburua?
Behi euskaldun baten memoriak, 50.000 
ale baino gehiagorekin. Ondoren Soinu-
jolearen semea, 25.000rekin, Orhipean 
ere oso ona izan da 15.000 ale salduta, 
eta saiakera lanetan Sarrionandiaren 
Moroak gara behelaino artean? literatu-
ratik kanpoko arrazoiengatik ere, 7.000 
alerekin. 

zein da editorearen lana? 
Gurea lanbide bat baino zerbait gehia-
go da. Sormena kaosa da eta gu kaos 
horretan ordena jartzen saiatzen gara. 
Proposamenak ere egiten ditugu, azken 
finean gu bitartekari hutsak gara. Niri 
zeregin itsusiena egitea egokitzen zait, 

liburuak saltzea alegia, baina ia denetik 
egitera ohituta gaude guztiok. Pamielan 
sei ari gara soldatapean lanean, baina 
kolaboratzaile asko dugu eta ezinezkoa 
litzateke gure eguneroko lana aurrera 
ateratzea haiek gabe: ia musu-truk ari-
tzen direnak zuzenketak egiten, testuak 
orrazten, aholkulariak, irakurleak… Sor-
tzaileak dira gure aktibo nagusia. Urtero 
bizpahiru Euskadi Sari jasotzen dituz-
te gurekin dauden idazleek eta horrek 
esan nahi du gauza batzuk ongi egiten 
ari garela. Bernardo Atxaga bezalako 
idazle bat gurekin izatea, eta gainera 
laguna aholkulari izatea, oso kontu han-
dia da. Nobel sarirako zerrendetan da-
goen euskal idazle bakarra da. Gurean 
pertsona garrantzitsuak dira esate bate-
rako Jose Angel Irigaray, Asun Garikano 
eta Ruper Ordorika. Ruperrek euskal 
kulturaz duen ikuspegi globala ezinbes-
tekoa da guretzat.

ekimena norena izaten da, gehienetan 
idazleena? 
Gehienetan egileak etortzen dira gu-
regana, baina guk ere idazleei propo-
satzen diegu zerbait egitea. Iaz, adibi-
dez, 39 idazle nafar, Nafarroako euskal 
idazleen antologia plazaratu genuen. 
Ez da asko saldu, baina editore batek 
egin behar duen lana dela ikusi genuen. 
Duela 30 urte bizpahiru izen genituen 
eta orain 39 bildu ditugu bilduma ho-

netarako. Uste dugu beharrezkoa dela 
errealitate hori ikusaraztea. Horrelako 
adibide asko dugu. 

Jimeno Juríoren bilduma izan daiteke 
beste bat?
Bai, noski. Udalbide, Pamiela eta Euska-
ra Kultur Elkargoa elkarrekin ari gara 
Jimeno Juríoren lan osoaren bilduma 62 
liburukitan plazaratzeko. Berriki 49.a 
atera da, Aratxoako toponimiari buruz-
koa. Zer nolako garai ilunetik gatozen 
gogoratu behar dugu eta Jimeno Jurío 
bezalako intelektualak nola egon di-
ren erabat alboratuta. Pamiela ahalegin 
handia egiten ari da memoria histori-
koa eta Nafarroaren historia ezagutzera 
emateko. 2012an, konkistaren 500. ur-
teurrenean, berebiziko lana egin zuten 
ikertzaileek eta gu saiatu ginen ikerlan 
horiek guztiak bistaratzen. Pamielaren 
historian bada lan bat oso garrantzitsua 
izan dena eta eragin izugarria izan due-
na: Tomas Urzainki eta Juan Mari Olai-
zolaren La Navarra marítima saiakera. 
1998an atera genuen eta 12.000 ale bai-
no gehiago saldu ditugu. Nafarroaren 
eta Euskal Herri osoaren begirada al-
datu duen liburua da. Nafarroako histo-
riaren irakurketa berria ekarri du. Gaur 
egun ia inork ez du zalantzan jartzen 
1512koa indarrez egindako konkista 
izan zela, eta hori guztia liburu honen 
plazaratzearekin hasi zen. Ideia horiek 
guztiak gizarteratzea da gure zeregina. 
40 eta zenbait liburu argitaratu dugu 
frankismoaz, errepresioaz… eta horiek 
ere nafarron begirada aldatu dute. 

zenbat liburu plazaratu ditu pamielak?
1.000 titulu baino gehiago, 1.070 inguru. 
%45 euskaraz eta %55 erdaraz. Arloka 
ez da proportzio bera mantentzen. Eus-
karaz ateratzen ditugun liburu gehienak 
helduentzako poesia eta narratiba la-
nak dira hala nola haurrentzako album 
ilustratuak. Azken hamar urteotan haur 
literaturan ekarpen garrantzitsua ari 
gara egiten Etxepare sariaren bidez. Na-
farroako toki entitate mordoxkarekin 
elkarlanean ari gara haurrentzako albu-
mak sortzeko. Bestalde, Kalandraka ar-
gitaletxe galiziarrarekin lan egiten dugu 
munduko lanik ederrenak euskarara 
ekartzeko helburuarekin. Luze egon 
gara erdarazko fikziozko lanik eman 
gabe, baina orain berriro hasi gara, he-
mengo egile batzuekin. Saiakera eta 
testigantza lanei dagokienez, gehienbat 
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historia eta memo-
ria historikoarekin 
lotutako gaiak jorra-
tzen ditugu, %85 er-
daraz iristen zaigu 
eta guk jatorrizko 
hizkuntzan plazara-
tzen ditugu. 

Juan zelaia saiakera 
sariari pilak agortu 
zaizkio?  
Gogoeta prozesuan 
gaude 2014tik. Kul-
t u r a r e n  A l d e k o 
Euskal Fundazioa-
rekin batera antola-
tutako sariketa hau 
2001ean jarri ge-
nuen martxan pen-
tsamendu lan labu-
rrak argitaratzeko asmoz. Filosofia zen 
ideiak behar direla eztabaida eragiteko 
eta azken finean, mundua eraldatzeko, 
baina ikusi genuen ideia horiek lan la-
burretan ematea hobe zela jende gehia-
gorengana iristeko. Marxen Manifestu 
Komunistak 50 orri besterik ez zituen 
eta jesukristorena muntatu zuen. Horre-
gatik, 80 orrialdetako muga ezarri ge-
nion. Hamahiru edizio egin genituen eta 
26 lan argitaratu genituen Upaingoa sai-
lean. Izen hori jarri genion hala deitzen 
zelako Juan Zelaia mezenasen sortetxea. 
Bera duela bi urte hil zen eta orain bere 
fundazioarekin harremanetan ari gara. 
Pena litzateke hau galtzea eta Juan Ze-
laiaren beraren memoria ere galtzea.

zenbateko tiradak egiten dituzue, batez 
beste?
Poesia eta saio lanetan 400 eta 600 ale 
artean eta narratiban 800en bueltan. 

Gai honetan oso garrantzitsua izan da 
liburugintzan gertatu den teknologia 
iraultza isila. Lehen offset sistema bidez 
inprimatzen zen, kalitate handiz, baina 
makinak martxan jartzeak berak oso 
kostu altua zuen. Horregatik ale kopuru 
handiak egin behar ziren kostuak amor-
tizatzeko. 1.500-2.000 ale egin behar 
izaten genuen gutxienez. Orain, aldiz, 
inprimatze sistema digitalarekin tirada 
txikiak egin daitezke eta bidenabar bil-
tegietan liburuak gordetzeko arazoa ere 
arintzen da. 

Liburu baten truke ordaintzen dugunetik 
zenbat hartzen du idazleak? 
Normalean %10. 

eta gainerakoa?
Idazlearen lana liburu bihurtu eta ira-
kurleen eskuetara iritsi arte 20 bat 
pertsonak egiten du lan: editoreak, 

z u z e n t z a i l e a k , 
m a k e t a t z a i l e a k , 
diseinatzaileak, in-
prentakoak, bana-
tzai leak,  saltzai-
leak… kate horrek 
kostu batzuk ditu. 
Banakuntza sareak 
erdia eramaten du, 
edizio lanak %25-
35, egileak %10 eta 
geratzen den %5 da 
irabazi garbia, ale 
guztiak salduz gero. 
Editorea izatea ez 
da pagotxa, baina 
inori garestia iru-
ditzen bazaio beste 
aukera bat du: au-
toediziora jotzea. 

zergatik pamielak ez du liburu digitalik 
plazaratzen?
Egia esan, presiorik ez dugulako. Jen-
deak ez digulako eskatzen. Erakundeek 
bai, batzuetan, oso estetikoa delako eta 
prentsaurrekoetan oso ongi gelditzen 
omen delako halakoak aurkeztea, bai-
na guk beharrik ez dugu ikusten. Duela 
urte gutxi batzuk esaten zuten 2011n 
liburu digitalak gailendu eta 2014rako 
papera desagertuko zela. Orain ikus-
ten da liburu digitala berez ez dela ne-
gozioa eta zabalkundea oso mugatua 
dela, %2koa. Proba batzuk egiten hasi 
ginen eta konturatu ginen paperezko 
liburu ederrak egiten badakigula, bai-
na liburu digitalarekin irabazirik ez 
genuela. Itxaronaldi bat egitea eraba-
ki genuen eta bitartean dakiguna egi-
ten jarraitzea. Urte batzuk joan diren 
arren, oraindik ez dugu sentitzen ho-
rren beharrik. n
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