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Futbolaria izan nahi zenuen umetan, baina
talentua falta omen zitzaizun. Nola esaten zaio
idazle bati talentua falta zaiola?
Gaur, ikastetxeetara joaten naizenean, Txiki
Begiristain eta Patxi Zubizarreta eskola-kide
nituela kontatu ohi dut eta, egia esan, Aitor
Begiristainekin futbolean aritu izana ohorea
da, baina baita umiltasun lezio handia ere,
haren dohainak izugarrizkoak baitziren.
Baina galderari helduz, inori ezin zaio zuze-
nean esan “ez daukazu talenturik”; horretaz
norbera jabetu behar da. Eta drama da nor-
berak talenturik ez izan eta ez ohartzea.
Horiena bai izan daitekeela problema. Edito-
reak, lan batek hainbat gabezia baldin baditu,
gabezia horiez jabetzen lagundu behar dio
idazleari, lanak gabezia horiek dituela garbi
baldin badu behintzat. Baina idazleak jabetu
behar du.

Zuk noiz deskubritu zenuen irakurketa? 
Umetan, gure etxean ez zegoen liburu asko-
rik. 14-15 urterekin hasi nintzen asko eta sis-
tematikoki irakurtzen. Bitxia izan zen gauza
bat: ordura arte, nire jarduera artistiko ezagu-
na edo inguruan txalotzen zidatena marraz-
keta zen. Bai, asko marrazten nuen, eta esku
on xamarra neukan. Kontuak kontu, 14-15
urtetatik aurrera liburuek eta letrek gero eta
pisu eta inportantzia handiagoa hartu zuten
nigan eta, aldi berean eta modu paraleloan,
marrazkietarako interesa galdu nuen. 14-18
urte bitartean gertatu zitzaidan gurutzaketa
hori, eta 18 urtetik aurrera ez dut ia marrazki-
rik egin. Gogoratzen naiz 15 urte nituela

García Márquez-en Cien años de soledad iraku-
rri nuela, eta heroinomanoek kontatzen dute
lehenengo txutea esperientzia errepikaezina
dela, ba, halako zerbait izan zen. 16 urte
nituela Hego Amerikako idazle batzuekin
zaletu nintzen. Aipatu dut García Márquez,
baina baita ere Cortazarren Rayuela, Borgesen
ipuinak... Mundu berri bat zabaltzen zitzaida-
la sentitu nuen eta nik, neure xumean, mun-
dutxo horretan pauso batzuk eman ote nitza-
keen galdetzen nion neure buruari.

1988tik zara Elkar argitaletxeko editore. Gertu-
tik jarraitu duzu euskal literaturgintza. Zer aipa-
tuko zenuke gure letren eboluzioaz? Nondik
gatoz? Norantz goaz?
Oro har, nik uste, erresistentziazko kultura
batetik gatozela, biziraupenezko kultura
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ak, haur eta gazteentzako kontakizunak,
antzerkiak...
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batetik, non euskara guztiz marjinatua eta
baztertua, hilzorian sentitzen zen. Dena
eman behar zitzaion euskarari, hutsuneak
bete behar ziren eta norberak ahal zuena
egin behar zuen, eta horrek boluntarismoa,
militantismoa eta hainbat -ismo ekarri
zituen. Ni editore sartu nintzenerako hori
aldatzen hasia zegoen, baina hortik gento-
zen argi eta garbi. Bilakaera profesionaltasu-
nerantz izan da. Gero eta jende gehiago
dago kulturgintzatik bizi dena, idazleak inor
baino gutxiago, baina gero eta jende gehiago
dago, oro har. Aldi berean, egon da espezia-

lizazio bat ere; lehen bat izan zitekeen Ikas-
tolen Elkarteko lehendakari, herrian idazten
ziren panfletoen itzultzaile eta bertso-txa-
pelketetako gai-jartzaile edo epaimahaiko.
Jendeak, zorionez, bere esparrua bilatu du
norbere zaletasunen eta gaitasunen arabera.
Herrigintzaren zentzua asko apaldu da, eta
gero eta gehiago begiratzen dio bakoitzak
bere buruari eta bere egoerari, bere garape-
nari edo bere proiekzioari. Tristea irudi
dezake, baina, neurri handi batean, ezinbes-
tekoa ere bazen.

Eta maila literario puruan, zein izan da ebolu-
zioa?
Oro har, XX. mendeko euskal literaturaren
historia modernizatu nahi eta beharraren his-
toria da. Batetik, Europako mugimenduak,
abangoardiak gurera ekarri nahi ziren: ekarri,
txertatu, imitatu, geu ere puntan egon eta ez
atzeratuta, gure gaitzetako bat izan delako beti
kultura atzeratua izatea. 1950etik 1975era
bitartean izugarrizko aurrerapausoak egin
ziren, eta nabarmentzekoak dira Txillardegi,
Aresti, Saizarbitoria eta beste hainbat. Esan
daiteke 80ra arte-edo pauso oso azkarrak egin
zirela. Geroztik, zorrak kitatu ditugula esango
nuke, egin ditugula Europako abangoardiek
egin dituzten gauzak, eta orain lasaiago idatzi
dezakegula interesatzen zaigunari buruz. 80tik
aurrera aniztasunaren bidea ireki zen: anizta-
suna estiloetan, gaietan, ahotsetan... Eta beste
berrikuntza garrantzitsu bat, batez ere azken
hamar urteotan oso nabarmena izan dena,
emakumezko idazleen ugaritzea izan da. Gaur
egun, adin batetik behera, ez bakarrik gizonez-
koak adina, gizonezkoak baino gehiago dira
eta, oro har, interesgarriagoak ere bai.

Idazleena ego handiko mundua da; editoreok
nola kudeatzen dituzue ego horiek?
Ulerkortasunez eta pazientziaz. Idazleen
artean denetik dago: nik, urtetan, talentu
oso handikoak eta talentu ertainekoak eza-
gutu ditut eta, aldi berean –eta ez du talen-
tuarekin zerikusirik, konbinazio guztiak bai-
tira posible–, oso pertsona apalak eta umilak
ere ezagutu ditut, nahiz eta oso inteligenteak
izan eta nahiz eta bere balioaren berri ondo
jakin. Beste batzuek, ordea, autoestimuaren
eta aitortzaren behar handia dute. Bakoitzak
bere izaera du eta ezin da inor gaitzetsi;
azken batean, idazlearen lana da balio duena.
Eta idazleak asko ematen du, sortzaileek oro
har asko ematen dute: beren denbora eta
ahalegina eta buruaren zati handi bat eskain-
tzen diote sorkuntzari, eta horren ordaina
eskasa da ekonomikoki. Batzuek ordain
soziala hain eskasa ez izatea nahi lukete, eta
bidezkoa da hala sentitzea.

"Nahiago nuke beste batzuk ere
gure paretsu balebiltza, baina

parekidetasuna lortzeko modua
ezin da izan guk nahita gauzak

gaizki egitea"
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Ez duzu gaizki epaitzeko beldurrik izaten? 
Beldurrik ez, kezka bai. Alde horretatik
esango nuke editoreak izan behar duela,
batetik, umila. Guk egiten dugun guztia
testu bat hobetzeko izango da beti, eta gure
ekarpena zein den ez da inoiz agerian atera-
ko, eta hala behar du, gainera. Beste idazle
baten testu baten mesedetarako lan egin
behar du norberak. Idazle horren zerbitzura
zaudela jakin behar duzu. Baina, aldi
berean, editoreak eduki behar du bere
buruan sinestea eta segurtasuna “ez” esate-
ko, “hau aldatu egin behar duzu”; nahiz eta
zure aurrean dagoena zu baino jakintsuagoa
dela jakin, zu baino ospetsuagoa edo zu
baino izen handiagokoa literaturan. Horre-
kin batera, epaitu egin behar izaten du edi-
toreak egunero, bai idazlan bat zuzentzera-
koan bai idazlan bati  baietz edo ezetz
esaterakoan ere. Horrek erabakiak tentuz
eta zentzuz hartzera behartu behar zaituela
uste dut, baina ez zaitu erabakiak hartzetik
libratzen.

Zein harreman duzue euskal editoreen
artean?
Ona. Ez gara propio biltzen, baina elkartzen
garenean harreman ona daukagu. Hortik
aurrera, bakoitzak argitaletxe batean lan egi-

ten duenez, bakoitzak nahi du bere argitale-
txeak ateratzea libururik politenak, egokie-
nak, ederrenak..., eta horiek kritika onak lor-
tzea. Lehia sanoa eta lagunartekoa daukagula
esango nuke. Azken batean, guztion erronka
da Euskal Herri kultuagoa lortzea eta irakur-
ketak estimazio handiagoa izatea. Irakurle
on batek denetik irakurriko du, eta hori da
bilatu behar duguna: gero eta irakurle on
gehiago.

Zertan da desberdina gurea bezalako literatura
txiki bateko editore izatea herri handiagoetako
editore izatearen aldean?
Hor badago diferentzia argi bat, gure txiki-
tasunaren ondorioa izan arren, poztekoa
dena: gaur egun, Euskal Herrian ez dago
argitaratu gabe geratzen den lan onik. Alda-
meneko literatura handietan badaude idazle
oso onak argitaratu ezinik dabiltzanak.
Denek nahi izaten dute argitaletxe inpor-
tanteetan atera, eta horien produkzioa
mugatua da, eta postu gutxi horietako bat
lortzeko askoz ere lehia gogorragoa izaten
da. Askoz ere gupidagabeagoa eta gogorra-
goa iruditzen zait eta, aldi berean, editoreek
askoz ere gehiago funtzionatzen dute mar-
ketinarekin. Euskal literaturan, zorionez eta
zoritxarrez, gure txikitasunaren ondorio
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baita, askoz ere garbiago jokatzen dugu
kalitatearen alde eta konbentzitzen gaituz-
ten testuen alde.

Euskal argitaletxerik handieneko editorea
zara. Euskal literaturgintzarentzat osasunga-
rria da Elkarren eta gainerako argitaletxeen
artean tamaina, ekoizpen eta baliabide alde-
tik dagoen desoreka? 
Zinez uste dut hobe litzatekeela hainbesteko
alderik ez egotea, Euskal Herrian kultur pla-
taforma potente eta indartsu gehiago ego-
tea. Elkar argitaletxea tamaina eta produkzio
handi xamarrak izatera iritsi bada ondo lan
egin duelako izan da, eta bere baliabideak
txukun kudeatu dituelako: gastuetan zorrotz
eta erabakiak hartzerakoan zuhur edo bista
onarekin. Ondo asmatu da kudeaketan eta,
oro har, ondo funtzionatu duen taldea da.
Nik nahiago nuke beste batzuk ere gure
paretsu balebiltza, baina parekidetasuna lor-
tzeko modua ezin da izan guk nahita gauzak
gaizki egitea.

Eta zer da beste argitaletxeek gaizki egiten
dutena?
Ez, nik ez diot inork ezer gaizki egiten due-
nik. Beharbada, bere garaian Joseba Jakak
eta Jose Mari Sorsek izan zuten intuizioa
izan zen sekretuetako bat. Pentsatu zuten
sinergiak lortzeko modua izan zitekeela
banaketa, dendak eta produkzioa talde
berean lotzea. Funtzionatu duen formula
izan da. Ez da erraza aldeak nondik datozen
jakitea. Nik uste, produkzioari dagokionez,
argitaletxeetan denok ere berdintsu funtzio-
natzen dugula.

Liburu bat ez da testua bakarrik. Bada izen
bat ere, bada argazki bat, bada gaia, bada
marketina... Zer pisu du bakoitzak? 
Ez da erraza faktore bakoitzaren pisua
balantza batean neurtzen eta, gainera, aldatu
egiten da liburu batetik bestera eta irakurle
batetik bestera. Bilakaera historikoaren alde-
tik idazlearen izena beti izan da inportantea.
Batzuek esaten dute orain aldatu dela hori,
eta izenari gehiago erreparatzen zaiola idaz-
lanari baino, baina ez dut uste egia denik;
uste dut lehen ere Txillardegiren testu bat
inportantea zela, besteak beste, Txillardegi-
rena zelako, edo Joxe Azurmendirena edo
Saizarbitoriarena. Eta orain ere, besteak
beste, inportantea da Canorena delako, edo
Eider Rodriguezena edo Kirmen Uriberena.
Izena asko pisatzen duen faktorea da, baina
lehen ere bai. Orain, egia da, idazlearen
alderdi publikoak, idazletasunak, lehen ez
bezalako tokia hartu du. Orain idazlea izan
daiteke museo baten inauguraziora eramaten
duten norbait. Idazlea nolabaiteko funtzio
sinboliko edo totemikoa betetzera iritsi da,
baina oro har literatura serioa izaten jarrai-
tzen dugula esango nuke.

Literaturaren polisistemaren barruan dauzka-
gu argitaletxeak, hedabideak, irakurleak, ira-
kasleak, kritikariak... Zeren arabera uste duzu
finkatzen dela unean uneko literatur kanona?
Ez da erraza, eta faktore edo agente horiek
guztiek daukate zerikusia. Nik garbi daukada-
na da literaturaren prozesuan bi elementu
direla ezinbestekoak eta inportanteak: sor-
tzailea eta hartzailea, eta bien erdian dagoen
testua. Horiek dira funtsezkoak. Ez dut esan-

GALDE SORTA
Ez Dok Amairu
Harkaitz Cano. Elegantzia, izaeran nahiz idazkeran.
Itxaro Borda. Azken mohikanoaren beltxarga-kantua ote?
Anjel Lertxundi. Jakituria, diziplina, eskarmentua.
Koldo Izagirre. Asko eman didan laguna.
Karmele Jaio. Dorothy Parker euskalduna.
Kirmen Uribe. Txanpa harrapatu duena.
Eider Rodriguez. Txorrotxa baina maitagarria.
Bernardo Atxaga. Gure literaturaren zutabea.
Unai Elorriaga. Bihotza eta burua.
Jose Luis Otamendi. Herri-saminaren poeta fina.
Irati Jimenez. Pasioa; hirugarrenaren zain.
Amaia Lasa. Ate inportante bat ireki zuena.
Joseba Sarrionandia. Etxean behar dugu.

Udazkeneko
uzta
“Helduen literaturan
dauzkagu Joan Mari
Irigoienen nobela
bat, bere trilogiaren
itxiera izango dena;
Xabier Montoiaren
ipuin liburu bat;
Asier Serranoren
poema-liburu berria,
Pablo Sastreren
saiakera, Alberto
Barandiaranek
Iruña-Veleiari buruz
beste bat, eta
helduentzat den ala
ez den sailkatzea
zaila den Miren
Agur Meaberen
liburu bat,
kontakizunez eta
poemaz osatua.
Horiek ziurtzat, eta
besteren bat ere
akaso bidean.
Horiez gain
itzulpenak, eta haur
eta gazte literaturan
ere mordoxka bat.
Esango nuke
interesantea
datorrela”.
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go beste guztiak –kritikariak, hedabideak,
argitaletxeak...– bizkarroiak garenik, baina ez
gara ezinbesteko elementuak. Kanonarekin
botere eta hierarkia kontu bat gauzatzen da,
eta batek kanon bat plazaratzen duenean ez
du, besterik gabe, bere kanona plazaratzen,
nahi izaten du besteek ere norberaren irizpi-
deak ontzat hartzea. Eta horretan sartu dai-
tezke irizpide ideologikoak, linguistikoak,
generozkoak, sinpatiazkoak eta abar. Nik
nahiago nuke ahalik eta zabalen eta demokra-
tikoen izatea prozesu hori, eta horretarako
gero eta irakurle irizpidedun gehiago behar
ditugu.

Ez da polemikarik falta euskal literaturan:
Euskadi Sariak direla, Espainiako Sari Nazio-
nala dela, euskal literatura ustelduta omen
dagoela, kritika seriorik ez dela... Nola koka-
tzen zara zu auzi horien aurrean?
Batetik, normala da, eta edozein herrialde-
tan gertatzen direnak gertatzen dira hemen
ere, gutxi gorabehera. Bestetik, badira ezau-
garri partikular batzuk herri gutxiagotu bati
dagozkionak. Gu nazio zapaldua gara, bere
buruaren jabe ez den herri bateko partaide,
eta horrek kontraesanak sortzen ditu. Niri,
nagoen tokian egonda, zabal, denekin erres-
petuz eta jarrera guztiak ulertuz jokatzea
dagokidala uste dut. Nik neuk, idazle naizen
aldetik, hartu ditut zenbait jarrera, batzuetan
alde eta besteetan kontra, baina editore nai-
zen aldetik idazle guztiak errespetatzen ditut
eta beren lana berdin baloratzen dut.

Nola deskribatuko zenuke zure idazle ibilbidea? 
Estimatzen nauten lagun batzuek esaten
didate idazle ona naizela baina literaturari
denbora eta anbizio gehiago eskaini behar
nizkiokeela. Praktikan jarraikortasunez ida-
tzi dut, eta emankortasunez ere bai, titulu
asko ditut merkatuan, baina ia inoiz ez dut
egin nobela luzerik, Berriro igo nauzu izan dai-
teke salbuespen bakarra. Nire lana dela-eta
denbora gutxi gelditzen zait idazteko, eta
neure buruari planteatzen dizkiodan proiek-
tuak narrazioak izaten dira normalean, ipuin
laburrak edo ipuin luze xamarrak. Batzuetan
pentsatzen dut hori dela arrazoia, hau da,
denbora faltagatik hiru astetan-edo bukatu
daitezkeen proiektuak planteatzen dizkioda-
la neure buruari. Bestetan pentsatzen dut
ezetz, horixe dela idatzi nahi dudana. Nor-
malean, aste batzuetan idatzi daitezkeen
istorioak idatzi nahi izaten ditut, bai baitakit
momentu honetatik Durangoko Azoka
amaitu arte ez dudala ezer idazteko astirik
izango. Eta gaiei dagokienez, urteen pode-
rioz konturatu naiz badirela gai batzuk erre-
kurrenteak direnak eta nire obran behin eta

berriro agertzen direnak: bihotzaren borro-
kak eta herriaren gatazkak. Arazo sozialak
batetik eta sentimentalak bestetik.

Zuzenean edo zeharka, pertsonaia literario
bihurtu zaituzte Aitor Aranaren Editorea
antzezlanean, eta Ur Apalategiren Gure Gau-
zak S.A eta Kevin Herediaren Hor Hago Kevin?
eleberrietan. Nola bizi duzu hori?
Irribarre isil batekin.

Zergatik uste duzu fikzionatu zaituztela?
Ez dut uste pertsona bezala pertsonaia
bihurtzeko dohain bereziak ditudanik.
Gehiago izango da tokatu zaidan tokian
nagoelako. Nire lanagatik ezezko asko ema-
ten ditut, eta batzuen etsaitasuna irabaziko
nuen eta, bestetik, nolabaiteko protagonis-
moa duen toki batean nagoenez fokupean
egon naiteke. Liburu batzuetan sinpatiaz
ikusia egon naiteke, beste batzuetan ez hain-
beste. Baina halaxe dira gauzak.

Inoiz ez zaitu ito euskal literaturaren mundu-
txoak? 
Egia esan, izan daiteke itogarria, eta bada,
baina, aldi berean, patxada pixka bat ere
badaukat eta dena onez eramaten saiatzen
naiz. Oro har, argiak eta itzalak baloratuz,
gustuko lana dut. Miseria txiki  horiek
badauden bezala, nire lanak eman dit aukera
pertsona zoragarriak ezagutzeko ere, eta
horietako batzuen lagun egiteko ere bai, eta
baita askotan esku artean edertasuna eduki-
tzeko ere. Batzuetan testu zoragarriak iris-
ten zaizkigu, eta plazer handia da horiek
esku artean erabiltzea, beste inork baino
lehen irakurtzeko pribilegioa izatea, eta
horiek hobetzen laguntzeko aukera izatea.
Nahiago dut lanaren alderdi onei begiratzea
makurrei baino. n

Mendigurenen gogoetak luze eta
zabal jaso ditugu gure webgunean.
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