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Zein da zuen hizkuntza politika?
Tokian tokikoa egin behar da. Hartu zaituen
herrira egokitu beharra daukazu. Euskarazko
liburuetatik abiatu nintzen, gaztelaniari heldu
genion gero. Halaber, frantsesera ere itzultzen
dugu dena, nire hizkuntza den aldetik, eta
baita ingelesera ere, lingua franca izaki. Orain
portugesari heldu diogu, hizkuntza interesga-
rria delako, Brasilera begira. Gure lan hizkun-
tzak bost horiek dira oraingoz, eta potentziatu
nahi genituzke, hizkuntzen aniztasunean
denek dutelako ekarpena. Arazo bakarra ikus-
ten diot, hizkuntza asko denean, norbere hiz-
kuntzaren esentzia galtzen dela, eta ingelesa ez
da soluzio egokia. Gizaki guztiek hizkuntza
osagarria izatea nahi badugu, zalantzan jarri
beharko genuke hizkuntza osagarri horrek
ingelesa izan behar duenik. Gaur badelako,
baina hemendik zenbait urtera txinera ere izan
litekeelako, adibidez. 

Baina munduak ingelesaren alde egin du garbi.
Norantza bakarrean doala dirudi, baina gerta
liteke zenbait urteren bueltan joera aldatzea,
arrazoi bat edo beste tarteko. Ingelesa oso
zaila da, ez beharbada gramatika, baina uler-
men oso zailekoa dugu, ez da hizkuntza argia,
errazago konprenitzen da ingelesez ari den ita-
liarra, ingelesez ari den ingelesa baino. Bost lan
hizkuntza ditugu, eta zenbat eta gehiagorekin
aritu, orduan eta behar handiagoa dut hizkun-
tza neutro bati heltzeko. Erronka ere bada.

Esperantoari helduko diozu?
Hain zuzen, horixe izango da nire hurrengo
ahalegina, esperantoa ere kontuan hartzea

hurrengo lanetan. Aldarrikatzen dena fisikoki
demostratzea ere komenigarria baita.
2014rako finkatu dugu esperantoz plazara-
tzeko epea. Nire ustez, esperantoa indartu
beharko genuke zuzenean, hizkuntza osagarri
horrek neutroa behar duelako izan. Zibiliza-
zio bati lotutako hizkuntza, osagai propioak
dituena, ezin da inposatu, ez da ona, hizkun-
tzaren osagai horiek ere partekatu behar dire-
lako. Instituzioek ere lagundu beharko lukete
hizkuntza neutro hori indartzen.

Zein aurreikuspen duzue salmenta aldetik?
Epe motzean saldu beharretik abiatzen baga-
ra jai dugu, ezer ez baita errentagarria. Argi-
taldarien eta arlo horretan diharduten enpre-
sarien lana, besteak beste, inbertsioak egitea
da, eta bidearen zati bat partekatuko duten
erakundeak erakartzea. Oso positiboa da hori
eta horretan ari gara, bestela denak desager-
tuko baikara. 

Argitaratzaile bezala gidoiak hartzen ditut,
eta narrazio motarekin bat etorriko diren
marrazkilariak bilatzen ditut. Ondoren kolo-
ristak heltzen dira eta atzetik itzultzaileak.
Halaxe sortzen da liburua. Gero hedapena
dator, etengabe aldatzen ari den arlo hori. Jada
ez dugu paperik, digitalak dira gure liburuak,
eta zenbait plataformatara heldu beharra
dugu. Azken aldi honetan hezkuntza platafor-
mak hartu ditugu kontuan, eta liburuaren mai-
leguan oinarritzen direnak, gurpil modukoak.

Zer-nolako lana izan da digitalera pasatzea? 
Papereko ia gehiena pasatzea lortu dugu.
Autoreen %20ak ez du formatu berrira pasa-
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tu nahi izan, baina %80ak
bai. Baimena eman diguten
horiena ari gara digitalera
pasatzen.

Lan moldea aldatu duzue?
Ez. Lehen bezala ari gara
funtsean. Autoreari aurrera-
pena ematen zaio. Saldutako
aleek aurreratu dugun diru-
kopurua gainditzen dutene-
rako pare bat urte iragango
dira. Hauxe da, nolabait,
argitaldariak eskaintzen duen
bermea. Autoreak berak ere
igo dezake egin duen lana
plataformara, baina ez du
argitaldariak ematen dion
aurrerapena izango. Eta bali-
teke bi liburu besterik ez sal-
tzea. Bestalde, gu plataforma
ugaritara heltzen ari gara eta
akordioak etengabe hitzar-
tzen ditugu. Gure lanak bila-
keta, ikerketa, eta plataforma
nahiz hizkuntzekiko kongruentzia ere har-
tzen ditu bere baitan.

Editorea, bestalde, dinamizatzailea da.
Nire kasuan, gainera, bildumak sortzen ditu-
dalako, eta autoreak, bilduma bati lotzen
zaionean, liburu bat baino gehiago egingo
duelako. Esate baterako, ekologian, Txani
Rodriguez laudiotarra dugu egilea. Azken
hiru liburuak, 10-12 urteko gaztetxoei zuzen-
duak, Zeharkaldi urdina, Tulmesera itzuli eta
Uretarrak ditugu. Komiki gehienek kontuan
dute heziketa, ez lezioak erakusteko, giza kali-
tatezko mundu batean kokatzeko baizik.

Promozioari dagokionez, kaleko presentziarik
ez izateak aldatuko zizueten funtzionatzeko
modua.
Paperean ginenean errazagoa zen. Tailerrak
antolatzen genituen eskoletan, liburu azokak

ere baziren, Getxokoa, Durango-
koa, editoreen gremioarekin
Donostiara edo Zarautza joaten
ginen udan... Orain kolaborazioak
bilatzen ditugu. Frantsesez argita-
ratutako albumak sustatzeko, esa-
terako, Madrileko Institutu Fran-
tsesarekin egin dugu hitzarmena.
Euskaraz, bestalde, Azkue funda-
zioarekin dihardugu. Iaz Antso
Jakituna Fundazioarekin batera
ilustrazio lehiaketa antolatu
genuen, zuzenean. Ilustrazioak
enkantean saldu genituen gero, eta
dirua Intermon-Oxfam erakun-
deari helarazi zitzaion Mauritania-
ko proiektu baterako. 

Oraintsu, e-comic-experience.com
proiektuari heldu diozue, zenbait
komikitxo berri ipini dituzue doan.
Bizitzaren Zientziak deituriko ata-
lean daude aipatu dituzun horiek,
baliabide pedagogikoetan, eta
zehazki ekologian. Iñigo Sarasola-

renak dira, euskaraz sortuak. Ez da erraza
internet munduan sartzea eta hastapenetik
pagatzen hastea. Pedagogia pixka bat behar
da. Hauxe da gure planteamentua: tori hau
doan, zenbait galdera egiten dira, kasu hone-
tan naturari buruz; gustatu bazaizu, eta gehia-
go jakin nahi baduzu, jar zaitez argitaletxeare-
kin harremanetan, eta ikusi zer duen.
Pirateoaren aurka babesteko eta aldi berean
hezteko saioa ere bada.

Bakea, ekologia eta kultura dituzue ardatzak.
Ez dugu alde komertziala bilatzen. Superhe-
roiek badituzte euren plataformak. Sentsibili-
tate jakin bateko autoreen arteko
ekimena eta elkar ulertzea bila-
tzen dut. Eta umorea present
dugu beti, bestela testu-liburuak
egitea bezalatsu bailitzateke. n

“Umorea present
dugu beti, bestela
testu-liburuak
egitea bezalatsu
litzateke”.


