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Ondarroan Jaio nintzen 1 9 6 9 ko urtarrilaren lO ean. Urtea hasi
eta berehala. lialaxe se ntitu izan d u t betidanik; urtea hasl bezain
laster zahartzen naizela. Ondarrutarra naiz, bada, jalotzez, balna
euskal herrltarra blhotzez. Ez naiz leku zehatz batekoa sentitzen.
Euskara blzl duen herrlkoa naiz eta kostaldekoa. Euskal Herrltlk kanpora ere blzl izan naiz eta hizkuntzak bueltatu izan nau neure herrlra.
hizkuntzak eta itsasoak. Kaletarra naizen arren, itsasoak, eta zabala
bada ibaiak ere bai, tasaltasuna dakarklt, nire barruan igeri eglteko
gogoa. Ura Ikusita eta usalnduta eguna hastea bezalakorlk ez dago.
Alde horretatik, Donostian blzl eta lanera olnez gerturatu ahal Izateaz
prlblleglatua sentitzen naiz.
Atzera begiratzen dudanean, haurtzaro zoriontsua izan nuela
esaten dut. Aitak, patrol izateko ikasketak egin arren, Itsasoa utzl eta
kooperatlba b a t sortu eta han lanean Jardun zuen erretlroa hartu arte,
eta am ak, Jostuna izakl, etxean Josten irakasten hasi eta bere eskola
noia sortu zuen Ikusi ahal izan nuen. Aitak, dlru-sarrera handiak
suposatzen zituen lanbidea errefusatu eta bere gustukoa zen eta
bere phntzlploei erantzuten zion lanbidearen alde egin zuen; eta
amak, osterà, ezerezetlk, eta lanari eta kem enarl esker, e m akum eei
sorm enerako leihoak irekitzen zlzkien Jostunen eskola eraiki zuen.
Langileak, Integroak, eta anbizio handlkoak izan dira biak ala blak,
bakoltza bere esparruan.

Alala eta kontakatilua nintzen um etan. Barre gangarrekoa. Dantzana eta kantaria. Amesiaria, baita. Maini nuena iortzeko indarra nueia
sum atzen nuen.
Ikastoian irakurtzen eta idazten ikasi ez beste, nire osaba Juieni
idazten iiasi nintzen. Osaba Juien, orduan, Vienan bizi zen eta nik,
noizbehínka, postal bat edo beste bidaitzen nion. Berak, ordea, gutun lüzeak erantzuten zizkidan. Eta liarrem an hura m agikoa egin
zitzaidan. Viena ez nekien nik m apan kokatzen. Vienako kontuak
beste m undu batekoak zitzaizkidan: m usika, literatura, atzern hiz
kuntza... Ondarroako leihotik harat m undu handi bezain ezezaguna
zegoela konturatu nintzen. Eta hitzaren bidez, ezezaguna ezagun
egiteko bidea egiten zela. Gogoratzen dut, garai hartantxe, lehenen
go mailan irabazi nueia eskolarteko lehen idazketa lehiaketa. Arrano
baten hegaldia kontatu nuen.
Beraz, osabarekiko harremanari esker hasi nintzen idazten eta
gaur arte. Miretzako, idaztea, m unduarekin interaktuatzeko modua
da: m unduan ezezaguna zaidanan gerturatzeko eta ni m un du horretan txertatzeko eta integratzeko m odua.
Bederatzi urte inguru nituela, ordea, zepelaitza gainetik hegaldatu izan balitzait bezala, barre horren ozen egiteari utzi nion. Barre
gangarra gaidu nuen. Kontalari izatetik entzule izatera pasatu nintzen.
Begiratzea nuen gustukoago, istorioak aurkitu, aztertu eta interpretatzea. A m etsak a m e ts zirela konturatu nintzen eta errealitatea errea
litate. Mire m ugak deskubritu nituen. Indartsua nintzela, bai, baina
den-dena ez zegoela nire esku. Inguruaren m ugez ja b e tu nintzen. Eta
adln hartan, Jada, nire hern m aitea, txiki gelditu zitzaidan.
Bide batez, arduratsu egin nintzen. Qehiegi, beharbada.
Qarai hartan Jasotako eta niretzat zutabeak izango ziren zurtoinak
hiru izan ziren: ikastola (heziketa), herriarekiko konprom isoa (integrazioa) eta kuitura (nortasuna).
Ikasi egin behar nuen, bihar edo etzi "ñ o r" izateko; ekarhnk egin
banezakeen ekarn hori herrian zor nion, eta, oroz gaiz, euskalduna
nintzen. Begi aurrean d itut, oraindik, nagusien m u n d u tik nola ikusi
nituen "Intxixu " edo eta Artzeren m ailuaren dinbi-danbak herriko
frontoiaren horm aren kontra. Belarnetan iitzatuta gelditu zaizkit baita
"Bai euskarari"-ren aldeko m artxa edo eta "b erreh un mila ez" oihua.

Qarai hartako m anifestazioak ere ez d itu t berehala ahaztuko.
Behln, Guardia Zibila atera eta aitak larretara bota ninduen. Man
egoteko agindu zldan, bera bueltan etorri arte. Eta nik, iarre tartetik,
aita noia jo zuten ikusi nuen. "G og or" bezaiako diskoak baikoitik
behera botatzen ere ikusi nituen gurasoak, Guardia Zibiiak harrapatuko ez bazituen. Hark guztiak, euskara nirea zela eta gorde egin
behar nuela ulertzera bultzatu ninduen. hik, bederen, hartara Jarri
nituen nire indarrak.
Bi m un du guztiz bereizi zitzaizkidan: nire um etakoa, am etsetakoa, zelnetan izotzetako patinetan egin nahi izango nukeen edo
dantzaria Izan, zergatik ez, eta bizi genuen, niretzat, inguru latz hura.
Letrak, beraz, m undu latz hartatik ateratzeko bidea ziren, bai
am ets egiteko, ba! espazio berriak, hobeagoak izango liratekeenak,
eta ez hain m ugatuak, sortzeko eta bizitzeko. Eta, bide batez, nirea
zen eta hain berezia zitzaidan hizkuntzaren hondartza zabal hartan,
nik ere, nire neurrian, neure hondar aletxoa uzteko.
Herrian, garai hartan, liburutegi kaxkarra genuen, llun-iluna eta
zaharra. 5arreran ko m u na k zeuden eta txlza antzak atzera eragiten
zion edonon. Hala ere, apal ilun eta pisutsu haiek erakarri egiten
ninduten eta hara Joaten hasi nintzen. Liburutegian eta herrian antolatzen ziren idazketa lehiaketei e sker ezagutu nuen A ugustin Zubikarai. Berak, niretzako egokiak izan zitezkeen liburuak gordeta izaten
zituen eta liburutegian sartzen nintzenean, apalel begira hasi aurretik,
"ton, zuk irakurri hauxe" esaten zldan "e ta am aitzen dozunean, etorri
barrirò". Mire lehenengo irakurketak erdaraz izan ziren, harik eta
Augustinen liburuak irakurtzen hasi nintzen arte eta gurasoek m erkaturatu ziren euskarazko lehenengo liburu bildum ak erosi zizkidaten
arte.
Ikastolan, berdintsu Ibiitzen nintzen edozein m ateriatan baina
nire begikoak, beti, hizkuntzarl lotutakoak ziren. Lehiaketetan parte
hartzen hasi nintzen, nire lanaren eta ibilbidearen fruituak besterenganatzeko neurnkoak ziren ja k ite k o eta erantzun ona ja s o nuen.
Batetik, sariak Irabazten nituen eta horrek beti aurrera egiteko kem ena em aten du. Eta bestetik, Vienatik bueltatua zen nire osaba Julenek "K arm el" aldizkariaren zuzendaritza hartu zuen eta oso gazte-tandik, Karmel-en idazteko aukera em an zldan. Han has! nintzen gorengo m ailako idazleen eta euskaitzaleen lanak eta egitasm oak ezagu
tzen.

Ordurako, bada, nírea, barrura begiratu, barrua aztertu, barrua
edertu eta sortzea zirela argi nuen. Irakurketa, idazketa eta pianoa
izan nituen nerabezaroko urte nahaspilatsuak baretzeko form ulak.
Institutua bukatu ondoren, unibertsitaterako garaia iritsi zen eta
kazetaritza egitea erabaki nuen. Idazketa eta konnunikazioa biltzen
zituen. Albisteak edo gertaerak aztertzea gustatzen zitzaidan, iritzia
konpartitzea eta jendearen ikuspuntu ezberdinak ezagutzea. Kazetaritzak, gustatzen zitzaizkidan bi alderdiak zituela uste nuen: idaztea
eta iritzia sortzea.
Karrerako lehenbiziko urtean, gainera, garai hartan Eusko Jaurlaritzak sorkuntza sustatzeko em aten zituen beka baten Jabe egin
nintzen. Urte bete em aten zidaten eieberri bat idazteko eta dirutza
ikaragarria. Beka hark asko suposatu izan zuen niretzako. Eta kazetaritzaz gain, filologia íkasketak egitera anim atu nintzen.
Kazetaritzako hirugarren mailan nenbiiela, ordea, laugarren eta
bosgarren m ailako beste ham ar lagunekin bat egin eta estatu mailako kom unikazioko lehen Junior enpresa sortu genuen. Taldeko em a
kum e bakarra nintzen eta taldekideek ezberdin ikusten nindutela
irudltzen zitzaidan. Ez beharbada e m akum ea nintzelako (nik sumatu
bezala), ez bada, aurretiaz ere elkarte bat edo beste sortzen eskarm entua nuelako. Baina nork Jakin! Kontua da, Ehedia izeneko enpre
sa haren lehendakari izendatu nindutela eta sei hilabeteren buruan
2 8 0 bazkide izatera heldu ginela. Egitasmoa a bian jarri ez beste, gure
asmoa,

publizitatea,

prentsa

laburpenak,

irudi

korporatiboa

eta

antzeko zerbitzuak eskaintzea zen. Baina zerbitzuak prestatu eta eskaintzeaz gain, beste lanik ere egokitzen zitzaigula konturatu nintzen:
batez ere, bazkide guzti haiek prestatu, bakoitzari bere betebeharrak
zehaztu eta aldioro, kom unikatuta izatea. Enpresa kudeaketaren balioaz eta komunikazioaren beharraz eta garrantziazjabetu nintzen. Eta
m undu berri hark guztiz liluratu ninduen. Urte hartan bertan Ingalaterrarajoan nintzen niretzako berria zen m undu hartan espezializatzeko
gradu-ondoko baten bila. Ez nuen ezer aurkitu.
Qarai hura, bestalde, oso nirea izan zen. U nibertsitateko garaia,
irakurketaren garaitzat daukat. Betidanik irakurri nuen asko baina
unibertsitate garaian, irentsi egiten nituen liburuak. P ott banda deskubrim endu bat izan zen.

Hurrengo urtean, ETBeko beka lortu nuen. Kazetari gisa aritzeko
azken ahalegina izan zen. Aurretik irratian eta idatzizko prentsan ere
zenbait praktlka egina nintzen. Eta ETBen ere, gustura egon nintzen
arren, enpresa kom unikazioak sortu zidan lilura ahanztenk ez zuen
lortu.
te rre ra amaieran, beraz, F rantziarajo nuen eta han aurkitu nuen
enpresa kom unikazioan buruz sakontzeko gradu-ondokoa.
Erantziara jo a te ko , ordea, dirua behar eta aurreko urteetan literatur lehiaketen bidez Jasotako diru guztia, Eusko Jauriantzako bekarena eta praktiketan irabazitakoa Toulousera Joateko erabili nuen. hala
ere, ez nahikoa izan eta frantsesetik euskararako itzulpen hainbat
egin nituen. Quztiarekin, Toulousen 15 hilabeteko ikasturtea eta alokatu nuen 15 m e tro karratuko gela ordaíndu ahal izan nuen. Sekula
egin dudan inbertslonk onena izan zen. Bai malla profesionalean, eta
bereziki, malla pertsonaiean.
T oulousetik bueltan, ezkondu eta Ideko Teknologia Zentruan hasi
nintzen lanean kom unikazio arduradun gisa eta u rte betera, Danobat
Taldean nintzen, kom unikazio korporatiboa, kanpo eta barne kom unikazioaz arduratzeko.
Qarai hartan, Euskal Idazleen Elkartean bazkidetu nintzen. Mire
buruari idazten Jarraitu nahi nueia esatea bezala izan zen, hau da,
idazleen kom unitatean sartzea opatu nion neure buruan. Handik au
rrera, literatura nire bizitzaren parte zen.
1 99 8. urtean, Euskal Idazleen Elkartetik, em akum ezko idazle
baten gonbita Jaso nuen, asteburu bat e m a kum eo n artean pasatzeko. Am a izan berri nintzen. Umea txikia zen bitartean ez nintzela
idaztera d edikatuko esana nion neure buruan baina gauean titia e m a 
tera altxatzen nintzenean, iotara bueltatu beharrean, idazten harrapatzen nuen neure burua. Qonbitan baiezkoarekin erantzun nion.
hainbat e m a kum ezko idazierekin bat egin nuen bilera hartan. Egundoko indarra su m a tu nuen. Eta ulertu nuen, barruan neram anari ezin
niola uko egin.
ZOOO. urtean argitaratu zen Desira izoztuah, bigarren sem earen
Jaiotzarekin batera, nire bakarkako lehen liburua, eta handik aurrera,
ez naiz gelditu.
2 0 0 1 . urtean, Euskal Idazleen Elkartetik deitu zidaten, Plan Estrategikoa egin berri zela eta haren kudeaketaz arduratzeko. Pozarren

hartu nuen erronka eta baita iau urtez gustura lan egin ere. Urte
berean hasi nintzen baita D eustuko U nibertsitatean Kom unikazio Instituzíonalan buruzko klaseak em aten. O ndotlk etorri ziren, EITB-Deustuko m asterreko tutoretza eta Komunikazio Ikasgelaren zuzendantza
lanak. Qaur egun, Bankoa-Crédit A gricole-eko Qiza Baliabideetako eta
Komunikazio Zuzendaria naiz eta hiru sem e-alaba ederren am a.
Kazetariek, sarntan, llteraturan "d e n e tik" egin o te dudan galde
tzen didate (genero ezberdinez ari direiahk). hik esperim entatzea dut
gogoko eta literaturak horretarako sekulako aukera eskaintzen du,
Nik aukeran "b ai" bestenk ez d io t esaten, edo "zergatik ez? Qoazen
probatzeral". Deskubritzeko, ikasteko eta m ugiarazteko gogoak bizi
nau. Ekimen eta erronka berriak d itu t gogoko: Ideiatzea eta planifikatzea lehenik, eta horien inguruan, Jendea konbentzitu eta irabaztea, 5ortzea eta saitzea. Baina argi daukat, hasi bestenk ez naizela
egin.
hire arloa kom unikazioa da ezbaihk gabe. Eta ezberdinak badira
ere, osagarriak direla iruditzen zait barrara begira idatzi eta liburuak
argitaratzea, edo e ta je n d e a ri entzun eta bitartekantza lanean arituta,
enpresa eta langilearen beharrak ko m u ne an jartze a.
Pasioa da sentitzen dudana barruan daram adanaren berri em a 
ten, bai idatziz, zein hitz eginez. Jendea e gita sm o edo proiektu baten
inguruan bilbatzea d u t heiburu nagusi, dela enpresaren heiburu eta
balioen inguruan, dela liburu baten orrietan barrena.
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S a rre ra

Í5il-i5ilik bidea Irekltzen ari da Ana Urkíza Maur eta Qazte iiteraturaren esparruan. Melduen literaturan, agian, oihartzun handiagoa izan
du haren obrak; bereziki Desira IzoztuaH, BeHatuaH eta Zortzi uni
bertso, zortzi idazie liburuek izan d ute erantzun m ediatiko handiena.
Baina hem en lia u r eta Qazte literatura Jorratzen ari garenez, obra
horiek albo batera utziko ditugu, Anak haurrentzat eta gazteentzat
idatzi dueña aztertzeko.
Bere lehen bl liburuak (MQLn) ZO O lean argitaratu zituen: t1iH
betaurreHoaH d itut, eta zer? eta MondartzaHo HiosHoa. Biak su er
tatzen dira atseginak, Irakurterrazak, xum eak, polltak. Lehenengoak

(Izenburuak ere hala eskatzen duelako) karga m oral edo pedagogiko
txlki bat dauka, baina hala ere gustura irakurtzen da. Bigarrena,
berriz, irudim en handiko ipuina da, irakurtzerakoan sentsazio atseginak eta baikorrak uzten dizkizuna.
Marngarria da bi lan hauetan Anak erakusten duen haur m unduarekiko hurbiltasuna, gaiak Jorratzeko darabilen leuntasuna eta kontakizunaren xalotasuna. Gauzak erraz ulertzen dira eta darabilen hiz
kuntza eta iruditeria haur batek nahiko erraz harrapatzeko m odukoak
dira. Beraz, esan dezakegu Anak bi obra hauen bitartez sarrera
ezinhobea egin zuela haur literaturaren esparruan.
Ondoren Anaren haurrentzako bi olerki ageri dira Zaldiko-maldiHoan izeneko liburuan (2 0 0 2 ). Arriets zuria eta Fasiaran nindoala dira
olerki horien izenburuak. Lehenengoa irakurn ondoren, nire erreseina
pertsonaiean apunte hauek hartu nituen: poesia irudim entsua, iradokitzailea, originala, polita. Uste d u t iruzkin labur honek nahiko garbi
adierazten duela nire sentipena olerki hon irakurtzerakoan. Bigarrena
irakurritakoan, honako hitz hauekin egin nuen nire apuntea: onginala,
jolastia, polita.
Hurrengo urtean, 2 0 0 5a n, argitaratu zuen Anak Ondarroako piratak, seguru asko haur literaturan orain arte idatzi duen liburunk arrakastatsuena, 5 .0 0 0 aieko tirada agortu eta berrargitaratu egin baita
2007an. Pertsonaia hernkoi eta berezi-bereziak agen dira abentura
liburu honetan: Kutxi, pirata herrena, Juan Zentellas, Bibotax, Otzakil,
AItzaprakak etabar, zein baino zein kuriosoagoa eta xeiebreagoa.
Liburuak izugarrizko indarra, intnga eta interesa gordetzen du eta
arrantzale herri bateko gertaera eta sineskera bitxi eta harrlgarriak
kontatzen ditu. Badakit zenbaitek esango duela liburu kostunbrista
bat dela, eta hara, esan dugu hitz m adarikatual Qure kritikoentzat
beti askoz hobeak dira arazo existentzialistak edo eskatologikoak
tratatzen dituzten liburuak, etorkinak, txiroak, ijitoak, magrebiarrak,
beitzak edo arabiarrak goraipatzen dituztenak, arazo pslkologlko sakonetan m urgilduta bizi diren pertsona arraro edo paranoikoenak,
liburu zozongo eta um eentzako interesik gabekoak, herriko kultura
eta pertsonaia bitxietan oinarritutakoak baino, nahiz eta hauekin
u m eek askoz gehiago gozatzen duten, Moby Dick, Robinson Crusoe
edo V/erneren hainbat libururekin bezala. O ndarroako piratak liburuak
kosta aldeko um e guztiak eta barne aldeko gehienak aseko ditu bere
intriga, abentura eta istorio harrigarriekin. Bizi-bizi kontatuta dago eta

herri-hizkuntza eta hizkuntza iiterarioa ederki uztartuta daude. Morregatik dira hain sinesgarriak protagonisten elkarnzketak, hizkuntza he
rrikoi zuzen eta laburrean adierazita daudeiako, kosta aidekoek duten
txispa berezi horrekin.
Liburu horrek Jarraipena izan du 2 0 0 7 a n OndarroaHo piraten
abentura berriaH izenburua duen obrarekin. Aurrekoa bezaiaxe liburu
bizia, abenturaz eta em ozioz betea dugu bigarren hau ere. Lehenen
go iiburuari buruz esandako guztiak esan iitezke bigarren honetaz
ere, Beraz, ez noa goian esandakoak errepikatzera.
Obra berri bat argitaratu zuen Anak 2 0 0 4 . urtean: AmaH plastaHoa em an dit. Lehen irakurieentzako liburu xum ea da, baina m aitasunez eta se ntim en du z betea dago, H orregatik eta, une batzuetan,
poesiaz kutsatuta dagoelako, oso liburu polita egiten zaio irakurleari,
Egia esan behar badut, niri asko gustatu zait, hau esatea iritzi subje k tib o bat azaitzea dela ja kin ik ere.
Eta liburu kolektibo batean ere parte hartu zuen Anak 2 0 0 4a n,
bere poesiak paratuz, beste autore askorekin batera: haurrentzal^o
eushal poesiaren antologia izenburua du liburuak, Kasu honetan,
poesia horiek ulertzeko zailak eta intelektual sam arrak iruditu zaizkit
niri, Baina hau ere iritzi subjektiboa izan liteke,
h urrengo urtean, 2 00 5 e a n , beste liburu kolektibo batean parte
hartzen du Anak Barre e gite ko m akina ipuinarekin, Ipuin hau El vesti
do n ue vo del em perador, Les tres cares del Westit, O n o vo m ó b il do
em perador izeneko liburuan argitaratu zuen, Ipuin polita eta irudim entsua da eta oso ondo idatzita dago, Ipuin klasikoan inspiratu eta
antzeko b a t sortu du Ana Urkizak, berria eta originala: Erregeak barre
egiteko m akina ekarri du. Baina, ez du barrerik eragiten, ezta herria
ren gosea asetzen ere, Tram ankulu horrek ez du ezertarako balio.
Ironia eta u m o re fina erabill ditu ipuina ehuntzerakoan.
Eta, azkenik, Hire hiriko p o e m a k izeneko liburua idatzi zuen Ana
Urkizak, 2 0 0 6 a n . Badakit dexe nte ko arrakasta eta kritika ona izan
duela obra honek, baina ni ez nau bete, Horrek ez du esan nahi nire
iritzia besteena baino baliotsuagoa denik. Agian nik ez d u t asm atu
liburuaren m am ia eta izpiritua harrapatzen. Baina "zintzoa" izanik,
nire iritzia em an behar d u t hem en. Pixka bat hotzak iruditu zaizkit
poem ak, intelektualegiak, batzuetan zailak. Oso laburrak dira,
esentzia harrapatu nahi balute bezala eta niri ulertzen eta sentitzen

zail suertatu zaizkit... Batzuetan ideia bikainaK imajinazíoa, sintesia
nabari da poem a hauetan, baina niri ulergaitz suertatu zaizkit. Hainbat
olerki nahiko bizkor harrapatu baditut ere, beste batzuk ez d itu t hain
erraz barneratu.
Hala ere, Ana Urklzaren Haur eta Qazte literatura ebaluatu behar
banu, nota bikalna jarriko nioke orokorrean, sentiberatasuna, Irudlmena, bizitasuna, abentura eta beste hainbat eta hainbat osagarri
ageri direlako bere obran.
Eta Anaren obra hobeto ulertzeko ona Izango da bere lana berak
noia Ikusten duen galdetzea. Beraz, egllearekin batera aztertuko
dugu bere obra.

Elkarrizketa

Elkarrizketatzallea; Iñaki Zubeldla (I.Z.)
Elkarrizketatua:
Ana Urkiza (A.U.)
I.Z.:

Hoiz eta nola sartu zinen haur llteraturaren m unduan?

A.U.; Irakurle bezala betidanik gustatu Izan zait haur literatura. Laburrean arituta em ozio handiak bizlarazten dituen generoa da;
Indartsua eta sarkorra. Ez nuke esango m iresten ditudan obra
eta egileen lanak berrldazten salatu naizenik balna, era batera
edo bestera, m iresten ditudan obra eta egile horiek niregan
sorrarazi dituzten bezalako em ozloak erreproduzitzea litzateke
nlre gogoa. BetaurreHoaH d itu t eta, zer? eta MondartzaHo
HiosHoa liburuak aspaididanik nlre barrenean jo s ita zeuden Isto
rioak ziren eta Eta zer? Bildum ako lehen ipuinak irakurri nltuenean, nlre istorloa blldum a hartara o nd o egokitzen zela Iruditu
zitzaidan. Kontatu nahi nuena eta m odua blldum a harekin bat
zetorrelakoan nengoen. MondartzaHo HiosHoa Iputnaren kasuan
ere zerbalt berdintsua sentitu nuen. Parte hartzeko proposatu
zldatenean, blldum a hartarako egokia Izan zitekeen istorloa gordeta nuela sentitu nuen.
I.Z.:

Zure u m eek eraglnlk izan al d ute haur llteraturaren esparrua
aukeratze horretan?

A.U.; Bal eta ez. Haur llteraturaren esparrua aukeratzerakoan ez zu
ten eraglnlk izan baina bal jarraitzerakoan. <3aur egun, haur

literaturarako zerbait idazten dudan bakoitzean, lehenengo beraiei irakurtzen d ie t eta begirik itxi gabe Jarraitzen badute isto
rioa eta irnbarreren bat edo hausnarketaren bat iapurtzen badiet, ipuinak funtzionatuko duelakoan geiditzen naiz. Ipuina
bukatu aurretik nekatzen hasten badira, m uturra okertzen ba
dute, edo eta galderarik ateratzen ez bazaie, barrua mugiarazi
ez diedan seinale izaten da. Eta argi daukat idatzitakoak beste
buelta bat behar duela.
I.Z.;

Mire ustez haslera nahiko ona e m a ten dlozu zure haur literaturako ibilbideari lehenengo bi obrekin BetaurreHoaH ditut, eta
zer? eta hondartzaho kiosHoa. Zuk sentsazio bera izan al zenuen, hasiera hartan?

A.U.: Betaurrekoal^ d itut, eta zer? liburuarekin oso gustura gelditu
nintzen. Liburu duina zela iruditu zitzaidan, bai edukiz edo m ezuz eta baita form az ere. Marrera oso ona izan zuen. ilo n d a rtzako Hiosf^oa, osterà, obra pertsonalagotzat daukat, sakonagotzat, barrukoagotzat. Eta barruan neram an ipuina zelako,
hain zuzen ere, oso gustura gelditu nintzen form a egokia em atea lortzean.
I.Z.:

Mola hartu zituen kritikak bi obra horiek?

A.U.: Kritikaz ez ezik, irakurlearen harreraz hitz egin nezake. ßetaurreHoaf^ d itut, eta zer? liburuak oso harrera ona izan du. Irakur
leari obra hurblla, xam urra eta goxoa egiten zaiola esango
nuke.
I.Z.:

Zaidiko-maldii^oan izeneko liburuan hasten zara haurrentzako
poesiekin. Poesia irudim entsuak, iradokitzaileak, onginalak eta
politak kalifikatu d itu t nik nire balorazioan. Gustura se ntitu al
zinen haurrentzako poesia horiek egiterakoan?

A.U.: Ez zen poesia idazten nuen lehen aldia izan baina bai haur
literaturako liburu batean agertzeko idazten nuen lehenengoa.
Eta bai, gustura se ntitu nintzen. Qeneroen adinik ezaz ohartu
nintzen.
I.Z.;

Zure obren

artean

berezia

da OndarroaHo pirataH.

Qazte-

txoentzako liburua da eta arrakasta handia lortu du. Hizkuntza
ere m odu errealista batean erabiltzen duzu, gazteek euren ar-

tean Ondarroako hizkera darabiltelahk. Erraza izan al zen zure
tzat obra horren sorkuntza?
A.U.: Obraren sorkuntza erraza izan zen, bai, txlkitan aitari entzundako istorioen haritik ten egindakoa baita. Buruhauste gehiago
izan nuen, ordea, erregistroak asm atzen. Alde batetik, kostaideko hizkeraren gatza erabiii nahi nuen eta, bestetik, Euskai
herriko um e guztiei helduko zitzaien lan bat taxutu nahi nuen
eta hizkerari zegokionean, hurbilekoa egingo zitzaiena. Esaidi
laburrak, biziak e ta jo sta ria k asmatzea izan zen giltzarha. Qaztetxoenei guztiz atsegina eta erakargarria egin zaie.
I.Z.:

Zerk eraginda idatzi duzu obra horren bigarren partea: Ondarrodko piraten abentura berriah.?

A.U.: Bi arrazoi nagusik eraman ninduten bigarren zatia idaztera:
bata, Idazteko eta kontatzeko istorio gehiago izatea; bestea,
irakurle gazteen plazer eta interes aurpegiak ikusteak. Onda
rroako piraten istorioetan hain buru-belarri sartuta eta lehenen
go liburuan hain garbi bukatzen ez ziren hainbat gertaerek
irakurle gazteengan halako interesa pizten zutela ikusita, biga
rren atalak merezi zuela iruditu zitzaidan. Eta, arestian aipatu ez
dudan arren, hirugarren arrazoi bat ere balegoke: nik neuk ere
oso ondo pasatu nuen istorio horiek harllkatzen.
I.Z.:

Kritikaren aldetik nolako barrera izan d ute bi obra horiek? Eta
gaztetxoen aldetik?

A.U.: Lehenengo liburuaren kasuan, kritika onak izan zituen baina
Kumeak. Kontuan hartua izan da hainbat lekutan (bilduma,
aurkezpen, pro m o zio...). Bigarrenaren inguruan, ez d u t berri
handirik jaso . Irakurleei dagokienean, lehenengo liburuaren ira
kurle askok kom entatu eta idatzi didate eskerrak emanaz. Mirugarren atalaz galdetu didanik ere badago.
I.Z.:

Amai^ plastaí^oa em an d it liburua irakurle hasi berrientzat da.
Liburu goxoa da, m aitasunez eta se ntim en du z betea, eta ukitu
poetikoz ere bai esango nuke nik, Erraza egin al zitzaizun hain
irakurle txikitxoentzat idaztea?

A.U.: Liburu horretan ulerm en zailtasuna lantzen da. U lerm en zailtasuna bai um eei begira eta baita nagusioi begira ere. Horregatik

aipatu nuen obra aurKezterakoan, ñire aburuz, fam ilian irakurtzeko obra zela. Eta, haln zuzen ere, landu beharreko gala zalla
zelako, haurrel ulertzera em an ahal Izateko hizkera behar zuen
baina zuzenegia ere izan gabe. Arrazonam endura se ntim en duek eram an gintzaten nahl nuen. hortik, ukitu poetikoa.
I.Z.:

Batzuek d lote eurek ez dutela begiratzen norentzat idazten
duten, Beti literatura idazten dutela, norentzat izango den kon
tuan hartu gabe. Posible o te da hori? Martzailea ez al da, ba,
edozein kom unlkazio ekintzatako subjektu garrantzltsuena? Zuk
noia idazten duzu, hartzailea kontuan hartuta ala kontuan hartu
gabe?

A.U.: Posible da, noski, irakuriea kontuan hartu gabe idaztea, Korron
te edo estilo Jakin bati atxikita idazten duten idazieak badira.
Baina kasu honetan, literatura literaturagatik egiten dutela esan
liteke eta literatura m ota hau, ona izanik ere, irakurlego m urritzago batengana helduko da. Olnarrian, gakoa, Iiteraturaren
helburua (zertarako idazten dugun) eta emaitza zein den (literaturari esker zer lortzen dugun) zehaztean legoke,
Haur literaturan, ezbaink gabe, hartzailea kontuan hartuta idatzi
izan d u t beti. Haur literaturan presenteago daukat hartzailea
helduentzako idazten dudanean baino.
I,Z.:

Barre egiteko m akina ipuin irudim entsua eta polita da. Um ore
eta ironia fina erabili duzu ipuin hori ehuntzerakoan. Badirudi
Erregeareri ja n tz i berria ipuin klasikoan oinarrituta dagoela. Mola
bururatu zitzaizun ipuin hori? Badu zerikusirik aipatutako ipuin
klasiko horrekin?

A,U,: OEPLIk proposatutako lana da. Lau idazlek (katalaneraz, gazteleraz, galizieraz eta euskaraz) eta lau m arrazkilarik parte har
tzeko aukera irekl ziguten. Eta hain zuzen ere, Erregearen ja n tz i
berria ipuin klasikoan oinarritu eta ipuin horren bariazio bat
idaztea izan zen proposam ena, Erronka polita iruditu zitzaidan
ipuin klasiko bat brodatzen saiatzearena. Denboratxoa egin
nuen pentsatzen baina behin ideia bururatu zítzaidanean, lagun
batek ipuin inteligentea zela esan zidan eta arrazoi hori dela
m edio, um orezJanzten saiatu nintzen,

1.2.:

Badakit hire hiriho poem ak izeneko liburuak d exenteko arrakas
ta Izan duela. Baina, barkatuko didazu, Ana, nin hainbeste ez
gustatu izana. Miri, orokorrean, inteiektualegiak iruditu zaiz-kit
poem ak, pixka bat hotzak, eta ulertzeko zaiiak. ideia bikainak
badaude tartetan, eta irudim ena eta sintesirako ahaieglna ere
baioratu d u t honetan. Baina nire inpresioa da zaii suertatuko
zaizkleia gazteei, ez dituztela oso ondo u ie rtu k o ... Beste inork
esan ai dizu horreiakorik? Edo zuk ba al duzu besteiako iritzi
edo inpresiorlk gazteengandikjasota?

A.U.: hire hiriko poem ak oso liburu polita da niretzako. Qustu handiz
taxutu nuena. Hausnarketarako parada eskaini nahi nuen. Main
bizkor eta nora ez eroan bizi garen honetan, inguruan ditugun
detalle txlklel, plazer naturala em aten diguten gauzel eta natu
rak harrotzen dizkigun galderel erantzuteko ta rtetxo bat har
tzeko gonbita edo eskaintza izan nahl zuen. Hausnarketa laburrak. Plazer txlkiak. Ideia irudim entsuak. llusioak... Mi gustura
geiditzen nintzen lanarekin eta argitaletxeari ere berehala gustatu zitzaion. Kritika oso onak izan ditu. Mala ere, egla da,
haurrentzako baino areago, gazteentzako obra dela. Mire sem ealabei irakurn nienean, ez zela beraientzako egindako lana kon
turatu nintzen.
I.Z.;

Eskoletara joandakoan, zer inpresio Jasotzen duzu um e en eta
gaztetxoen aldetik? Zuretzat aberasgarri al dira eskoletako salo
horiek? Zeln zentzutan?

A.U.; Eskoletako saioak oso aberasgarriak dira. irakurle gazteen aur
pegi irribarretsuak eta begi irekiak ikustearekin idazlea zipio
asebetetzen da. Benetako Irakurleak hauexek direla konturatzen da bat: bene-benetan obran sartzen direnak. Obrak hitz
egiten dlela sentitzen duzu. Pertsonalaren aldam enean Jartzen
direla. Are gehiago, eurak protagonista sentitzen direla. Baita
idazlearen lum atik gertu ere. Galdera oso bltxlak egiten dlzklzute; askotan, harrltzekoak. Eta gehlentsuenetan, zure obra pro
pioa hobeto ulertzeko bailo izaten dlzu. D eskubnm endu bat
izaten da. Lerro artean sortzen den m a g la re n ja b e egiten zara.
I.Z.:

Mola Ikusten duzu haur eta gazte literatura?

A.U.: Euskal literaturaz ari gareiarlk, batetik, m aiiako idazieak eta,
bestetik, iruditeria eta estiloa aipatuko nituzke. hazioartekotuz
doan esparrua dela esango nuke, bai Euskal Merrikoak kanporako ateak Ireki dituelako eta baita kanpokoari ere, itzulpengintzan esker, barrera egin zalolako.
I.Z.:

Zein hutsune ikusten dituzu esparru honetan?

A.U.: nazioartera areago zabaitzea eta nazioartekoa areago ezagu
tzeko aukerak lantzea aipatuko nuke batetik, eta bestetik, um e
eta gazteei hain eder egiten zaizkien album en aldeko apustu
nabarm enagoa egitea.
I.Z.:

Mola Ikusten duzu krltlkoen lana? Badago krltlka o bjektlborlk
edo o bjektlbo izateko asm oa duen khtlkarik?

A.U.: Krltlka objektiboa Izango bada (edo objektlbo izatera hurbllduko
bada), obrak aztertzeko erablllko diren irizpldeek, betl, berdlnak
Izan beharko d ute (ezingo dira obraren edo idazlearen arabera
aldatu), eta, aldez aurretik, Irlzplde horlek arautuko dituen era
kundeak onartu beharko dltu.
l.Z.;

Taldekerlarlk eta nik zuri-zuH niri ta n ke ra ko jo e ra rlk nabarltzen al
duzu haur literaturaz diharduten espezlallsta edo krltlkoen ar
tean?

A.U.: Llteratur krltlkan oro har nabarltzen den tankera dela esan llte
ke, eta ez berezikl haur llteraturan. Eta malla batean, gurea
bezalako literatura txikl batean, idazleen eta krltlkarlen arteko
harrem anak hain estuak direnean (askotan khtlkarlak eurak ere
Idazleak direlarik) eta arestian alpatu erakunde irlzplde Jar-tzalle
bat ez dagoen artean, norm altzat ere har llteke "n lk zurl-zuk
nlrl" tankerako Joera horl. Kritikak "profeslonaltasun" Jltea har
tzen ez duen bitartean, egoera beretsuan Jarraituko dugulakoan
nago.
I.Z.:

Zer egin llteke um een eta gazteen irakurzaletasuna esnatzeko
eta blzkortzeko?

A.U.: Qauza b a t d aukat argi: um eak eta gazteak liburu bat irakurtzera
abenturatzen direnean, ezin zalela huts egin, Beste era batera
esanda: plazerra se ntitu behar dutela, D eskubrltu behar dute,
transm ltltzen a sm atuko dugulako edo beralek e sperlm entatuko

dutelako, literaturan esker m undu berriak deskubritu eta aben
turak iehen pertsonan biziko dituztela eta Interaktibitaterako
aukera paregabea em aten duen bidea dela. Hau guztia, nire
ustez, bi eratara egin behar da: um earen edo gaztearen ingu
ruan gaudenok irakurtzean sentitzen dugun plazerra emozioz
transm ititzen jakin ik, batetik, eta, bestetik, g ustukoak izango
dituzten liburuak eskuetaratuz. Libururik onenak, euren em ozioetatik hurbti daudenak dira. Emozio horiek des-kubritzean
daukagu, beharbada, nagusiok, erronka.
I.Z.;

Eta geroko irakurleak berm atzeko zer egin daitekeeia uste
duzu?

A.U.: Irakurleen kluben fenom enoa ustiatu gabeko m eategi baliotsua dela uste dut.
I.Z.:

Zer em an dizu haur literaturak? Pena m erezi izan du ahalegi
nak?

A.U.: Ezin d u t esan pena m erezi izan duen ala ez. Ezer gutxl eskaini
d io t nik haur literaturan. Berak, osterà, itsasoak bezala jaso
nau: arrain eta korronte handien artean, plazerrez igerian egi
te ko aukera eskaini dit.
I.Z.:

Beste zerbait erantsi nahi duzu?

A.U.: Eskerrak em an besterik ez, erakutsitako interesagatik, eginda
ko azterketa lanagatik eta tarte hau eskaini izanagatik.
Mila esker!

