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Azken urteetan haur eta gazte literaturan kokatu den arren, beste alor batzuk jorratzen ere aritu da: iritzi
Gaizka Ugalde [Bilbo, 1976].
zutabeak Urola Kostako Hitzan eta helduentzako ipuinak batez ere.
Artearen Historia eta Antropologia ikasi zituen. Ikus-antropologian lan egiten duen Sigi-Saga
Epizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.
Ekoizpenak kooperatibako kide da eta euskara irakasle dabil Barakaldoko AEKn. Itzultzaile gisa, artearen alorrean aritu da batez ere, gaztelaniatik eta ingelesetik euskarara. Emazte txiletarra du, eta
hiru seme-alaba. Portugaleten bizi da.

