
N or da Irati  
G o i k o e t x e a ?  
 –Irati Goikoetxea 
gazte euskaldun 

irribarretsu bat da, bizitza 
izugarri maite duena eta 
egun bakoitza ikasbide eta 
jolas bihurtzen saiatzen dena. 
Matematika ikasketak egin 
eta Zizurko institutu publi-
koan egiten dut lan (eta jo-
las) matematika irakatsiz.  

Denbora librea Segura Irra-
tiko ‘Itaka’ saioari, Zizurko, 
Ordiziako eta Beasaingo ira-
kurle taldeak dinamizatzea-
ri, bloga janzteari, irakurriz 
gozatzeari eta idazteari 
eskaintzen diot. Mendia pa-
sio dut, eta, tarteka, korrika 
eginez eta bizikletan ibiliz 
arintzen dut burua. Nire ger-
tuko lagunen artean maro-
koarrak, pakistandarrak eta 
nepaldarrak izateak izugarri 
pozten nau eta mugarik ga-
beko gizarte solidario eta eko-
logistarekin egiten dut 
amets, kultura parte hartzai-
lea motor duen gizartearekin.  
– Aspertzen zarenean, ipui-
netako zenbait protagonis-
ta bezala, «trenera igotzen 
zara zuloen atzean ezkuta -
tzera»? Edo «egun lainotue-
tan zuk ere zakarrontzira 
botatzen dituzu begiak»?  
– Ez dut aspertuta egoten nai-
zen kontzientziarik. Beste-
rik ezean pentsamendura 
igotzen naiz zuloen atzean 
ezkutatzera eta begiak 
pentsamendura botatzen di-
tut. Gertuko harreman estua 
dut nire pentsamenduarekin 
eta ez dit aspertzeko tarte-
rik uzten.  
– Galdutako trenak etxe ber-
dean gordetzen dituzte 
‘Emakumea’ ipuinean. Non 
gordetzen dituzu zuk gal-
dutako ideiak?    
– Galdutako ideiak amorru 
artean gordetzen ditut. Neu-
re buruarekin haserretzen 
naiz zerbait bururatu, idatzi 
ez eta gero lehenengo aldian 
sortu bezala gogoratzen ez 
dudanean. Ideiak baino esaldi 
zehatzak dira galtzeko 
arriskuan izaten ditudanak.  
– Gai eta estilo aldetik, hari 
bateratzaile batek zeharka -
tzen du bilduma. Nolakoa 
izan da ipuinen prozesua: 
urteetan zehar pilatutako 
ipuinak dira ala tonu ego-
kiarekin topo egin zenue-
nean erreskadan idatzita-
koak? 
– Tonu egokiarekin topo egin 
nuenean ‘erreskadan’ idatzi 
nituen, hiru urteko denbora 
tartean idatzitakoak dira ipui-
nak. Poliki idazten dut, 
pusketaka-pusketaka, den-

borari haginka eginez.  Asko 
gozatu nuen ‘Carmen’ bildu-
mako lehenengo ipuina idaz-
ten eta, oso eroso sentitu 
nintzen. Ongi pasatu nuen 
eta estilo bertsuan aurrera 
egitea erabaki nuen.  
– Ipuin-bilduman badago ia 
ipuin guztiek komunean 
duten ezaugarri bat: pertso-
naiek  errealitate paralelo 

moduko bat sortzen dute. 
Bizitzak irudikatzen edo as-
matzen dituzte. Esaterako, 
kapelu bat nahikoa zaie Az-
pitarteko bihurgunearen 
atzean Italia dagoela irudi-
katzeko.  
– Bai, ezagutzen ez duzun 
hori kontrolpean ez duzun 
eremu, sentimendu hori zeu-
re egiteko modu bat da. 

Pertsonaiek arrazoi ezberdi-
nengatik sortzen dituzte 
errealitate paralelo horiek: 
beldurragatik, jakin-minaga-
tik, asperduragatik, hutsune 
bat betetzearren, komuni-
katzeko gaitasun faltagatik… 
– Irudimenaren haritik, 
konparaketa irudimentsu 
eta metafora adierazkorrez 
josita dago liburua: bular 

txikiak bihotz txikien adie-
razle dira, heriotzak izoztu 
egiten dira, azalak erreka 
eta arraintxikiak ditu, bo-
ligrafoaren tintarekin po-
zoitzen direnak, hildakoak 
borobilak dira, iturriko ura 
edatean infinitua edaten 
dugu, eguzkia ez da egune-
ro ekialdetik ateratzen… 
Mundu ikuskera oso bat 
dago hor atzean... 
– Arreta zerbaitetan jarri eta 
hori zukutzea gustatzen zait. 
Begiak zerbaiti eman eta hor 
pentsamendua galtzea. De-
taile txikiak dira, baina, pisu 
handikoak. Irudi horiek sor-
tuz eta sortutako irudi ho-
riek behin eta berriz iraku-
rriz gozatzen dut. Nire ira-
kurketak lanketa horretan 
zentratzen ditut askotan.  
– Irudimenak minari aurre 
egiteko antidoto gisa fun -
tzionatzen du? Hitzek sal-
ba gaitzakete, errealitate 
ezberdinak sortuz?  
– Eskoletan derrigorrezko 
ikasgaia behar luke sorme-
naren eta irudimenaren lan-
ketak. Egoera gogorrak bizi 
dituzte ipuinetako zenbait 
pertsonaiek, baina irudimen 
koloretsu eta jolastiarekin 
bizipen ilun horiek argitu egi-
ten dira. Kontua ez da ihes 
egitea, nor bere egoeraren 
jabe izatea baizik. Errealita-
teak begiradak dira, eta iru-
dimenarekin begiradak lan -
tzen dira. Garrantzitsua da 
nork bere begirada propioa(k) 
definitzea. 
– Fikzioak ba al du oraindik 
gure bizitzetan eragiteko 
ahalmenik? 
– Ez nuke jakingo fikzioa zer 
den ongi definitzen. Irudi-
menaz ari naizenean ikus-
puntu erreal batetik ari naiz. 
Hori bai, errealitate horrek 
infinituki malgua izan behar 
duela sinesten dut. Dena ka-
bitzen da errealitate horre-
tan. Muga malgu horietan 
irudika dezaket fikzioa eta 
beraz, muga horien luze-za-
balek eragiten dute erreali-
tatean.  
– Bildumako zenbait ipui-
netan herria itsasorik gabea 
izateak, pertsonaiak ihes-
biderik ezera kondenatuta 
daudela iradoki dezake neu-
rri batean. 
– Egia da ipuinetako koka-
lekuek ezaugarri berdinak 
konpartitzen dituztela, tar-

tean itsaso faltarena. Aipatu 
bezala, horrek ihesbiderik 
gabe uzten ditu pertsonaiak 
eta gertuko espazioan mugi -
tzera behartu. Hori da inte-
resatzen zitzaidana, denbo-
ra-espazio txikian pertso-
naiek elkar topo nola egiten 
duten kontatzea.  

Errealismo magiko 
– Errealismo magikoaren 
ukitu bat ageri da liburuan. 
Irakurketei dagokienez, 
zein egile izan dituzu al-
boan ipuinak idazteko or-
duan?  
– Badira bi liburu bere garaian 
irakurri eta oso iltzatuta gel-
ditu zitzaizkidanak. Gerora 
berriro irakurri eta hainbat 
irakurle taldetan landu ditut: 
Julen Gabiriaren ‘Han goitik 
itsasoa ikusten da’ eta Unai 
Elorriagaren ‘Vredaman’. 
– Zer moduzkoa izaten ari 
da lehenengo liburuaren es-
perientzia? 
– Esperientzia oso polita, in-
teresgarria eta aberatsa iza-
ten ari da. Esperientzia be-
rriak bizi eta haietatik ikasi 
zalea naiz. Ederra da txiki-
txikitatik landu eta gozabi-
de bihurtu duzun zerbait bes-
teen eskuragai jartzea; ede-
rra da zuk idatzitako zerbait 
solasgai, eztabaidagai edo kri-
tikagai izatea. Ederra da noiz-
bait egiten diren ametsak 
errealitate bihurtzen direla 
(ditudala) sentitzea.  
– Zer plan duzu etorkizu-
nerako? Baduzu esku artean 
zerbait? 
– Etorkizun hurbilak bizi 
nau, eta esku artea beti be-
teta ikusten dut, asteroko 
irratsaioak, institutuko lite-
ratur emanaldiak, herrian 
sortzen diren saioetako par-
te hartzea… Otsailaren zaz-
pian ‘Andraizea’ren aurkez-
pen emanaldi artistiko mu-
sikatua egingo dugu Beasai-
nen. Sormen diziplina guz-
tiak uztartu, adin bateko eta 
besteko herritarrak oholtza 
gainean elkartu eta jolastu 
egingo dugu. Ikuskizun 
xume bezain polita izango 
da. Halako zenbait aurkez-
pen egitea gustatuko litzai-
dake. Eta… etorkizun hurbi-
laz haragoko ametsak disei-
natzea maite dudanez… ele-
berri bati heltzeko erronka 
jarria diot neure buruari. Po-
liki-poliki…

«Eskoletan derrigorrezko ikasgaia 
behar luke irudimenaren lanketak» 
Irati Goikoetxea  Idazlea. Bere lehen liburua eman du argitara, ‘Andraizea’ 
ipuin-bilduma, mundu paraleloak habitatzen dituzten gizakiz osatua
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