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Hamabi urte daramatza Nafarro-

an bizitzen Dolores Redondok (Do-

nostia, 1969). Maitasunak eraman

zuen Cintruenigo herrira, eta han-

txe bizi da gaur egun, bere senarra-

rekin eta seme-alabekin. Bere

egungo bizilekuan sortu zuen

Zaindari ikusezina, ospea ekarri

dion eleberria. Orain, aste hone-

tan bertan, bigarren zatia argita-

ratu du, Hezurren ondarea –aben-

duaren 4an aurkeztuko dute

komunikabideen aurrean, Donos-

tian–, eta hirugarren bat ere du bu-

ruan. «Ez nekien trilogia bat izan-

go zenik, argitaletxeen trikimai-

luak dira horiek. Lehen nobela

eman nienean gutxienez trilogia

baterako eman zezakeela esan zi-

daten, material ugari baitut bu-

ruan». Denbora tarte txikian bere

bizitza nola aldatu den azaldu dio

idazleak IRUTXULOKOHITZAri. 

Aspalditik datorkizu idaztearekiko

zaletasuna. Noiz eta nola ekin ze-

nion idazteari?

Ia jende guztiak bezala, 14 urte in-

guru nituela hasi nintzen idazten,

eguneroko batean, adin horretan

izaten diren amorruak botatzeko.

Gero, kontakizun laburrak idazte-

ari ekin nion, eta Donostia Hiria

eta Irun Hiria moduko lehiakete-

tan askotan parte hartu nuen.

Gero, haur eta gazte literaturara

igaro nintzen, eta 2009an nire le-

hen nobela argitaratu nuen.

Nolakoa izan zen lehen nobela ho-

rren esperientzia?

Esperientzia ona izan zen. Denbo-

ra asko behar izan nuen nire no-

bela argitaratu nahi zuen argita-

letxe bat topatzeko, idazle ezeza-

guna bainintzen. Nik argitaletxe

batek niregatik apustu egitea

nahi nuen, bestela nire kaxoian

geratuko zen. Azkenean, Iruñeko

argitaletxe txiki batekin topo

egin nuen, eta oso lan ona egin zu-

tela uste dut. Edizio txiki bat ate-

ra zuten, oso arrera ona izan zuen,

eta argitaletxe txiki batekin irits

gintezkeen lekuraino iritsi ginen. 

Edonola, orain dela gutxi arte zure

zaletasunik handiena izan da idaz-

tearena, ezta?

Beti izan da nire ametsa idazle

izatea, baina oinak lurrean jar-

tzen nituen ia ezinezkoa baita li-

teraturaz bizitzea. Hor zegoen

zerbait zen, eta beste gauza ba-

tzuk egiten nituen bitartean, ika-

si edo lana egin, idazten jarrai-

tzen nuen. Kontua da denbora

asko egin dudala ostalaritzan la-

nean, eta zaila zen lanean ari nin-

tzela idaztea. Ama izan nintzene-

an ostalaritza utzi nuen eta or-

duan berriro sendo hasi nintzen

idazten.

‘Zaindari ikusezina’ bizitza aldatu

dizun liburua izan da. Nola hasi zen

dena?

Nobela guztiak hasten diren mo-

duan hasi zen. Liburu bat idazte-

ak beste batera eramaten zaitu,

eta lehen nobela idatzi nuenean

oso argi nuen Zaindari ikusezina

izango zela idatziko nuen hurren-

goa. Gaia argi nuen, banekien po-

lizia nobela bat izango zela, ma-

triarkatua agertuko zela, ezagu-

tzen nituen lekuetan kokatua

egongo zela, baina ez nuen garbi

zehazki zein izango zen gertaka-

rien lekua. Istorioa Elizondon

gertatzea erabaki nuenean, beste

mundu bat zabaldu zitzaidan. Eli-

zondok liburua osatzeko falta zi-

tzaidana eman zidan. Hortik au-

rrera bizitza aldatu zaidala... bai,

gauza asko aldatu zaizkit. Orain

idazteari bakarrik eskaintzen

diot nire denbora, eta liburua sus-

tatzeari. Nire bizitzako lorpenik

handiena da, betidanik nahi nue-

na, eta oso pozik nago. 

Zer kontatzen du ‘Zaindari ikusezi-

nak’?

Zaindari ikusezinapolizia nobela

bat da, protagonistak poliziak di-

relako. Kasu honetan, berritasu-

na da Nafarroako polizia foralak

direla protagonistak, eta ez direla

FBIkoak. Pertsonaia nagusia Iru-

ñeko foral bat da, Amaia Salazar,

eta bere jaioterria den Baztanera

itzuli beharko du hilketa batzuen

inguruan ikertzera. Baztanen

Dolores Redondo q Idazlea

‘Zaindari ikusezina’ nobelaren bitartez, hilabete gutxiren bueltan idazteaz bizitzea lortu du Dolores
Redondok. Aste honetan bertan liburu-dendetara iritsi da istorio horren bigarren zatia, ‘Hezurren ondarea’.

«Nire bizitzako lorpenik handiena
da, betidanik nahi nuena»
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bere familiarekin egongo da, eta

bere lankide batzuk jeloskor jarri-

ko dira lan kontuengatik. Berezi-

ki, Amaiak iraganeko mamu bate-

kin topo egingo du, Baztanera

itzuli nahi izan ez duen arrazoia.

Istorioan berritasuna da aldi bere-

an hilketak eta protagonistaren

familiaren kontuak nahastuak

egotea, baita mitologiako pertso-

naiak ere. Nonbaiten senti bazite-

keen Basajaun baten presentzia,

hori Baztaneko basoetan zen.

Zergatik egin duzu mitologiaren al-

deko apustu hori?

Batetik, nire hezkuntzan beti

egon da presente mitologia. Nire

amona erdi galiziarra erdi euskal-

duna zen, eta maiz kontatzen

zizkidan elezaharrak. Bestetik,

Baztanen oso ongi gorde izan dira

mitologia kontuak, eta oso mar-

katua dago sineskeriengatik eta

sorginkeriengatik. 

Hamar hizkuntza baino gehiagotara

itzuli dute dagoeneko zure liburua,

ezta?

Dagoeneko 19 hizkuntzetara

itzultzeko eskubideak eskatu di-

tuzte. Ia Europa osoan zabaldu da

liburua eta ingelesko bertsioak

ere eginak daude Ingalaterrarako

eta Ameriketarako. Hizkuntza

batzuk aipatzeagatik, errusiera,

portuguesa, italiera, frantsesa...

eskubideak saldu diren arren, ar-

gitaratua Frantzian, Italian, Ho-

landan eta Alemanian dago. Be-

raz, promozioa egiteko bidaia-

tzen ibiltzen naiz. Duela hilabete

batzuk, esaterako, Frantziara

itzuli behar izan nuen, nobela bel-

tzaren azokan parte hartzera. 

Guztia oso azkar joan da, ezta?

Bai, urtarrilaren 15ean argitara-

tu genuen liburua. eta ordutik

prozesu guztia oso azkarra izan

da. Nik 2011n bukatu nuen elebe-

rria, eta argitaletxeak urte horre-

tan bertan erosi zuen. Kontua da

urtebeteko aurrerapenarekin

erabakitzen dituztela argitalpe-

nak. Beraz, asmoa 2012aren buka-

eran argitaratzea bazen ere, azke-

nean aurtengo urtarrilera arte

itxaron zuten. Denbora tarte ho-

rretan, beste editore batzuk eza-

gutu dute nobela. Agente oso on

bat lortu nuen, eta bera da beste

herrialde batzuetan liburuaren

eskubideak saltzea lortu izana-

ren arduraduna. 

Zinemara eramateko eskubideak

ere erosi dizkizute.

Bai, agian hori da harrigarriena.

Peter Nadermann ekoizleak lortu

ditu eskubideak; oso ezaguna da,

bera delakoMillenium zinemara

eraman zuena. Hori ere nire agen-

tearen bitartez lortu nuen. Duela

urtebete inguru Cannes-ko zine-

maldira joan zen nire agentea, eta

bertan Peter Nadermann topatu

zuen. Eskuartean thriller-en bat

bazuen galdetu zion, eta argitara-

tu gabe zegoen nire nobela aipatu

zion agenteak. Orduan, usbbate-

an eman zion liburua eta gustatu

egin zitzaion. Hala, zinemaldia

bukatzerako eskaintza egin zi-

gun. 

Ondo moldatu zara bizitza berrira?

Ongi moldatu naiz, hori zelako

nahi nuena. Baina egia da hau

niri gertatzea batzuetan ez nuela

sinetsi ere egiten, eta nahiago

izan dut ez pentsatu. Denbora tar-

te gutxian amestutako gauza ba-

tzuk gertatu zaizkit, eta amestu

ere egin ez nituen beste batzuk.

Edonola, zorabio sentipen horrek

beldurra ematen badu ere,  oso po-

lita eta atsegina da. Gainera, oi-

nak lurrean izaten ari naiz, ez bai-

naiz haur bat. Bizitzan axola zaiz-

kidan gauzak ez dira aldatuko,

nire familia, nire etxea... arrakas-

ta handia izaten ari den liburu bat

da, baina bigarren zatia idazten

murgildu naiz. 

Zure bizitzak jasandako aldaketak

zure familiari ere eragingo zion. Nola

hartu dute?

Nire familiak oso ongi hartu du

dena, gauza onak gertatzeaz ez

poztea edo kexatzea zikoizkeria

hutsa litzateke. Gainera, beraiek

dira guztia hoberen ulertzen du-

tenak, betidanik ikusi naute idaz-

ten, eta bazekiten hori zela nahi

nuena. Nire seme-alabek ere oso

ongi hartu dute; semeak 14 urte

ditu eta gertatzen ari denaz kon-

turatzen da; 7 urteko alabak, be-

rriz, naturaltasun osoz hartu du. 

Bigarren zatian zer gertatuko den

aurreratu dezakezu?

Bai, noski. Bigarren zatiak Hezu-

rren ondarea du izenburua, eta

gure familietatik jasotzen dugu-

«Amona erdi galiziarra

erdi euskalduna zen,

eta maiz kontatzen

zizkidan elezaharrak»

«Peter Nadermannek

lortu ditu eskubideak;

‘Millenium’ zinemara

eraman zuena»

naz arituko da. Onerako eta txa-

rrerako markatzen gaituena.

Amaia Urrestarazuren familia-

ren iraganean ikertuko dugu, eta

batez ere, Amaiaren jaiotza eka-

rri zuten arrazoietan eta zerga-

tik jaio zenetik bere amak hil

nahi izan zuen jakitean. Bien bi-

tartean, hilketa gehiago gertatu-

ko dira.

Donostia faltan botatzen duzu?

Desberdinena klima da. Hau le-

horra da, eta neguan hotz gehiago

eta udan bero gehiago izaten

dugu. Itsasoa faltan botatzen dut,

baita zuhaitz handiak ere. 
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