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IRAKURLE KLUBAK
Basque Writing 4

Literaturzaleen Iraultza
 2003an sortu zen lehenengotariko Irakurle Kluba, Larrabetzuko Literatura 
Eskola hain zuzen, Euskal Herriko herri txiki batean.

 Bultzatzaileek plazaratu zuten agirian esaten zutenez, “irakurtzen  ikasi gura 
dugu, leiduten duguna ulertu. Jakin gura dugu erakutsi diguten  literatura establezitutik haratago 
ezer idatzi den, nork idatzi duen eta zergatik; nork erabakitzen duen zer den  benetan  literatura, 
zer esan eta esan behar dion  euskal literaturak munduko literaturari.” Bihotz Bakartien 
Kluba izenpean bildu ziren literaturzaleek, irakurlearen iraultza aldarrikatzen zuten: 
“Bihotz Bakartien Klubak irakurlearen  matxinada aldarrikatu du  bere sorreratik, irakurlearen 
parte hartze aktibo barik literatura agoniara kondenatuta dagoela uste dugulako. Horixe da Lar-
rabetzun Literatura Eskola antolatzearen  arrazoia. Literatura aktiboa aldarrikatuz, bermatuko 
dugu  eskolak biziak izatea, oso dinamikoak, eztabaidak nagusi izatea, dakitenen  eta ez dakite-
nen arteko etengabeko hartuemona eta inork pentsatzen duena esan barik ez geratzea.”

 Ordutik hona dozenaka talde, klub eta txoko sortu dira han hemenka, 30 
inguru herri eta auzotan. Formula antzekoa izaten da beti: hilean behin bildu egiten 
dira liburu bera irakurri duten literaturzaleak eta, dinamizatzaile baten gidaritzapean, 
liburuaz eztabadaitu eta solasa egiten dute.

 Noiz edo behin egilea gonbidatu egiten dute liburuaz 
mintzatzeko eta, honela, bakartia den jarduera sozializatzeaz 
gain, literaturgintzaren zikloa itxi egiten dute, idazleari 
luxuzko feed-back eskaintzen diotela.

 Ondorengo orrietan esperientzia horietariko batzuk 
bildu dira. Ez dira denak, baina bai esanguratsuak: Hitzen 
Uberan webgunean jaso egiten dira literaturaren inguruko 
albiste guztiak. Ibilaldi Literarioak antolatzen dira nobela 
batean deskribatzen diren lekuak bisitatzeko. Ea-ko Poesia 
Egunetan herrikide guztiek hartzen dute parte antolaketan 
eta ekitaldi literarioetan. Ahotseneak jarduera literario 
paraleloa antolatzen du gero eta kutsu komertzialagoa duen 
Liburu Azokaren inguruan. Idazleen Elkarteak Idazleak 
Ikastetxeetara eramaten ditu irakurle gazteenek kontaktu 
zuzena eduki dezaten egilearekin. Irakurbide Feministak 

begirada berriaz heltzen dio testuari, feminismotik begiratuta. 
Donostia, Gasteiz, Bilbo eta Berriozarko esperientziak 
azaldu dira azkenik. Klubetako bi partaideren iritziak jaso 
ditugu. Eta, amaitzeko, Hasier Re-
kondo kazetariak Isa Castillo di-
namizatzailea elkarrizketatu du. Isa 
Castillok urteak daramatza jarduera 
honetan eta egun zazpi Irakurle Klu-
betan egiten du koordinazio lana.

 Helburua, beti lez, sinplea eta 
zuzena izan da: euskal literaturaren 
talaiatik ekarpen txikia egitea PEN 
idazle komunitateari. Atsegin handiz.

  Laura Mintegi
Euskal PENeko lehendakaria
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 Iban Zaldua, idazlea

1. Zalantzarik gabe, azken urteotako euskal literaturaren 
fenomeno interesgarrienetako bat, modak, joerak eta baliz-
ko “belaunaldi” kontuak baino gehiago, eskariaren aldetik 
etorri da, irakurleengandik alegia: haietako batzuek, hiri edo 
herri mailan, talde ezberdinetan biltzera jo dute, hots, eran-
tzun kolektibo bat eman diote gertakari literarioari. Erantzun 
horren forma ohikoena irakurketa-tailerrarena izan da, hau 
da, irakurle klub edo txokoena.

2. Batzuei hala gustatuko balitzaieke ere –euskaldunok beti 
daukagu antzinatasunaren mania hori, adanismorako joera ka-
sik patologiko bat–, irakurle taldeena ez da fenomeno 

espezifikoki euskalduna –gaur egun ezagutzen dugun moduan, mundu anglosaxoni-
arrean sortu zela esan genezake, eta haren sustraiak XVIII. mendean arakatu daitezke, gutxie-
nez–, ezta bereziki zaharra gure artean, mota horretako lehenengo taldeak duela hamabost bat 
urte sortzen hasi zirelako, askotan udal liburutegien eta zerbitzuen ekimenez, eta gaztelaniazko 
esparruan lehenagotik zetorren ereduari jarraituz, Hego Euskal Herrian behintzat: Espainian 
urte batzuk lehenagotik ari zen zabaltzen irakurketa tailerren moda.

3. Egia da, hala ere, fenomenoak badituela ezaugarri  bereziak, euskal literatur esparruan, 
lortu duen arrakasta –edo, arrakasta baino, ikusgarritasuna– azalduko luketenak, neurri batean 
behintzat. Alde batetik, euskal hizkuntza-komunitatearen txikitasuna edota dispertsioa: eus-
kaldunok zailtasunak baldin baditugu ohiko bizitza gure hizkuntzan egiteko, are gehiago euskal 
irakurleok gure artean literaturaz mintzatzeko, hizkuntza-komunitate horren frakzio txiki bat 
garela kontuan hartuta; ez alferrik “1.700en aldizkaria” azpi-izenburua ipini zion Bernardo 
Atxagak bere Erlea proiektuari, euskarazko ohiko irakurleen balizko kopurua aintzat hartuta... 
Txokoak irakurle sakabanatu horientzako babesleku suertatu dira, irakurle komunitate txikiak 
trinkotzeko aukera. Eta eskaintzarentzat, idazleentzat alegia, bere publiko txikiarekin el-
kartzeko posibilitatea eskaini dute irakurle txokoek, eta, agian, baita irakurle baino idazle gehi-
ago omen duen literatura bateko partaide diren sentsazioa apaltzeko ere; esanguratsua da, alde 
horretatik, idazleen presentzia talde horietako bat baino gehiagoren gidari edo koordinatzaile 
gisa, irakurle eskarmentudun bezala alegia.

Irakurle taldeak euskal literaturaren esparruan: 
iraultza ala erresistentzia?
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4. Izan ere, eskaintza literarioaren zabalkuntza oso kontuan hartzeko faktorea izan da, 
azken urte hauetan: garai batean posible zen, horretan interesatuta egonez gero, euskal literatu-
rako nobedadeen jarraipen nahiko zehatza eta osoa egitea. Azkeneko hogei-hogeita hamar ur-
teotako idazleen –eta beren produkzioen– kopuruaren zabalkuntza nabarmenarekin, ia ezinez-
koa bihurtu da hori: aukeraketa bat egin behar da, gero eta gehiago. Egiazko merkatu bat bi-
hurtu da, alde horretatik, euskal literaturarena: txikia, baina merkatua, horrek dakarren gauza on 
–aniztasunaren hazkundea– eta ez horren on guztiekin –eskaintzaren aldetiko saturazioa, 
merkadoteknia forma ezberdinek txertatzen dituzten distortsioak, etab–. Irakurlea, askotan, 
galduta sentitzen da. Kritikak, ziurrenik, erdipurdi bete du bere lana, ikuspegi horretatik, eta 
irakurle txokoek, nik uste, ekarpen bat egin dute nolabaiteko galbahe-edo irazki-lan hori gau-
zatzeko, hein batean bederen.

5. Horrekin lotuta, nik esango nuke irakurle txokoek islatzen dutela, halaber, aldaketa 
soziologiko bat: garai batean ugariagoa zen euskal irakurle militantearen urritzearena, eta ira-
kurle –nolabait deitzearren– ludikoago baten ugaritzearena. Asko sinplifikatuz, susmoa dut eus-
kal irakurleriaren zati handi bat, 1960ko eta 70eko hamarraldietan adibidez, militantea zela, hots, 
hizkuntzarekiko eta aberriarekiko konpromisoagatik irakurtzen zuela euskaraz eta, alde horreta-
tik, eta sinpleki esanda, edozer irensteko prest zegoela. 
1990eko hamarralditik aurrera, ordea –agian hezkuntza-maila 
guztiak euskaraz burutu ahal izan dituzten aurreneko be-
launaldien inkorporazioarekin–, bestelako irakurle mota bat 
joan da ugaritzen, “orojaleagoa” eta, nolabait, inguruko 
sistema literarioekiko “homologagarriagoa”. Irakurle taldee-
tan, ziurrenik, bietarik aurki daiteke, eta baita klasifikazio zu-
rrun honetatik at geratuko liratekeen beste batzuk ere, baina 
irudipena daukat azken mota hori izan dela bertako indarrik 
dinamikoena.

6. Azkenik, ez dugu ahaztu behar  euskararen ikasketa eta 
alfabetatze prozesu bera, fenomeno honen elikatzaile gisa. 
Irakurle taldeak ere euskararen ikasketan eta gizarteratzean sakontzeko tresna izan dira, eta ho-
rregatik ez da harritzekoa aurkitzea, irakurle kluben sustatzaile gisa, biblioteka, kultur etxe eta 
emakume taldeekin batera, euskara taldeak edo euskaltegiak ere, besteak beste. Halako taldee-
tan, batzuetan, entzuten jarraitzen diren liburu baten edo bestearen “euskara ona”-ren inguruko 
iruzkinek adieraziko lukete halakorik, adibidez. Horrek irakurle kluben berezko helburu autono-
moari (“literarioari”) kalte egiten ote dion ebaztea, eta zein neurritan, zaila da esatea.

7. Gauza asko utzi ditut tintontzian, halabeharrez, baina laburpen honek fenomenoren indar-
guneak eta ahuleziak islatuko dituela espero dut. Hortik izenburuan, drama-queen bat banintz 
bezala, planteatzen dudan zalantza: zeren sintoma dira irakurle klubak, euskal literatur 
sistemaren sendotze batena (iraultza), ala literaturaren azken mohikanoen babesteko hondarreko 
ahaleginarena (erresistentzia)? Denborak erantzungo du (beti bezala).



NEGUA 2011

! PAGE 4

Ezaugarriak:
- Webgunea da, edonori  

irekia.

- Euskal Idaleen Elkar-
teak sortu zuen. 

-  Euskaraz idatziriko 
literaturarekin zerikusi 
duten albisteak ja-
sotzen ditu: 

Finantziabidea:
- Eusko Jaurlaritza.

- Gipuzkoako Foru 
Aldundia.

- CEDRO (Centro Es-
pañol de Derechos 
Reprográficos).

IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Oier Gillan

Hitzen Uberan
 Itzela da euskal literaturaren 
inguruan dagoen mugimendua. Eus-
kal Idazleen Elkarteak orain urtebete 
martxan jarritako Hitzen Uberan 
Interneteko proiektua testuinguru 
horretan kokatzen den ekimena da: 
euskal l i teraturaren ingur uan 
sortzen, zabaltzen eta antolatzen 
denaren isla izateaz gain, mugi-
mendu horri erakusleiho bat eta 
tresna lagungarri bat eskaintzeko 
nahitik sortua.

 Idaztea funtsean bakarkako 
lana den arren, literatura bera di-
mentsio soziala duen ekintza da. 
Oinarrian bi pertsonen arteko 
komunikazio ekintza, idazlea bera 
eta irakurlea, baina etengabe eta 
sarri ezusteko moduan ematen 
dena. Oinarrizko komunikazio-
ekintza hori posible egiteko badira 
funtsezkoak diren eragileak: argi-
taletxeak, itzultzaileak, ilustra-
tzaileak, azal egileak, ekintza kul-
turalen antolatzaileak, gero eta ge-
h i a g o i r a k u r l e t a l d e a k … 
Oinarrizko komunikazio ekintza 
horrek sarritan hartzen du beraz 
dimentsio zabala. Kultura txikien 
eta hizkuntza gutxituen testuingu-
ruan zailtasunak eta oztopoak uga-
riak izan daitezke, baina baita kasu 
askotan ere abantailak. Adibide bat 

jartzearren, errazagoa da agian ira-
kurleak idazlea aurrez-aurre eza-
gutzea eta haren lanaren berri zu-
zenean jasotzea. Ez da arraroa ira-
kurleak eta idazleak parez-pare 
ikustea kultur ekitaldien antola-
kuntzan, kultura hegemoniko asko-
tan pentsaezina den ezaugarria. 
Idazleak gizartea idazten du, ira-
kurleek gizartea irakurtzen dute, 
idazlearen lanaren irakurlea gizar-
tea bera da. 

 Hitzen Uberan martxan egin 
duen denboran errealitate aberats 
horren lekuko izan da: literatur 
eskolak, kultur asteak, errezitaldiak, 
ikuskizunak, mahai inguruak, ira-
kurle taldeen saio zenbaezinak… 
Internetek ematen dituen baliabi-
deen eskutik, Hitzen Uberan eten-
gabeko eraldatze eta egokitze pro-
z e s u a n 
d a b i l e n 
proiektua 
da, erreali-
tate horri 
ahalik eta 
t r e snar ik 
eraginkor-
r e n a e s -
kaintzeko 
asmoz.

Fitxa teknikoa
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IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Iñigo Aranbarri

Ibilaldi Literarioak

Ibilaldia Iruñean barrena Zulo 
bat uretan eleberriko ostatu, kale 
eta bestelako eraikin eta inguruak 
ezagutzeko. Esperientzia bi tal-
derekin izan da, irakurleek eurek 
eskatuta beti ere, Arratiako ira-
kurle txokoa eta Iruñean Zaldiko 
Maldikon eta Karrikiri Euskal 
Dendaren inguruan biltzen dire-
nak izan d i ra anto la tza i le. 
Iraupena, bi ordukoa gutxi gora-
behera. Taldeak hamabost bat la-
gunekoak izan dira, helduak. On-
doren, solasaldia liburuaz eta 
otordua. 

Errealitatea denean fikzioari 
laguntzera datorrena beti dago 
tentazioa atzerako bidea egiteko, 
alegia, liburutik atera eta, ttipi-
ttapa, kalera jotzeko. Ezagunena, 
dudarik gabe, Dublinen ospatzen 
den Bloomsdaya da, James Joye-
ceren Ulises eleberrian Leopold 
Bloomek ekainaren 16an egiten 
dituen ia guztiak, jan-edanak 
barne, betetzen dituena. Galizian, 
Ourensen Eduardo Blanco Amor-
en A Esmorgakoak berregitea 
maite dute. Horregatik da xelebrea 
Zulo bat uretaneko tokiak ezagutu 
nahi eta Imanol Arellano kazeta-
riaren urratsen atzetik ibiltzea es-
katzea Iruñean barrena: juerga 

gutxi, kafe bat Rochen, osteratxo 
bat Arantzadiko baratzeen buel-
tan, eta ibai ertzetik gero, Ar-
rotxapeako zubiraino, zertarako 
eta nobelako ausentzia nagusia 
hilda agertzen den tokian lore es-
kaintza egiteko Argako uretan. 
Gerraosteko larderiak hiltzen du 
Juana Ardanaz liburuan. Horrega-
tik egiten da arraroa bezain ederra 
fikziozko pertsonaia baten ome-
nezko ekitaldian jendeari begiak 
betetzen ikustea. Errealitatea eta 
fikzioa elkarrengandik urrun bizi 
ez diren seinale, seguru asko.

Fitxa teknikoa

Ezaugarriak:
- Irakurle Klub batek egiten 

duen kanpo-ekimena da.

- Bisita gidatua da nobela 
batean deskribatzen diren 
lekuetara.

- Egilea bera da gidaria, edo 
liburu horretan aditua.

-  Lekuak ikusteaz gain,  
otordua ere egiten ohi da 
deskribatzen diren taberna 
edo ostatuetan.

Finantziabidea:
- Irakurle klubak duen ohiko 

aurrekontua. 
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Ezaugarriak:
-  Poesia du ardatz nagusia. 

- Herritarrek antolatzen dute eta 
parte hartzen dute ekitaldi lite-
rario guztietan.

-  Familia giroko otorduetan batera 
daude herritarrak eta idazleak. 

- Herriko kokapen naturaletan bu-
rutzen dira irakurketak, musi-
kaldiak eta antzezpenak.

Finantziabidea:
- Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru 

Aldundia, Eako Udala, BBK 
bankuetxea eta Ingeteam (Inje-
nieritza empresa pribatua).

IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Eako Poesia Egunak
“Herrijeri Emon Arnasa” kultur 

elkartekook antolatzen ditugu Eako 
Poesia Egunak.  
 Hankaz gora jartzen dugu he-
rria, datorrena eta bertokoa gustura 
egon daitezen; ohitura zaharra er-
abiltzen dugu horretarako: auzolana. 

Gabriel Aresti poeta hona 
iritsi zen, bake bila, oso gaixorik eta 
berton idatzi zituen poemetako 
batzuk. Gure imajinarioan geratu dira 
“Ea-ko koplak”, 1974ko San Juan 
egunean datatuak, eta “Enaden Begiak”, 
Ogeilako zentral  nuklearraren aur-
kakoa.

Hemen egin zuen etxeA Ares-
tik; etxe humanoa, akasduna, inperfek-
tua. Eta etxea osatu beharra ikusi ge-
nuelako, orain zortzi urte hasi  ginen 
Eako Poesia Egunak antolatzen. Az-
tertu nahi genuen ea poesiak oraindik 
balio duen, eta horretarako bildu geni-
tuen irakurleak, sortzaileak, literatur-
zaleak eta herritarrak. 

Bidean asko ikasi dugu elkar-
rengandik, eta Arestiren etxea eraiki-
tzen ez ezik, zaharberritzen ere aritu 
gara guztion artean.

Poesia du ardatz Eako ekime-
nak, nahiz eta oso modu zabalean jor-
ratua izan (antzezlanekin, hitzaldiekin, 
errezitaldiekin, kontzertuekin…). 
 Poesia gutxiengo batek ja-
rraitzen duen generoa izan arren, eki-
men honek erantzun positiboa lortzen 
du urtero, sortzen den giroari esker 
idazleek, sortzaileek eta herritarrek oso 
berea sentitzen dutelako.

Urtez urteko bilakaera ho-
rretan marka edo ezaugarri propioak 
garatu ditu:

•	
 Beren beregi  Earako sortutako eta 
prestaturiko ekimenen bat izaten 
dugu.

•	
Nortasun berritzailea, esperimen-
taziorako joera nabarmendu da az-
ken urteotan.

•	
Emakumeen presentzia inportantea, 
generoaren ikuspuntutik begirada 
bermatuz.

•	
Euskal Herri  osotik etorritako sor-
tzaileak izaten ditugu, Iparraldetik 
bereziki.

•	
Urtero gonbidatu baten presentzia 
izaten ahalegintzen gara. Italia, So-
malia, Kurdistan, Catalunya herrial-
deetatik, Andaluzia eta Bretañatik 
etorri zaizkigu idazleak.

•	
 Inguruko espazio naturalak poesia 
eta hitzaren eszenatoki bihurtu di-
tugu.

•	
Eta bertan gauzatzen diren proiektu 
berriak sortu  dira azken urteetan: 
Pintura eta Poesia egitasmoa, artista 
ezberdin batek egiten du urtero in-
terbentzio bat Eako etxeetako lei-
hoetan.

•	
Ekimeneko Berri-Papera argitatzen 
dugu, HarrikadIE izenekoa, egita-
raua komentatua plazaratzeko, ar-
gazkiak eta poemak.

•	
Aurten argitaratu dugu lehenengoz, 
Zaldiarri Bildumaren lehen alea, 
Earako beren beregi egindako testu-
arekin. 

Eara literatura ekarri nahi dugu, ez-
tabaidaren grina, poesiaren ederra, 
eta nola ez, tratuan  etxean baino 
hobeto sentiarazi. Hau da gure gon-
bitea urtero uztaileko hirugarren 
asteburuan literaturzale ororentzat.

Fitxa teknikoa

Mariasun Landa
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Ezaugarriak:
- Liburu eta Disko Azoka gar-

rantzitsuenean, Durangokoan 
alegia, burutzen den ekimen 
paraleloa da.

- Karpa handipean bi eremu 
bereizten dira: Literatura (aur-
kezpenak, elkarrizketak) eta 
Musika (emanaldiak).

- Azokako 5-6 egunetan zehar 30 
minutuan behin sortzaile batek 
jarduera eskaintzen du, aurre-
tik txanda eskatuta.

- Jarduera guztiak internetez 
eskaintzen dira aldi berean.

Finantziabidea:
- Bizkaiko Foru Aldundia eta 

Gerediaga Elkartea (Liburu 
Azokaren antolatzailea).

IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Gotzon Barandiaran

 2009ko Durangoko Liburu 
eta Diskoaren Azokaren ostean 
sortzaileen artean kezka bat nagu-
situ zen: sormenak ordura arte 
zein leku izan zuen, aurrerantzean 
zein leku izan behako zukeen, eta 
noren ardura zen sortzaileek 
Durangon duten partehartzea 
beste erabatekoa izatea...

Kezka horiei irtenbidea 
bilatuz, lehen axioma edo lege 
moduko bat ikusi genuen: sor-
tzaileon zeregina da proposatzea 
Azokan sormenak izan behar 
duen lekua, eta ideia bat proposatu 
genuen: Ahotsenea. Sortzaileen 
gunea.

Ahotsenea, sortzaileen 
gune jakina da, eta bi espazio ditu: 
bata musikarentzat eta beste litera-
turarentzat. 

Ahotsenean gertatzen den 
guztia zuzenean aditzeko aukera 
lantzeko Interneten bidez he-
datzen da Euskal Herri osora zein 
mundura. Liburu eta Disko Azo-
kara hurbiltzeko aukera ez dute-
nek eta Euskal Herritik kanpo bizi 
diren euskaldunek, Ahotseneak 
zabalik dirauen artean, euskal sor-
tzaileon jardunaren berri izateko 
aukera dute. 

Programazioa egiteko aurre-
tik, idazle, musikari, editore eta 
disketxe zein argitaratzaileen adosta-
sun eta oneritzia izan gura dugu.

A z o k a r a d o a z e n s o r -
tzaileekin ditugun elkarrizketa, 
mahai-inguru, solasaldi eta zu-
zeneko musika emanaldiek osatzen 
dute programazioa, baina batez ere, 
literaturazale/musikazaleek eta 
ikusle/entzuleek parte hartzea ber-
matu behar dugu. 

Elkarrizketa luzeak dira, ira-
kurriaren gainean eta zuzenean ira-
kurriz, patxadatsuak eta nahikoa 
zuzenak edo barrukoiak, Azokara 
dozenei normalean ematen ez zaien 
horixe emateko; sortzailearekin ha-
rreman beroa, bizia, galderak 
egiteko aukera. Zein giro sortu nahi 
dugun eta, berba bat datorkigu go-
gora: mendebaldean sasoi onari, 
epelari, gozoari esateko erabiltzen 
dana: aroa. 

Helburuak aipatzea merezi 
duelakoan, esan dezagun, urteotan 
Liburu Azokara etortzeari utzi zio-
ten zaleak berriro erakarri nahi geni-
tuela eta, era berean, beste aro bat 
sortu, hitzaren zentzu bietan. 

Horretan ezinbestekoa da 
sortzaileon inplikazioa, gu geu bai-
kara gure zaleei beste zerbait eskaini 
behar diegunak, l iburuak eta 
diskoak sinatzeaz eta gure aurpegiak 
han edo hemen ikusteaz gainera. 
Harreman zuzena bultzatu gura 
dugu, urtean behineko kontu erren-
ditzea, igurtzia eta, zertan ez, adi-
tasuna, guri zer esateko duten ere 
esan ahal diezaguten.

Ahotsenea

Fitxa teknikoa
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Ezaugarriak:
-Helburua da literatura hur-

biltzea irakurleegana eta, hor-
retarako, egileekin jartzea kon-
taktuan.

- Idazleek burua eskaintzen 
dute, eskolek edo irakurle-
taldeek eskaera egin, eta Elkar-
teak bistaldiak antolatzen ditu.

- Irakurleek aurretik landu dute 
liburua,eta galderak prestatu 
dituzte.

Finantziabidea:
- Eusko Jaurlaritzaren Hez-

kuntza Saila.

IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Idazleak ikastetxeetan

 1982an Euskal Idazleen 
Elkartea (EIE) sortu zenetik 
helburuetariko bat izan da eus-
kal literatura gizarteratzea eta 
irakurzaletasunean eragitea. 
Horretan koka daitezke Idazleak 
ikastxeetan, Literatura jarduerak 
eta Idazleakaz jarduerak.

1990ean sortu zen Idazleak 
ikastetxeetan programa eta egun 260 
saio inguru egiten dira. 65 idazle 
aritzen dira eskolaz eskola, Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 
babesean.  

Euskal idazleen artean 
bereziki estimatua da Idazleak ikas-
tetxeetan programa. Irakurleak au-
rrez aurre izateko aukera ematen 
die eta harreman berezia sortzen da. 
Irakasleek diote irakurzaletasuna 
pizteko baliagarria zaiela. Irakaslea 
bitartekaria da haur eta gazteengana 
heltzeko. Txalotzekoa da irakasleek 
egiten duten lana idazlea joan aurre-
tik. Idazleek beraiek ere gero eta 
eskarmentu handiagoa daukate, eta 
badakite nola bereganatu ikasleen 
arreta.

Ikasle bat ez da bat-batean 
zaletuko, baina ibilbide horretan 
idazleak ikastetxean zerbait piztu 
diezaioke. Inpaktu hori lortzen de-
nean –gela osoan ikasle bakarraren-
gan bada ere–, merezi du egindako 
lana.

Ekimen horren lehengusu 
jaio da Idazleakaz programa. 
Bereizgarritasun bat gehitu diegu 
betiko saioei: bizkaieraz idatzitakoa 
ezagutaraztea. Edorta Jimenez izan 
da bultzatzaile, eta bizkaierazko 
testu zaharrak aurkeztuko dituzte 
ikasgeletan egungo idazle bizkaita-
rrek. Bizkaiko Foru Aldundiak 
babestuko ditu lehen urtean egingo 
diren 123 saioak. 

Idazlea eta irakurlea aurrez 
aurre jartzea du xede EIEk. Litera-
tura jarduerak programaren bitar-
tez tokian tokiko kultur eragileekin 
elkarlana sustatzen da solasaldiak, 
lantegiak, hitzaldiak eta poesia 
emanaldiak eskaintzeko. Egitasmo 
honetan hartzailea anitza da: eskola 
umeak, euskaltegietako ikasleak, 
liburutegietako erabiltzaileak, ira-
kurle taldeetako kideak eta abar. 
Finean, euskal  literaturaz gozatu 
nahi duen oro. Guztira 218 saio 
egin dira 2011n eta 2012an beste 
hainbeste egitea espero da. 

Helduekin antolatzen diren 
literatura jardueretan funtsa berbera 
da: idazlea eta irakurlea aurrez aurre 
jartzea. Euskal letrekin gozatzeko 
bidea eskaintzen tematua dago EIE, 
eta horretan lan egingo du aur-
rerantzean ere. 

Elkartea bera ere indartu 
egin da horrelako egitasmoekin. 
EIEko azpiegitura handitu eta 
kudeaketa profesionalean sakontzea 
ekarri dute eta.

Fitxa teknikoa

Nagore Atela (EIE)
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Ezaugarriak:
- Liburutegi Publikoan 
biltzen dira eta sare pu-
blikoaren bidez esku-
ratzen dituzte liburuak.

- Koordinatzaileak auke-
ratzen ditu tituluak.

- Eztabaidan hartutako 
oharrekin iruzkina idaz-
ten eta argitara ematen 
du, bere blogean eta her-
riko irratian. 

Finantziabidea:
-Ez du jasotzen diru-
laguntzarik.

IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Berriozarko Irakurle Kluba
Berriozarko Irakurle Kluba 

(BIK) 2010eko urtarriletik martxan 
dagoen irakurle kluba da, neronek 
sortua. Partaide gehienak euskararen 
irakaskuntzarekin lotura dugu, eta 
berrogei urteren ingurukoak gara.

Liburu bera aldi berean ira-
kurtzen duen lagun talde bat da 
irakurle kluba. Irakurri eta gero, 
liburuaz solas egiteko biltzen gara, 
nork bere iritzia emateko eta elkar-
rengandik ikasteko.

Berriozarko Liburutegi Pu-
blikoan biltzen gara Rafa liburu-
zainaren konplizitateari esker. 
Talde irekia da eta ez dago adituei 
edo literatur irakasleei soilik zu-
zenduta, baizik eta irakurle arrun-
tei. Inork nahi badu bat egin, Be-
rriozarko Liburutegira jo eta izena 
eman dezake. Izena bertan 
emanda, irakurgai dugun liburua-
ren ale bat eskuratzen du eta hila-
beteko —edo hilabete eta erdiko— 
epea  izaten da lasai irakurtzeko. 
Epe hori ezartzen da liburuaren 
zailtasunaren eta tamainaren 
arabera, baita partaideen disponi-
bilitatearen arabera ere.

Normalean aukeratzen ditudan 
liburuak izaten dira Nafarroako 
Liburutegien Sareak eskaintzen 
dituen loteak. Liburuaren 
aukeraketa neronek egiten dut eta 
saio batetik bestera justifikatzen 
dut zergatia. Berriozarren irakurri 
ditugun liburuen zerrendari er-
reparatuz gero, ikus daiteke beti 
uztartzen ditugula hemen euskaraz 
sortutako lanak eta euskarara eka-

rritako itzulpenak. Bestalde, 
ipuinak eta eleberriak tar-
tekatzea ere hartu dugu kon-
tuan. 

Irakurle Klubaren ohiko 
dinamikarekin uztartuta, urtean 
behin, tartekatzen dugu Libu-
ruak Solasgai izeneko ekimena, 
Zorroka Euskara Taldearen 
izenean antolatua, eta idazle edo 
itzultzaile bat ekartzen dugu 
liburutegira..

Irakurle Klubaren saioen 
deialdiari dagokionez, saio batera 
agertu ez direnei mezu elek-
tronikoa igortzen zaie jakin 
dezaten zein den liburua, noiz 
pasa daitezkeen liburutegitik 
biltzera, eta zein den irakurtzeko 
epea. Ohiko afixa ere egin ohi dut 
eta, era berean, Berriozarko Uda-
laren agendan agertzen da hitzor-
dua. Bestalde, saioa dugun astean 
bertan SMS mezuen bidez edo 
posta elektronikoen bidez gogo-
rarazten diet klubeko partaideei 
hitzordua.

Saioa baino lehen, “Ezkabako 
Talaiatik” nire blogean, liburuaren 
iragarpena agertzen da, eta batzue-
tan iruzkin bat agertzen dut, saioko 
oharretik sortua.

Bukatzeko, irakurritako libu-
ruaren gaineko iruzkina Berriozar 
Irratian entzun daiteke, “Berri on” 
magazinean, saiora agertu ez diren 
berriozartarrek ere liburu baten 
gaineko erreferentzia bat izan 
dezaten.

Fitxa teknikoa

Josu Jimenez



NEGUA 2011

! PAGE 10

Ezaugarriak:
- Ondarroako Emakumeen Ja-

bekuntza Eskolak sortu zuen.

- Urtean behin 8 edo 12 orduko 
mintegia antolatzen dute testu 
literarioen irakurketa feminista 
lantzeko.

- Urtero gai bat aukeratzen da: 
gurasotasuna, gorputzak, geo-
grafia....

Finantziabidea:
- Ondarroako Udaleko Berdin-

tasun Sailak.

IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Irakurbide feministak
Tailer edo mintegi hauek 

begirada feministaren eta begi-
rada lite-rarioaren arteko bi-
d e g u r u t z e a n s o r t u r i k o 
e z a g u t z a - b i d e e z e t a 
esperientzia-bideez jabetzea 
d u t e h e l b u r u . T e o r i a 
Fe m i n i s t a k e t a j a r d u n 
feministak munduari, jendar-
teari eta testuei erreparatzeko 
begirada feministaren norabi-
deak zedarritu dituzte; halaber, 
Literatur Teoriak eta jardun 
literarioak literatura sorkuntzari 
erreparatzeko begirada litera-
rioaren norabideak zedarritu 
dituzte. Sarritan banatu eta ur-
rundu egin diren bi begirada 
horiek elkartu egiten dira ikas-
taro honetan, eta begirada 
feminista literarioa garatzeko 
ahalegina egiten da. Hortaz, 

literaturak berezko dituen eza-
gutzarako bideak eta esperi-
entziarako bideak begirada 
feminista mamitzeko eta ga-
ratzeko baliatzen dira tailer 
honetan. 

Hortaz, mintegi hauek hiru 
oinarri dituen komunitatea 
sendotzeko helburua dute: 
euskara, literatura eta feminis-
moa oinarri dituena, hain zu-
zen ere. Bide horretatik, oso 
emankorrak izan dira irakurle 
talde honetan garatu diren go-
goetak, irakurketak eta kezkak; 
izan ere, emakumeek jabetze 
(edo askatze) prozesua literatu-
raren laguntzaz ere gara 
dezaketela ikusi dute. Bada hori 
komunitate feminista literarioa 
saretzen segitzeko nahikoa ar-
razoi.

Fitxa teknikoa

Iratxe Retolaza
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   Ezaugarriak:

- Hilean behin biltzen da bi  
orduz, autorea bertan egon 
gabe.

- Gidariak aukeratzen ditu libu-
r uak , genero e ta e s t i lo 
ezberdinetakoak, itzulpenak 
barne.

- Ikastaro bakoitzeko literatur 
berritasunetan arreta berezia 
jartzen da.

Finantziabidea:
- Donostiako Udaleko Kultura 

Saila.

IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Donostiako Irakurle Kluba

Ene irudikoz, azken ur-
teotan euskal literaturaren pano-
raman sortu den fenomenorik 
interesgarriena dira irakurle tal-
deak. Soslai eta adin ezberdine-
tako irakurleak batu ohi dira 
normalean –nahiz eta emakumez-
koak izan gehiengo eta 
irakaskuntzarekin lotutakoak 
bereziki, eta hogeita hamar urtetik 
beherakoak ez nahi adina–, eta 
horrek iritzi-truke eta hausnar-
ketarako gune bihurtzen ditu. 

Nire esperientziatik esan 
dezaket euskaraz irakurtzeko ohi-
tura berezirik ez zutenek ere, 
hamabost-hogei liburu ongi 
aukeratu irakurtzea aski izan 
zutela zaletzeko, eta behin zale-
turik, euren irizpide kritikoa 
ikaragarri zorroztu eta aberastu 
zela, halako moldez non denbora-
pasako nobela soilak programatuz 
gero kexu agertzen hasten zitzaiz-
kizun haietako zenbait "egoki-
tzapen" denbora horren buruan... 

Solasa ldiok badituzte 
beren arriskuak, jakina: taldeak 
handiegi bilakatzen direnean 

iritzi-emaileen kopurua murriztu 
eta hainbatek hitz egiteari uko 
egitea, adibidez. Aurrera begira, 
ez litzateke txarra irakurle talde 
hauen esperientziak elkarbanatu 
eta sofistikazio gradu ezberdi-
neko solasaldiak sortzea, bai eta 
gidari lanak egiten dituzten ho-
riek trebatzen joatea ere, liburu 
bat edo beste abordatzeko es-
trategia egokiagoak bilatzeko (so-
lasaldi hutsa izan beharrean, ana-
lisira hurbil litekeena batzuetan: 
demagun, liburu bat aztertzea 
aipatzen dituen gune geo-
grafikoen arabera, liburu horren 
kartografia eginez, edo bertan 
aipatzen diren erreferentzia mu-
sikal edo literarioen arabera). 
Horrela, literatur tertuliak hilean 
behingo solasalditik haraindira 
joatea legoke, horretarako espres-
ki antolatutako webguneetan so-
lasaldian esan gabe utzitakoak 
aletuz edo eztabaida luzatuz eta 
aberastuz... Areago: irakurketa 
talde ezberdinen arteko harre-
manak ere susta eta koordina 
litezke agian, antolamendu hori-
zontal horretan sakonduz.

Harkaitz Cano

Fitxa teknikoa
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Ezaugarriak:
- GEU Euskara Taldeak eta Iban 

Zalduak antolatzen dute.

- Biltzeko lokala Gasteizko Hika 
Atenekoak utzi die 2010era 
arte. 2011tik aurrera Ignacio 
Aldekoa Kultur Etxeak la-
gatzen die. 

Finantziabidea:
- GEU Euskara Taldeak or-

daintzen du idazlea gon-
bidatzea eta propogandarako 
afitxak egitea.

IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Iban Zaldua

Gasteizko Irakurle Kluba

 2001eko urrian sortu 
zen Gasteizen Irakurle 
Kluba, sinpleki, liburuez 
euskaraz hitz egin nahi zuen 
Gasteizko jendea biltzeko. 
Hilean behin biltzen da eus-
karazko liburu baten ingu-
ruan eztabaidatzeko. Oro 
har, irakurtzera ohituta da-
goen jendea hurbildu izan da, 
baina ez zuena, agian, eus-
karaz irakurtzeko horren-
beste ohiturarik, edo eus-
karaz zer irakurri zehatz ez 
zekiena (bestelako kasuak 
egon diren arren, orobat).
Partaideak askotarikoak dira. 
Badago jende nahiko heldua 
(40-60 urte artekoa), nukleo 
nahiko finko bat osatzen 

duena, eta jende gazteagoa, 
20-35 urte artekoa, aldakor-
ragoa (Gasteizko Letren fa-
kultateko ikasleriaren 

belaunaldi-aldaketengatik, 
neurri batean, nahiz eta hori-
etako batzuk finkoak izatera 
igaro diren). Gizonezkoen 
eta emakumezkoen ehune-
koen arteko oreka nahiko 
handia da. 
 Baina denborarekin nik 
esango nuke eztabai-
datzearen plazerez etorri dela 
jendea: horregatik eratu da, 
akaso, nukleo finko bat, tal-
deari egonkortasuna ematen 
diona. 
 
 Nahikoa talde kritikoa 
da, zorrotza eta ikuspuntu 
aberatsak trukatzera ohituta 
dagoena, oro har. Idazlea 
gonbidatzen dugunean, tal-
dea biltzen hasi eta ordu er-
dira edo hiru ordu laurden 
geroago sartzen da, lehe-
nengo iritzi-trukaketan inter-
ferentziarik sortu ez dezan. 
Ikasturte bakoitzeko zerren-
daren erdia, gutxi gorabehe-
ra, jatorrizko lanek osatzen 
dute (gehienak euskal egile 
garaikideenak), eta beste er-
dia itzulpenek. 
 
 Narratibak presentzia 
handiena badu ere, saiatzen 
gara beste genero literarioei 
ere lekua egiten.

Fitxa teknikoa
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Ezaugarriak:
- Euskaraz idatzitako liburuak 

irakurri eta analizatu egiten dira, 
eztabaida eragiteko.

- Partaide gehienak emakumeak 
dira, 45 urte ingurukoak, ira-
kasleak edo etxekoandreak, 
irakurle klub gehienetan ohi den 
bezala.

- Helbururik behinena da litera-
turaz gozatzea, gainontzeko 
irakurle klubetan ere helburu 
bera dutela.

Finantziabidea:
- Bizkaiko Foru Aldundia.

IRAKURLE KLUBAK:    ESPERIENTZIA BATZUK

Bilboko Irakurle Taldea
Nolako engaiamendua…

 Literaturaz ari garelarik, “irakurle onak” aipatzen ditugu maiz. 
Matematika-masterclass batean bezala, honelako formula distiranta 
ematen diogu opari geure buruari: Zenbat eta irakurle finago izan, 
orduan eta talde hobea. Alegia, zenbat literaturaz gehiago jakin edo 
liburu bat konprenitzeko trebeago azaldu, gero eta aukera handiagoak 
gure irakurle-taldea arrakastatsu suertatzeko. 

 Irakurle-taldeak ondo funtzionatuko badu, ordea, partaideen 
jakinduria baino areago, zaletasuna, gogoa eta, batez ere, parte 
hartzea dugu ezinbesteko. Goragoko formulari begiratua, hauxe: No-
lako engaiamendua, halako taldea.

 Engaiamendua, motibazioa, nahia… indartu egin daitezke. Mimatu 
beharra dago partaidea, xaxatu irakurlea, zirikatu. Teknikak baliatu be-
harko dira asmo horretan: talde txikiak osatu denon arteko analisia egin 
baino lehen; idazlea gonbidatuz gero, testua landu hura etorri aurretik 
(ordubete lehenago, adibidez). 

 Helburu nagusia bat-bakarra izaki: partaideak elkarrengana bi-
hurrarazi eta euren parte-hartzea areagotu. Irakurle engaiatua irakurle 
fina baita.

Lutxo Egia

Fitxa teknikoa
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IRAKURLEEN  ESPERIENTZIAK

Bermeoko 
irakurleen 
txokoa 2011ko 
urtarrilean hasi 
zen lanean, 
hasiera batean, 
maiatzera arte 
eta, parte 
hartzen dugu-
nok segitzeko 

gogoa adierazi dugunez, orain ikasturte osorako anto-
latu da.

Hilean behin batzartzen gara Isa Castillo dinami-
zatzailearekin 8-9 lagun; denak gara emakumeak, 35-50 
urte bitartekoak.

Irakurleen txokoa Udaleko Euskara Sailak eta Li-
burutegiak elkarlanean antolatzen dute. Bi zerbitzu ho-
riek euskarazko literatura sustatu eta zaletasuna area-
gotzeko lanean ari dira aspaldi. Finantziazioa zerbitzu 
bi horien esku dago eta parte hartzaileentzat doanekoa 
da.

Taldeak erabakitzen du zein liburu irakurri eta 
liburuzainak taldekide guztientzat eskatzen ditu libu-
ruak beste liburutegi batzuetan. Aukeratutako liburua 
irakurri eta hilero batzen garenean, horren gainean 
berba egiten dugu, nork bere iritzia ematen du, eragin 
dizkion sentimenduak azaltzen dira, burura ekarri diz-
kigun beste istorio eta gogorapenak… Giro ona eta 
atsegina sortzen da saioetan eta denok hartzen dugu 
parte.

Eta saioak aberasteko, noizean behin idazle bat 
etortzen da txokora, udaberrian Asel Luzarragarekin 
izan ginen eta oraingoan Jasone Osoro eta besteren bat 
etorriko dira. Saio hauek are aberatsagoak dira, 
idazlearekin zuzenean iritzia partekatzeko eta berari 
entzuteko aukera izaten dugulako.

Dinamizatzailea izatea lagungarria da, oso, kon-
fiantzazko giroa sortzen laguntzen du eta liburuak 
xehe-xehe aztertzen laguntzen digu, sarri norberak ikusi 
ez dituen gauzak mahairatzen baititu.

Nire ustez, interesgarria da, oso, era honetako 
txoko bat sortzea, euskal literatura eta idazleak hobeto 

ezagutzeko, eta letren mundua eta liburuak maitatzen 
ikasteko edo maitasun hori areagotzeko.

Lerro hauetatik jendea animatuko nuke irakurleen 
txokoan parte hartzen eta irakurtzen segitzeko gomen-
datuko nuke, amesteko, mundu aberats askotan zehar 
bidaiak egiteko, sormenari ate bat zabaltzeko, eta hori 
guztia, euskaraz. Luzaroan jarraitu nahi nuke ekimen 
honetan parte hartzen.

Igorreko irakurle txokoan 
partaidea naiz (gara) aspalditxo 
honetan, eta egon badaude arra-
zoi bat baino gehiago horretan 
kide izateko.

 Agian, neure kasuan, 
idazlearen kezka, obsesio, 
egonezinak eta norberarenak 
zenbaitetan antzekoak izanik, 
nire barruko mototxak aska 
daitezke larregi nabarmendu 
barik. Beste alde batetik, liburu 

berak sortzen duen eragina partaideen artean oso ezberdina 
izaten da. Horrek, harritu egiten nau baita jakimina sortu ere. 

Eguraldiaren gaineko berbaldiak egunerokotasunaren 
adierazle dira, baita ere, telebistan ikusi edota entzundakoak. 
Liburu batean irakurritakoa aipatzea, aldiz, harrokeriaren ikur 
izan daiteke. 

Kalean literatura zaleen artean erderaz argitaratutako 
best-sellera aipatu ezkero onargarria litzateke zenbait lekutan, 
baina, zure aipamena euskeraz irakurritako lan batena bada 
guztiz arrotza gerta daiteke gehienetan. 

Deslai sentitzeko asmorik ez baduzu, aipa itzazu zure 
literatura kezkak gune egokian, zure herriko edota inguruko 
irakurleen txokoan.

Maite, Bermeo

Mateo, Igorre
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IRAKURLE KLUBEN DINAMIZATZAILEA

Isa Castillo: 
“Kritikoak ikusten ez dituen gauzak ikus ditzake irakurle arruntak”

 Liburuz gainezka aurkitu dugu, nola ez, Isa 
Castilloren lan-mahaia. Arratiko paradisu ezkutu 
batean hartu gaitu udazken egun argitsu batean. 
Euskarazko zazpi Irakurle Klubetan dihardu 
dinamizatzaile lanetan: Durango, Iurreta, 
Markina-Xemein, Bermeo, Igorre, Basauriko Eus-
karabilan eta Pozokoetxen.

Basque Writting.- Zerk erakartzen zaitu ira-
kurketaz?

Isa Castillo.- Nik batez ere ondo pasatzen duda-
lako irakurtzen dut. Besteen bizitzetan sartzea 
gustatzen zait, idazleen ikuspegia ezagutzea, nola 
ikusten duten bizitza edo gizartea. Baina, batez 
ere, ondo pasatzen dudalako irakurtzen dut. 
Kasualitatez hasi nintzen Irakurle Klubak dinami-
zatzen; lehendabizi irakurle naiz.

B. W.- Zure dinamizatzaile lanaren nondik 
norakoa azaldu diezagukezu? 

I. C.- Asko irakurtzen dut. Agerian dituzu mahai-
gainean ditudan liburuak momentu honetan. 
Honez gain, irakurketak proposatzen dizkiet tal-
dekoei. Liburua adostu ostean, hilean behin liburu 
bat irakurtzen dugu etxean, saio batean komen-
tatu ahal izateko. Denetarik programatzen dut, ez 
bakarrik euskal literatura, itzulpenak ere progra-
matzen ditugu. Zenbaitzuetan klasikoak ere ira-
kurtzen ditugu.  Aurrekontuaren arabera, idazle 
bat gonbidatu dezakegu bere liburuaren gainean 
solas egitera. 

B. W.- Borgesek esaten zuen idazlea baino 
irakurlea zela, irakurleak galdu duen pro-
tagonismoa berreskuratu al da Irakurle Klu-
ben bidez?

I. C.- Asko hitz egiten da irakurzaletasunaz baina 
taldera datorren jende guztia ez da irakurle po-
rrokatua, ez beti. Egon badaude benetako irakurle 
zaletuak baina asko euskaraz irakurtzen ez dute-

lako datoz, beste batzuk zer irakurri ez dakite-
lako, erreferentzien bila… Nire ustez inportan-
teena zera da: taldean dinamika sortzen denean, 
urteetan zehar irakurritako liburu berberak uga-
riak direla. Horrek asko errazten du solasaldia. 

B.W.- Lander Garrok “Berria”ko artikulu ba-
tean aipatzen zuen beti gabiltzala irakur-
zaletasuna sustatzeko kanpainekin gora eta 
behera, eta zalantzan jartzen zuen hauen 
garrantzia. Ze iritzi duzu honetaz? Hain in-
portanteak al dira kanpainak eta klubak?

I.C.- Nire lana ez da ezer salbatzea ezta sus-
tatzea. Datorren jendea irakurtzera dator eta 
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irakurritakoa komentatzera. Guk irakurketak 
komentatzeko beharra sentitzen dugu, ez gara 
irakurketa soilean geratzen.  Ondo pasatzen 
dugu irakurketak komentatuz. Ni herri txikietan 
mugitzen naiz eta herrietan asko nabaritzen da, 
jendea okindegian elkartzen denean, esaterako, 
liburuaz hitz egin dezakeela. 

B.W. Irakurle Klubetan  irakurterrazak izan 
litezkeen liburuak aukeratzen al dituzu?

I.C.- Ez, badakit liburu batzuk zailak egiten 
zaizkiola jendeari. Baina kontuan hartu behar da 
bakoitzak aurretik zer irakurri dugun. Hala ere, 
konplexuak kendu behar ditugu, gauza guztiak 
ez ditugu ulertzen. Edo idazleak berak idatzi-
takoa agian guk beste modu batean ulertzen 

dugu. Liburu batean galduta ibiltzea ez da txarra 
batzuetan.

B.W. Bestalde, irakurleak ondo ezagutzen 
dituzunez, kritika eta irakurleen artean lar 
distantzia dagoela uste duzu?

I.C.- Liburu bat programatzen du-
danean normalean iruzkinak irakurtzen 
ditut, ez guztiak. Kritikoek badauzkate 
unibertsitateak emandako teoria eta 
jakituria. Askotan irakurle arruntak ez 
du ikusten haiek ikusten dutena. Baina 
sarri, kritikoak ikusten ez dituen gauzak 
ikus ditzake irakurle arruntak. Guztiekin 
ikasten dut. Hori ere litera-
tura da, iritzi hain ezberdi-
nak partekatzea. Hasier Rekondo, kazetaria
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