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O
arso aldizkarian aipatu zidatenean Arrate 

Egañak Errenteriako idazleak Lizardi Saria 

irabazi zuela, iruditu zit zaidan aukera ezin 

hobea zela elkarrizketat zeko, plazer hut sa baita 

aspaldiko adiskidearekin elkart zea. 

Arrate Egañaz oroit zean, izan genituen 

hemezort zi urte haiek it zuli zaizkit eta, horiekin 

batera, une berezi pilo bat, eta orain dela urte 

dezente gaztet xo gisa bizi genituen oroit zapen 

polit eta alaiak.

Arrate eta bere anaia eta ahizpa, Jon eta 

Amaia, bizilagunak nituen nik. Jonekin kuadrilan 

ibilt zen ginen “tontodromoan” gora eta behera, 

denbora pasa, diru gut xi eta burutazio ugari. 

Haien et xean elkart zen ginen, Egañatarren 

lagun guztiekin batera, “tocadiscosa” etengabe 

mart xan zegoen gela hartan, liburuz eta diskoz 

inguraturik. Beraiei esker ezagutu nituen Lou Reed, 

Velvet Underground, David Bowie, The Cure… eta 

beste hainbat talde eta abeslari. Diska berri bat 

lort zen genuenean haien et xera eramaten genuen 

ent zuteko. Arrateri eta gaur egun senarra duen 

Markosi esker literaturaren eta fi losofi aren autore 

asko ezagutu nituen: Mishima, Niet zsche, Adorno 

eta enparauak. 

Nolanahi ere, nork bere bidea egin zuen, eta 

haiek Bermeora bizit zera joan ziren. Horregatik 

esaten dut solas honi esker –ez baita elkarrizketa 

niret zat– suspertu egin zaidala lagunarekin hit z 

egiteko gogoa, aberasten zaituen pert sona horie-

tako bat da eta. Gaur egun zaila bihurtu da inte-

resgarria den lagun batekin berbaldi gozo bat 

edukit zea…

Arratek Gilt za liburuari esker irabazi du 

2011ko Lizardi Saria. Aurkeztu ziren hamaika lanen 

artean irabazle atera da Errenteriako idazlea, eta 

lan hori argitaratu egin da jada. Lizardi Sariak haur 

eta gaztet xoei zuzendutako alorrean garrant zi 

nabarmena dauka, ikusi bestela aurreko urteetako 

saridunak zeint zuk izan diren: Mariasun Landa, 

Bernardo At xaga, Felipe Juaristi…; horien artean 

gure Arrate aurki dezakegu dagoeneko.

– 1963. urtean jaio zinen, Bob Dylanen egu-

nean (maiat zaren 24an). Bob Dylan aipat zen 

dugunez, zelako garrant zia izan dute horre-

lako abeslariek zure gaztaroan, eta mundua 

ikusteko zure eran?

Abeslari horien eskutik, kontrakulturara hur-

bildu ginen, eta adierazten zuten protesta ger-

tukoa genuen, nahiz eta Dylanen kasua bit xia izan: 

denek profetat zat hartu, eta berari bost. Alderdi 

erakargarri hori ere badu abeslariak, kontraesanak 

ederrak dira. 

Nire garaian ez genbilt zan azkeneko abes-

tiaren zelatan, ait zitik gu baino helduagoak ziren 

anai-arrebek, edo osaba-izebek nire kasuan, 

ent zuten zutena ent zuten genuen guk, eta gero 

lagunekin komentatu; 60-70 hamarkadetako pop 

eta rock musikari onak zeuden. Musika ent zutea 

jarduerarik dibertigarriena zen, pelikulak ikustea-

rekin batera. Herrian bertan ere eskaint za kultural 

Arrate Egañarekin solasean:
Errenteriako idazle bat Bermeon

Mikel Zabaleta

Arrate Egaña Foto: Carmina Jiménez



271OARSO’11

interesgarriak egoten ziren: ant zerkia, Xenpelar 

elkarteak eskaint zen zituen ikastaroak, homo-

sexualen eta emakumeon foroak… Aspert zerik ez 

zegoen.

Pert sona baten unibert soa ez da soilik 

irakurketez osat zen, musikak inguruko mugimen-

dua jasot zen du, adierazle nabaria izaten da; eta 

zineak, eta telebistak, eta gainont zeko espektaku-

luek…, inguruan mugit zen den jendea ahaztu 

gabe, jakina. 

– 1980ko urteak hain zuzen, Errenterian, urte 

lat zak baina alaiak ere izan ziren guret zat. 

Esadazu burura etort zen zaizun lehenengo 

kolorea, eta horrekiko ideia zabaldu.

Bat baino gehiago, kolore ugari etort zen 

zaizkit burura: guardia zibilaren berdea, poli-

zia nazionalaren urdin iluna, grisen gris makala, 

ejert zitoaren marroia… Eta ibai gizajoaren kolo-

re anit zak, tindategitik pasatu ondoren: hura bai 

psikodelia-festa! Bertan lehendabizikoz ahateak 

ikusi nituenean liluratuta geratu nint zen. 

Garai hartan, egoera politiko eta sozial bor-

tit z baten barruan mugit zen ginen, kalea gori-gori 

zegoen, droga erraz edonon, manifestazioak, ins-

titutuko bilkurak eta at xiloketak. Gazte guztiek 

dituzte anekdota ugari kontat zeko, gogorat zeko, 

baina nik inpresioa dut gureak mundialak zirela. 

Hasieran dibertigarria suerta zitekeen poliziaren 

aurrean korrika egitea, Sanferminen ant zera, baina 

zure gertuko bat at xilotu eta torturatu egiten zute-

nean, gauza aldat zen zen. Nolanahi ere, horrelako 

giroetan ere adiskidetasuna sort zen da, maitasuna, 

parranda, eta une lat zak, zoriont suekin tartekat zen 

ziren. 

Posfrankismoaren euforia indarrean jarrai t zen 

zuen errepresioarekin batera zetorren; oso egoera 

bipolarra. Justizia injustua zen, komunikabidek 

gezurren garraioa, bat zuetan beldurra, bestetan 

amorrua. Horrelako egoeren nahasmenduak bizit za 

surrealista eta lisergiko samarra bihurt zen zigun, 

nahiz eta guret zat hura dena “normala” izan: 

umeek eta gazteek sekulako gaitasuna dute edozer-

tara moldat zeko. 

Nik uste dut gutako askok erlatibismopean 

eratu ditugula mundua ikusteko era eta gure irizpi-

de etikoak. 

Giro horretan kokat zen da zure Kixmi 

elurpean, gazteent zako nobela…

Kixmi elurpean nobelan garai hartako istorio-

ak bildu nahi izan nituen, baina ezin: bilt zen jarri-

ta, mila oroit zapen etorri zit zaizkidan tropelean, 

eta asko gordinegiak ziren. Nola harrapatu jende 

hura guztia, gertakizun haiek, institutuko giroa, eta 

idaz ki batean gorde? Hautapen bat egin behar izan 

nuen libururako eta istorio gehienak beste bate-

rako ut zi. Soilik institutuko anekdotak kontat zeko 

Lur ent ziklopediak adina tomo beharko nituzke. 

– Nola sartu zit zaizun Literaturarako grina? 

Haurt zarotik edo gaztaroan… 

Osagaia dut nonbait, “ez zait sartu”, eta 

bat zuetan kanporat zen ere saiatu naiz. Beti gogo-

rat zen dut nire burua idazten eta margot zen, 

haurt zaroan ere. Horrela esanda, pagot xa ederra 

dirudi, baina askotan pent satu dut gurut ze bat 

ere badela, inoiz bakerik ematen ez dizuna, uneo-

ro gehiago eskaka dagoen idazteko grina aseezi-

na. Krisialdiak krisialdi, ordenagailuaren aurreko 

arrat salde inspiratu baten ondoren zoriont su sen-

tit zen naiz, ezin dut ukatu. 

– Errenteriako Institutuan zer bilakaera izan 

zenuen zure joera hori fi nkat zeko? 

Literatura irakasleekin ondo moldat zen 

nint zen, eta irakurt zera bult zat zen gintuzten, 

nahiz eta garai hartan ez nion inori aitortu idazten 

nuenik; frikia omen zen idaztea. Zaletasun hori ez 

onart zeak arazoak ekarri dizkit, idazteko prozesua 

at zeratu eta baretu zidan; gerora, zaletasuna baino 

zerbait gehiago zela konturatu nint zen. 

Institutuan bertan irabazi nuen nire lehenen-

go sari literarioa; horrenbestez, irakasle bat zuek 

aholkuak eman zizkidaten, liburuak oparitu… Saria 

mot xila bat eta kantinplora bat zela uste dut. Hala 

ere, hura ez zen institutuan bizi izan nuen unerik 

inportanteena, bazeuden bestelako bizipen askoz 

gogoangarriak: BUPitoen ehiza oroit zen duzu? Eta 

elurra ari zuenean? Irakasleek ezin zuten egoit zan 

sartu…

– Aipatu garai hartan gehien gustat zen 

zit zaiz kizun autoreak. Zergatik? 

Ez naiz oroit zen. Garai hartan deneta-

tik irakurt zen nuen eta irizpide handirik gabe. 

Klasikoak, emakumeak, yogiak, amerikanoak… Eta 

genero desberdinetakoak. Aldat zea gustuko nuen, 

gai batetik bestera, nahiz eta horrekin indarrak 

sakabanat zen ziren. 

– Garai hartan pinturan ere arit zen zinen…

Bai, orain baino gehiago; sort zeko beste 

modu bat zen, eta maite nuen margot zea. 

Idazteak bezala, margot zeak ere denbora luzea 

kent zen zidan, bizimodua izan zitekeen. Zenbait 

artista miresten nituen, Ion Et xebeste irakaslea 

eta Xenpelar inguruan elkart zen zirenak, besteak 
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beste. Nahi dugun guztia egiteko denborarik ez 

dago ordea.

– Bermeora joatearekin batera, zure bizit za 

aldatuko zelakoan nago. Behin bermeotartu-

ta, murgilduta, non geratu zen Errenteria?

Hara joan nint zen berehala it zult zeko 

asmoaz, baina ez zen horrela gertatu, Bermeon 

jarrait zen baitugu. Pozik nago, herri indart sua da, 

nortasun handikoa. Amult suki hartu gintuzten eta 

zoriont su bizi gara, ni Bilbon gehiago mugit zen 

banaiz ere; hirian lantokia dut eta lagun bat zuk. 

Hiria estresagarria da, hala ere. 

Errenteria non gelditu den? Bihot zean eta 

gogoan. Eta ez da esaldi hut sal bat. 

– Hortaz, Bilbon egiten duzu lan, Hezkunt za 

Sailean. Zein da zure eginbeharra?

ISEI-IVEIn egiten dut lan, EAEko ikastet xee-

tako ebaluazioa egiten dugu, derrigorrezko eta-

petan, Ebaluazio diagnostikoa, esaterako, edo 

nazioarteko ebaluazioak, PISA edo TIMSS kasu. 

Probak prestat zen ditugu, eta ikasturte zehat z 

bat zuetako ikasle lagin osoa ebaluat zen dugu. Lan 

guztien ant zera, alde onak ditu eta ez hain onak; 

lana da azken fi nean. Alde sort zaile t xiki bat du, 

hori da politena (proben diseinua). Emait zak inte-

resgarriak izaten dira, sistemaren erradiografia 

erraldoi bat da eta. 

– Literaturara it zuliz: zergatik aukeratu duzu 

haur eta gazte literatura?

Egoeraren araberakoa izan da, Bermeora joa-

tea bezala, eta urteak eman ditut eginkizun horre-

tan. Egia esateko, ez da aukera kont ziente bat 

izan. Alabak jaio zirenean mundu horretara hur-

bildu nint zen eta oso gustura aritu naiz horretan. 

Edonola ere, idat zi dut helduent zako ipuinen bat, 

eta horretan nabil orain ere. Dena den, idaztean ez 

dut hart zailea kontuan hart zen, nire guraria bai-

zik, azken fi nean edozein generotan egon daiteke 

literatura. 

– Hogei bat liburu inguru argitaratu dituzu, 

eta sei sari irabazi. Zein liburuk eta zein sarik 

eman dizu poz handiena?

Ez naiz oso posesiboa; liburu bat egin, sari 

bat lortu, eta hurrengoaren bila abiat zen naiz 

(oso astiro, denbora asko behar baitut idazte-

ko). Baina publikazioak zein sariak pozten naute, 

jakina, denek dute oroit zeko zerbait. Oroit zen 

dut lehendabiziko saria, Salamankakoa, ingu-

ruko jendea orduan hasi zen konturat zen idazten 

nuela; Bermeon irabazitakoa, kanpoan nengoen 

eta aitak hartu zidan; Bilbokoan idazle lesbia-

na batek banat zen zituen eta ikusgarria izan zen 

Bidebarrieta liburutegian antolatu zena, SMkoa, 

Lizardi Saria… Liburuen artean ere, bakoit zak bere 

ibilbidea du: bat braillen atera zuten, beste batean 
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nik egin nituen marrazkiak, gazteent zako nobela 

Errenterian kokatu nuen… 

Jendeak ez du sariak irabazteko idazten 

baina, egia esateko, liburu bat argitarat zean edo 

saritua izatean ere bult zadat xo bat jasot zen duzu. 

– Kontatu gut xi gorabehera ipuinaren nondik 

norakoa.

Liburuak bi ildo nagusi ditu: batetik, gilt zaren 

istorioa; hasieran, Niko pozik dago et xeko gilt za 

eskuan duela, askatasuna eta heldutasuna iru-

dikat zen duelako. Gilt za horrek, ordea, nolabaite-

ko botereaz baliaturik, mutilaren desioak betet zen 

ditu, baina ez berak nahi duen moduan. Bestetik, 

misteriozko istorio bat dago, auzoan lapur bat 

dabilelako, eta Niko, lagunekin batera, lapur hori 

aurkit zen saiatuko da. 

Bestetik, Nikoren bizimodua aztert zen da, 

auzoko giroa, lagunen arteko harremana, familia, 

maitasuna… Horrek denak testuingurua marrazten 

du. Narrazioa gure herriko Olibet auzoan gertat zen 

da. 

Hortaz, abenturaz gain, eduki emozionalak 

ere erabili ditut. 

– Influent ziak: non daude zure literatur 

iturriak? 

Ez naiz eraginez ohart zen, baina irakurke-

tek nolabaiteko pisua izaten omen dute. Gaur 

egun klasikoak ezinbestekoak direla boladan 

dago, eta neurri batean ados nago irizpide horre-

kin, baina idazle garaikideak eta herrikideak ere 

garrant zit suak dira niret zat; hurkoen (edo) begira-

daren bidez ikustea interesgarria eta at segina iza-

ten da. 

Mariasun Landa (aspaldian elkarrizketa bat 

egin nion aldizkari honetarako, eta bere liburu 

guztiak irakurri eta gozatu ere egin nituen; horrela 

hasi zen harreman literario eta pert sonal eder bat), 

Eider Rodriguez izugarri ona irudit zen zait, eta ez 

herrikoa izateagatik, Harkait z Cano, Alice Munro, 

Carver, Jon Bilbao… eta beste hainbeste. Ipuingilez 

aparte beste idazle mota bat zuek ere erakart zen 

naute, saiakera edo poesia… Hala ere, ez dut 

hainbesterako ere irakurt zen, orduak ematen ditut 

telebista edo beste pantailen aurrean, edo men-

dian paseoan. 

– Maiz it zult zen al zara herrira? Nola ikus-

ten duzu? Uste duzu asko aldatu dela urte 

hauetan?

Noizean behin etort zen naiz, familiarekin eta 

betiko lagunekin elkart zeko; gogoz beti. Bat zue-

tan noraezean ibilt zen naiz aldaketak miat zen; 

eroso dago herria, politago apika, nahiz eta faltan 

dudan ant zinako it xura urbano eta desordenatua. 

Ibaiaren kirat s eta kolore haien falta ordea ez dut. 

Aldatu da, noski, gu bezainbeste, bestal-

de. Bidezkoa da, aldaketak ez ditut erresuminez 

hart zen: zer dela eta iraun behar zuen Errenteria 

nik buruan gorde nuen bezala? Nolanahi ere, Reina 

zinea, Guria, Bingen, Gaspar tabernak, piramide 

maya zirudien hasierako tontodromoa, Iztietako 

parke basatia, it sas behera zegoenean agert zen 

ziren barrikadetako pusketak… 

– Ezagut zen al duzu herriko giroa? 

Ez dut irit zi osatu bat. Bertako adinkideek 

zera esaten dute, kaleak korrit zean ezagunik 

nekez topat zen dutela, eta asteburuetan bizita-

suna sumat zen dela baina, neguko edozein oste-

gunetan, kasu, arrat seko zazpietan inor ez dagoela 

kalean: sinestezina! Madalenetan buelta bat eman-

go dugu eta ikusiko dugu, ados?

– Ados, Arrate, ea egia den eta t xunpa-t xunpa 

dant zatu egingo dugu elkarrekin…


