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 “Denok gaude erotuta, baina ez 

gara kontziente” 
Irati Goikoetxeak ‘Andraizea’ argitaratu du, 
hamalau ipuinez osatutako liburua 
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Irati Goikoetxea, atzo, liburuaren aurkezpenean. 

  

DONOSTIA - Hego haizea ero haizea deitua da, eta batzuek 

andraizea ere esaten diote. Zoroaldiak orduan gertatzen dira. Eta 

horiek dira Irati Goikoetxearen (Beasain, 1984) lehen liburuko 

protagonistak. “Eroaldi txikiz betetako istorioak kontatu ditut, bizitzari 

bizitasuna ematen dietenak”, azaldu zuen idazleak lanaren 

aurkezpenean. Izan ere,Andraizea ipuin-liburua plazaratu berri du 

Erein argitaletxearekin. 

Idazle beasaindarrak ero haizearen ondorioak goraipatu zituen. 

“Erokeria hori positiboa da, asko gustatzen zait, alaitasuna ematen 

du”, adierazi zuen Goikoetxeak. “Gauza ez formal horiek atsegin 
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ditut, dinamika formal horiek haustea gustatzen zait”. Bere hamalau 

ipuinetako pertsonaiak horrelakoak dira, “bereziak, bururatu ahala, 

horixe egiten edo esaten dutenak”. “Askotan pentsamenduei beldur 

diegu, gure hankak gelditzen ditugu”, onartu zuen idazleak, jendea 

horri aurrera egitera animatuz. 

Elkarrizketetan ere ideia hori garatzea erabaki du idazleak: 

“Jolasean ibili naiz, pentsamenduetatik ahora pauso oso azkarra 

eman dute nire pertsonaiek”, azaldu zuen, ba-tzuetan “surrealistak” 

izatea daukaten elkarrizketak sortu dituelarik. “Liburua idatzi ahala, 

irribarrea irten zait”, gaineratu zuen, eta liburua idazterakoan 

espontaneoa izan dela esan zuen. Azken finean, idazlearen ustetan, 

“denok gaude erotuta, baina ez gara kontziente”. 

Bestalde, liburuko kapitulu gehienek emakume izena daramate. 

“Emakumea zoroagoa, ausartagoa, koloretsuagoa... dela uste dut, 

eta ozenago egiten du barre”, azaldu zuen erabaki hori 

justifikatzean. Hala ere, izenburuetako izenak ez dira 

protagonistenak, “begira daudenenak” baizik. Gainera, Goikoetxea 

matematikaria da izatez, eta zenbakiei keinu ugari egindizkie 

liburuan zehar. 

‘CARMEN’ IZAN ZEN LEHENA Liburuko lehen istorioak 2010 

urtean idatzi zituen. “Lehena Carmen izan zen, eta estilo hau erabili 

nuen”, azaldu zuen. Oso eroso sentitu zen eta estilo berean 

jarraitzea erabaki zuen. “Lehiaketetan parte hartu beharrean, 

proiektu berri bati aurre egitea erabaki nuen azkenean”, azaldu zuen 

Goikoetxeak. Eta, azkenean, hiru urteetan zehar idatzitako ipuinei 

forma ematea lortu du ia 160 orrialdetan. 
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