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I ragan urtearen hasieran eta 
10. zenbakia argitaratu on-
doren, agur esan zien irakur-

leei 111 Akademiak Manuel La-
rramendi Kultur Bazkunaren ba-
bespean eta Andoaingo Udala-
ren, Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren eta Eusko Jaurlaritzaren la-
guntzarekin argitaratzen zuen 
111 aldizkariak. Amaia Goi-
koetxearen zuzendaritzapean al-
dizkariak euskal liburuen ira-
kurketa bultzatzen zuen beste 
hainbat ekintzekin batera, tar-
tean, urtero berrehun euskal ira-
kurlek hautatu eta ematen du-
ten 111 Akademiaren saria. 

Garai hartan agurra zela eta 
gure samina azaldu genuen orri 
hauetan, ez baitzen berri ona ira-
kurleak falta direnean, literatu-
rarekiko zaletasuna bultzatu eta 
piztu dituen asmoa bertan behe-
ra utzi eta zapuztea. Ekonomi-
koak izan omen ziren itxialdia-
ren arrazoiak. Eta badirudi 
konpondu egin direla kontu ho-
riek eta berriro aldizkaria pla-
zan dugu. 

Amaia Goikoetxea da aldizka-
riaren zuzendaria eta harenga-
na jo dugu berria argitu nahiz. 
– Arrazoi ekonomikoak izan 
omen ziren aldizkaria ixteko… 
– Bai, Eusko Jaurlaritzak heda-

bideei zuzenduriko diru lagun-
tza deialdia atera zuen 2016-
2018 urteetarako, eta hortik 
kanpo geratu izanak eragin zu-
zena izan zuen. 2018ra arte 
modu batera edo bestera 111 
Akademiak jasotzen dituen bes-
telako diru iturrien bidez finan-
tzatu genuen aldizkaria, baina 
2018aren amaieran bide horrek 
ez zuen gehiagorako eman. 
– Nola konpondu dira arazo ho-
riek? 
– Bada, hain zuzen ere, Eusko 
Jaurlaritzako Euskara Zuzenda-
ritzarekin hartu-emanetan hasi 
ginen 2019ko udazkenean, ai-
patu berri dugun deialdi horre-
tatik kanpo geratu izanaren on-
dorioz, eta hortik etorri da 
2020an aldizkaria urteroko bere 
lau zenbakiekin berriz kalean 
izateko aukera. Zinez eskerturik 
gaude 111 aldizkariari bidera-
garritasuna emateko Euskara 
Zuzendaritzak erakutsi duen bo-
rondateagatik. 
– Horrez gain COVID-19aren 
izurritearen pean egin duzue 
11. alea… Nola izan da proze-
sua? Eta zer aurkituko dugu ber-
tan? 
– 2020ko otsailaren amaieran 
jakin genuen aldizkaria berriro 
martxan jartzeko moduan izan-
go ginela, eta une hartan bertan 

ekin genion edukiak prestatu eta 
aldizkaria diseinuz goitik behe-
ra berritzeko lanari. COVID-19a-
ren krisiak etxean sarrarazi gin-
tuen egun batetik bestera, eta 
etxetik egin behar izan dugu al-
dizkaria berriz martxan jartzeko 
lana. Aitortuko dizut zoratzeko 
moduko asteak izan direla, bai-
na pozik gaude azkenean 11. zen-
bakia kalean jartzea lortu dugu-
lako. Elena Odriozolari, Francis-
co Castrori, Igor Estankonari eta 
Mari Eli Ituarteri egindako elka-
rrizketa zabalak aurkituko ditu 
irakurleak bertan. Alberto La-
dron Aranak eta Garazi Goiak 
egin dizkigute liburu gomendioak 
eta ‘Hirukoa’ izeneko atal berria 
estreinatu dugu Joserra Senpe-
rena, Alaia Martin eta Ion Arta-
norekin. 
– Bada aldaketarik egitura al-
detik? Esango nuke bisualagoa 
dela zenbakia… 
– Akademiakideen iritziak in-
dartu egin dira diseinu aldetik, 
eta murriztu bestetik. Halaxe da. 
Aldizkaria goitik behera aldatu 
dugu diseinuz. Aire gehiago 
behar zuela uste genuen, zeuk 
diozun bezala bisualagoa izan 
zedin, eta horri begira egin di-
tugu aldaketa guztiak. Iritziak 
ere ikusgarriagoak dira orain, 
nahiz eta kopuru aldetik gutxia-

go izan, baina horrek indarra 
ematen diela uste dugu. Gaine-
ra, iritzi gehiago irakurri nahi di-
tuenak eskura ditu guztiak 
www.111akademia.eus webgu-
nean.  
– Sail berririk badago?, adibi-
dez jende ezagunaren (bertso-
lari, kazetari, musikarien) go-
mendioak? 
– Horixe da lehen aipatzen nizun 
‘Hirukoa’ atalaren kasua, bai. Eu-
ren lanagatik ezagunak diren 
hiru laguni irakurri dituzten 
euskarazko hiru liburu aipatzeko 
eskatu diegu. Orain arte gomen-
dio horiek idazleek egin izan 
dizkigute beti, baina uste dugu 
garrantzitsua dela literaturatik 
kanpoko jendearen iritzia ere ja-
sotzea, irakurleak euskal litera-
turara erakartzeko ahalegintxoa 
izan daitekeela. Gainera, gomen-
dio horiek egiten duten lanaga-
tik ezagunak direnen aldetik ba-
datoz, ahalegin hori eraginko-
rragoa izan daitekeelakoan gau-
de. Joserra Senperena musika-
ria, Alaia Martin bertsolaria eta 
Ion Artano kazetaria izan dira 
11. zenbaki honetan gomendio 
horiek egin dizkigutenak. 
– Zuon helburuak baina, ber-
din jarraitzen dutela ematen 
du…  
– Bai. Gure helburua euskal li-
teratura herritarrengana hurbi-
laraztea da, jendeak bere aisial-
dian euskarazko liburuetara jo-
tzeko ohitura har dezan, euskal 
literaturaren eta euskararen be-
raren normalizaziora bidean. 
– Badirudi zenbaki ezohikoa 
dela, idazleen presentzia gutxi-
tu egin da, eta ilustratzaileena 
indartu.  
– Egia da ilustrazioak toki zaba-
la hartu duela zenbaki honetan, 
baina neurri handi batean ezohi-
ko egoera horren eragina ere 
bada hori. Izan ere, lehen aipa-
tu bezala, oso-osorik etxetik pres-
tatu dugu zenbaki hau. Ez dugu 
aurrez aurreko elkarrizketarik 
egiteko aukerarik izan, ezta, on-
dorioz, elkarrizketatuei argazkiak 
ateratzeko aukerarik ere, eta ho-
rien faltan ilustrazioak erabili 
ditugu. Zentzu horretan, eske-
rrak eman behar dizkiegu Elena 
Odriozolari eta Mezulari argita-
letxeari euren ilustrazioak nahie-
ran erabiltzeko eman diguten 
baimenagatik.  

Euskal literaturari buruzko al-
dizkariak falta dira plazan. 111 
Aldizkariak bere toki propioa du 
gure artean. Jakin du non koka-
tu bere burua, eta irakurketa za-
letasunaren alde egiten du bere 
indar guztiekin, zaletasun hori 
bultzatuz, plazaratzen diren lan 
berriei tokia eskainiz duintasu-
narekin, zuzentasunarekin, eta, 
zergatik ez?, alaitasunarekin. Lan 
ondo egina, benetan!

111 Aldizkaria kalean da berriz
«Orain arte gomendioak idazleek egin izan dizkigute beti, baina uste dugu 
garrantzitsua dela literaturatik kanpoko jendearen iritzia ere jasotzea»

«Gure helburua 
euskal literatura 
herritarrengana 
hurbilaraztea da, 
jendeak bere 
aisialdian euskarazko 
liburuetara jotzeko 
ohitura har dezan»

Amaia Goikoetxea. 

Ekonomikoak izan ziren 
itxialdiaren arrazoiak. 
Eta badirudi konpondu 
egin direla kontu horiek 
eta berriro aldizkaria 
plazan dugu.  
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