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NEREA ALEJOS Iruñea  

Noraezean. Horrela deitzen da 
Pekineko kea liburuaren lehen 
olerkia. Sei urte pasa dira idatzi 
zuenetik, “baina oraindik ere 
zentzu handia dauka niretza-
ko”, esaten du Beatriz Chivitek 
(Iruñea, 1991). Hain zuzen, bere 
bizi-tzaren laburpena izan dai-
teke: “Noraezean sentitzen naiz, 
alde batetik bestera, pixka bat 
galduta eta beti ongi etorri eta 
agur malkoen artean”, esaten 
du. Aurretik Metro argitaratu 
du, Arabako Foru Aldundiaren 
eskutik, 2014eko Ernestina de 
Champourcin sariaren ira-
bazlea. Udazkenean Biennale li-
burua argitaratuko du, iaz Blas 
de Otero saria irabazi zuena. Be-
ti atzerritik idazten du: azken 
hamar urteotan, hainbat lekue-
tan bizi izan da, hala nola Lon-
dresen, Venezian, Hong Kong-
en edo Taiwanen. Sei hizkuntza-
tan min-tzatzen da.  

 
Duela bost urte, Iruñeko Udala-
ren poesia lehiaketa irabazi ze-
nuen Pekineko kea lanarekin. 
Benetako saria poemategi hau 
argitaratuta ikustea izan da?  
Bai. Liburu hau eguneroko be-
zala idatzi nuen, Pekinen nen-
goela ikasten. Orain irakurtzen 
ari naizenean, Pekinen bizita-
koari buruz gogoratzen naiz. Ni-
re ustez, bost urte hauetan asko 
aldatu dut, baina mamia hor da-
go. Nire-tzako Pekin izan zen 
hori, momentu funtsezkoa, 
Ekialdeko literatura ikasten ari 
bainintzen, eta eragin hori nire 
beste olerki liburuetan ere ikus-
ten da. Beraz, Pekineko kea nire 
lehenengo liburua da, baina on-
dorengoak zerbait hartu dute 
honetatik.  
Zergatik sentitu zenuen poesia 
idazteko behar hori? Eta zerga-
tik euskaraz?  
Alde batetik, beti sentitu naiz 
beste idazleen musa. Nire gura-
soak idazleak dira, nire lehe-
nengo mutil-laguna baita ere… 
Pekinen nengoela, aldaketa bat 
somatu nuen nire barruan: mu-
sa izatetik idazle izatera pasa 
nin-tzen. Nire lagunekin ingele-
sez eta italieraz egiten nuen, ni-
re gurasoekin gaztelaniaz… Eta 
gero, unibertsitatean, txinata-
rrez. Beraz, euskara ahazten ari 
nintzen. Jada hamar urte dara-
matzat Euskal Herritik kanpo 

eta euskara nire buruarekin 
hitz egiteko beharra sentitu 
nuen. Eta poesiak hori eman zi-
dan: bakardadean nengoela, ni-
re buruarekin euskaraz hitz egi-
teko ahalmena.  
Orduan, euskara zure hizkuntza 
literarioa da?  
Bai, hori da. Nire ahots poetikoa 
euskaraz aurkitzen dut, nahiz 
eta ez dut euskaraz asko hitz 
egiten. Nire barneko ahotsa bi-
hurtu da. Ni ez naiz oso naziona-
lista, baina nire kultura, nire 
hizkuntza eta nire iragana ere 
mantentzeko beharra sentitu 
nuen. Euskaraz idaztea ariketa 
bat bezala hasi zen eta orain 
behar bat bihurtu da.  
Ze momentuetan sortzen zaizu 
poesia idaztearena?  
Boladaka idazten dut. Kalean 
baldin banago eta bapatean hi-
ru edo lau irudi etortzen baldin 
bazaizkit burura, telefonoan 
edo orri batean idazten ditut 
azkar-azkar, eta gero agian lant-
zen ditut. Nire idazkera oso ari-
na da. Noski, gero zuzenketa 
prozesu bat dago. Batzuetan ez 
dut batere idazten, agian sei hi-
labetetan ez dut ezer idazten, 
eta gero hilabete bete batean li-
buru oso bat idazteko gai naiz. 
Hau da, jaso ditudan irudi guz-
tiak nire buruan landu ondoren 
botako banitu bezala.  
Estiloaren aldetik, olerkiak ba-
dute Japoniar haikuen kutsua.  
Bai, oso poema laburrak dira, 
arinak eta azkarrak. Tradizioz, 
haikuak edo Txinako poesia na-
turaren aldaketen berri ematen 

Beatriz Chivite, Pekineko kea eskuetan duela, Iruñeko kafetegi batean.  
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“Olerkiak idaztea, 
argazkiak ateratzea 
bezalakoa da” 
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dute. Pekineko kea hiriaren al-
daketei buruzko dokumenta-
zioa da, baina baita ere nire al-
daketa pertsonalei buruzkoa. 
Haikuak motzak dira, baina zu-
zenki joaten dira puntura, alda-
keta momentu hori harrapatu 
nahian. Hasieran, Pekineko 
pintzeladak deitzea pentsatu 
nuen, horrelakoak direlako: 
Ekialdeko artearen marrazki 
edo tinta txinatarraren moduan 
egindakoak. Baina kutsadurari 
buruzko olerki asko daudenez, 
eta sonoritatearen aldetik Peki-
neko kea politagoa denez, or-
duan izenburuz aldatzea eraba-
ki nuen.  
Zure bigarren liburua, Metro, 
Londresen idatzi zenuen.  
Niretzako, hiriak musak dira, 
bertan ikusitako gertaerak, 
egoerak, irudiak eta pertso-
naiak islatzen ditudalako. Batez 
ere hiri handiak gustatzen 
zaizkit: Pekin, Londres, Paris… 
Hiri haueko kaleetan hainbat is-
torio aurkitzen dituzu. Adibi-
dez, Metro liburua Londreseko 
metroan idatzi nuen. Egunero 
40-50 minutuko bidaia egin 
behar nuen eta han ikusten ni-
tuen pertsonaien buruan sart-
zen saiatzen nintzen, haien 
pentsamenduak edo istorioak 
imajinatuz. Metroan eserita 
idazten nuen, espia bat bezala. 
Olerkiak idaztea, argazkiak edo 
flashak ateratzea bezalakoa da.  
Eta Venezian Biennale lana sor-
tu zen.  
Penny Guggenheim museoan 
lan egin nuen eta gero Bienna-
len. Beraz, Biennale arte mun-
duari buruzko liburua da, eta 
baita ere nire belaunaldiaren 
bizimoduari buruzkoa. Atzerri-
ra joan behar gara lan bila, gure 
lagunak sakabanatutak dauzka-
gu, familiatik oso urrun gaude… 
Orain millennial hitza oso mo-
dan dago, baina gurea ez da bizi-
modu erraza.  
Iaz Hong Kong-en urtebete 
eman zenuen Literatura eta Zi-
nema Txinatarrari buruzko mas-
terra ikasten. Hortik ere beste li-
buru bat atera daiteke?  
Bai, liburu bat idatzi nuen, baina 
oraindik lantzen ari naiz. Hong 
Kong ez zitzaidan batere gusta-
tu, oso hiri alienantea delako. 
Maila pertsonalean ere, etapa 
gogorra zen eta literaturan eta 
zineman errefuxiatu nintzen. 
Horren guzti ondorioz, olerki 
tristeagoak eta ilunagoak atera 
zitzaizkidan, ba-tzuk kapitalis-
moaren aurka.  
Hainbat sari irabazi dituzu. 
Planteatu al zara literaturaren 
munduan buru-belarri aritzea?  
Momentuz, ez. Orain lan bila na-
bil. Batez ere, arte edo zinema-
ren munduan aritzea gustatuko 
litzaidake. 

ESALDIA

“Nire ahots poetikoa 
euskaraz aurkitzen 
dut, nahiz eta ez dut 
euskaraz asko hitz egiten. 
Nire barneko ahotsa 
bihurtu da.” 


