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1981-2001 urte bitarteko Sarrionandiaren itsas irudiek hain 
mediatizatuta dagoen euskal gatazkari buruz desarrazoituz, 
lengoaiaren tranpetan erori gabe, hitzen esanahi ofizialen 
eremutik kanpo eta tribuaren mintzaira berriaren bidez gogoeta 
egiteko gonbitea egiten dute. Dialogoaren ohitura zaharra 
berreskuratu eta ontzia zer eta nora doan bezalako galderei buruz 
ez ezik, itsasoaren izozteari buruz, ontziaren ezinari buruz eta 
eskifaiaren egoerari buruz dihardu saiakera honek, beti ere 
ni-tasunetik aparte eta ahal den neurrian kolektiboki sustatuz 
gogoetarako bidea. 

Eider Rodriguez 1977an jaio zen Oreretan. Publizitate eta Zinema 
ikasketak egin ditu. Editore, gidoilari eta irakasle lanetan jarduna. Hiru ipuin-
liburu kaleratu ditu: Eta handik gutxira gaur (2004), Haragia (2007) eta Katu 
jendea (2010). Irène Némirovskyren Le bal eleberriaren euskaratzailea eta 
Nikoleta eta gaua haurrentzako ipuinaren egilea ere bada. 
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Utriusque Vasconiæ

Eider Rodriguez
1. Diglosia eta euskal literatura

Jon Kortazar
2. Malkoen mintzoa.  
Arantxa Urretabizkaia eta eleberrigintza

Iratxe Gutierrez Retolaza
3. Euskal kritikaren lehen saioak

Paulo Iztueta
4. Euskal literaturaren historia laburra

Nikolas Ormaetxea “Orixe”
5. Testu hautatuak estetikaz

Orixe, Aitzol, Lauaxeta
6. Autoitzulpengintza euskal  
haur eta gazte literaturan

Manu Lopez Gaseni
7. Belaunaldi literarioak auzitan

Ur Apalategi
8. Animalia disekatuak

Iban Zaldua
9. J. Sarrionandiaren ipuingintza.  
Zuhaitz erromesa

Jon Kortazar
10. Euskal idazleen belaunaldiez

Paulo Iztueta
11. Komatxo artean 1.  
Elkarrizketa literarioak 2000-2006

Mikel Asurmendi
12. Komatxo artean 2.  
Mahai-inguruak 2002-2006

Mikel Asurmendi
13. Postmodernitatea kontagintzan

Jon Kortazar
14. Literatura eta ideologia

Xabier Etxaniz Erle
15. Lauaxeta. Oihartzunak

Miren Billelabeitia
16. Desira desordenatuak

Ibon Egaña (arg.)
17. Tatxatuaren azpiko nazioaz

Ibai Atutxa
18. Bitartean New York

Jon Kortazar
19. Euskal literaturaren historiaren historia

Jon Casenave
20. Kanonaren gaineko nazioaz

Ibai Atutxa
21. Euskal prosa aztertuz. Kritiko berrien ahotsa

Jon Kortazar (arg.)
22. Gatazken Iorratzak

Jon Kortazar, Amaia Serrano Mariezkurrena (arg.)
23. Entseiukarrean, Artea & Poesia & Literatura

Amaia Iturbide Mendinueta
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