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1. SARRERA: URLASTERRA PASATZEKO LEGEZ

Zer esatera etorri naz hona? Galdera horri erantzuteko orduan,
egia esateko, ez dot ikusten neure burua ezer miresgarririk esplikatze-
ko gauza, hemen zagozenok ez dakizuen ezer esateko gauza. Eta gai-
nera, gogait eragiteko beldurrez nator. Egia.

Esan daidan, orduan, neure esperientzia kontatzera natorrela, edo
neure ikuspegia emongo dodala literatur sorkuntzaren inguruan.
Idazteaz dodan biziera: idaztearen arrazoia, autoaholkuak eta helbu-
ruak, baldintzak, hizkuntzaren trataera, idazketa-sistemak... aitatuko
dodaz, urlasterra pasatzeko harrien gainetik ohi den legez, zoli-zoli,
baina ikaran.

Horregatik, parabola batez emongo dautsot hasiera ekitaldi honi,
nik neuk asmatutako parabola sinple eta labur batez, idaztearen
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ekintzaren aurrean neure burua nola agertzen den azaltzeko balioko
daualakoan.

2. IDAZLE GURAKOAREN PARABOLA

"Olerkari gaztea mahai aitzinean eseri zen olerkiaren izkribatze -
ko. Dar-dar zuen gorputza, beraren olerki lehena ezaguturen zuela -
kotz. Orenak joan eta joan ziren, baina ez zuen deus izkribatu, zeinu
bat izan ezik --?-- galde-ikurra, ehundaka aldiz.

Gaua jin zenean, akiturik zen olerkaria. Leihoa ireki zuen. Eta
aireak eraman zituen galde-zeinuak. Gero, izkribatzeari ekin zion, eta
egin zuen."

(Ohar orokorrak)

Halandaze, idazterakoan bi urrats batera emon behar dirala esan-
go neuke.

Bata, idazkia izango danak formulatzen dauskuzan itaunak identifi-
k a t zea (zelan hasiko naz, ze rtaz idatziko dot, zer jarrera hartuko dot,
p rest nago idatzitakoaren esku geratzeko, sendo nago hondoa behin eta
berriz jo eta gorantz igeri egiteko, nor da nire idazkiaren hart z a i l e a . . . ? )

Bestea, idazteari ekitea, idatziaz, gauzatuz joango direlako eran-
tzunak. Erantzunen bila, borroka egin beharra dago etsai bat mende-
ratzeko: etsai horrek isiltasun dauko izena.

3. IDAZLE GURAKOAREN ETSAIA: ISILTASUNA

Hasierakora bueltatuz, berba egiterakoan bezala, idazterakoan ere
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badakizu oso posible dala esandakoetatik ezerk ez izatea barritasun-
-usainik, ezta inorentzako ekarpen argigarririk egiteko probetxurik.

Hala eta guztiz, jendaurrean berba egiteko bertoratu naze n
moduan, noizean behin, idazkiren bat edo beste argitaratzeko aukera
ere baliatzen dot. Zergaitik?

Ez pentsa, norbera da bere barrenari hori galdetzen dautson aurre-
na. Sarri-sarri kritikatzen dautsot neure buruari idazle-tratua hartze-
ko atrebentzia izatea.

Orduan? Adierazteko, komunikatzeko idazten dot. Nire kasuan,
egun hutsalen eta egun gozatuen arteko aldea ezartzen duen muga-
rria horixe dalako: egunari edukia emotea zerbait idatziz, ala ez emo-
tea. Lehentxoago aitatu dodan isiltasun hori gainditu ala ez.

Isiltasun izeneko etsaiaren kontrako zazpi autoaholku diseinaturik
badaukadaz, neurrira eginak, begi-bistakoak izan arren, behin eta
barriro esperimentatzearen ondorioz neure egin dodazanak: 

1) L e h e n a eta inportanteena: begiak itxi eta trokan behera salto egin. 
1) Idazteko, beldurrak hozkatu behar dozuz, aurrejuzkuei bizkarra

emon eta burutazio ankerrei ez ikusiarena egin.

2) Bigarrena : bakotxak dakiana dakiala onartu. 
1) Hau da, erabili egizu zure inorantzia testuinguruarekiko neur-

keta edo konparaketa egiteko termometro modura, eta ez zar-
tailu modura. Hala ere, elika zaitez: jan eta edan danetarikoa
(poesia, eleberria, saiakera, kazetaritza-testuak, haur eta gazte-
entzako literatura, tradizioa...) eta neurrian. 

3) Hi ru g a r re n a : guztia aspalditik idatzita dagoela konturatu.
Idaztea berridaztea da.
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1) Istorio berbera ahots desberdinez konta daiteke. Idatzi zeure
erara. Modulatu egizu zure zeure ahotsa. Bilatu generorik ero-
soena eta azpigenerorik gustukoena. Ez pentsatu merkatu-ope-
razioetan, ez amore emon marketing-aren eskakizunei, ez sartu
imitazioen jokoan. Agian, gatxa izango jatzu argitaletxeen ateak
zabaltzea, baina fedearen bermea izango dozu, jabetasunaren
estimua, barruko taupada bati jaramon egin dautsozulako.

4) Laugarrena : paradoxari barre egin. 
1) Publiko zabalak ez zaitu idazletzat hartuko zure lanen inguruan

literatur kritikarik sortzen edo ernetzen ez dan bitartean. Zure
barrurako, ordea, idazlea zara, idazteari denborarik gehiena
eskaintzeaz egiten dozu amets. Ez zara ba, idazle, inor gitxik
ezagutzen zaituelako, idaztetik ez zaralako bizi, ez dozulako
erudiziorik idaztearen ofizioaz... Oro har, ez jatzulako deitura
hori egozten. Eta gainera, lotsa emoten dautsu idazle izendatu-
takoen aurrean zu idazle gisa agertzea. 

1) Garbi dago, beraz, terminologia-ñabardura bat konpontzea
komeni dala: idazle gurakoa edo izkiriatzailea deitu zeure
buruari, eta kitto. (Idazle hitzaren esanahi hertsia gaindituta
dago dagoeneko: idazlea ez da 'idazten dauan pertsona'; sozial-
ki gehiago da).

5) Bosgarrena , lasaigarriena: ospea lortzeko borroka baztertu eta
banitateari izkin egin.

1) Seguruneik, euskal literaturaren urrezko antologietan tarterik
izango ez dozunez, abantailaz jokatzeko moduan zagoz: lasai
hartu arnasa; zure lanaren konturik ez jatzu eskatuko. Ez ahaz-
tu hilerriak sortzailez beterik dagozala.

6) Seigarrena : paperontzira ezertxo ere ez bota sekula, seguru egon
arte. Anulatu, bai; baliogabetu, bai. Itxi kieto egoten paperari,
eta gero erabaki.
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7) Zazpigarrena , eta azkena: ez zaitez jausi etengabeko zuzenkizu-
nen eta zuzenkizunen eta zuzenkizunen droga-menpekotasune-
an. 

1) Tratatu egizuz zure idazkiak bizi-ziklo arrunta daben izakien
moduan: jaio, hazi, garatu eta hil egin behar dabe egunen bate-
an. Hil, hau da, paper inprimatura pasatu, zure eskuetatik at
bizi. Bizi barri hori aurrera eroateko gauza badira, zorionak! Eta
ez badira, makilaje soilak ez leuskioe lagunduko.

Uste dot idazle gurakoa derrigorrez konbentzitu behar dala joka-
molde horregaz, eta nahitaez gainditu beharko dauala behin eta barriz
zalantzen eta zigorren aldi errepikakor, amaigabe eta mingotsa.
Idaztea ez da uji eta aja ibiltzea. Kontrara, etsaiak --isiltasunak, ez
idazteak-- sortarazitako zauriak arintzeko botika propio asmatzea
baino. Eta ez daukagu errezeta-formularik, baina bai langaiak: zure
bizitza eta mundua. Baita laborategi-tresna ere: hizkuntza. 

Jarraian, aipu bat irakurriko dautsuet, primeran argitzen daualako
ni hemen inguru-minguruka azaldu nahirik nabilen mezu funtsez-
koa. Izan, ni aipuzalea naz oso, arrazoi xinpe-xinple bategaitik: aipu
biribil bat egitea entzulegoa aho-zabalik ixteko eta norbere burua
dotore jantzita agerrarazteko estrategia erraza dalako. Egin leike aipu
bat, bai, ez da gatxa. Baina bai arras arriskugarria. Aipuaren tolesak
eta puntadak ezagutzen ez badira, oihala bere neurri osoan maneia-
tzen ez bada... barregarri eta pott eginda, biluzik, gera zeintekez
agudo.

Baina arriskugarria izan arren, tentazio handiegia da eta ez diot
uko egingo.  Josefina Rodríguez Aldecoa idazle espainiarraren Porque
éramos jóvenes  (Anagrama, 1986) eleberriko pasarte bat da:

“Iba a hablar, iba a decir: "La sopa está muy buena" o "Ya ha
empezado el calor"; iba a gritar cualquier frase valiosa, porque sólo las
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palabras destruirían la pared enemiga. Tan sólo las palabras --armas,
ácidos, vendavales--, vencerían al silencio.”

Horixe da, nire ustez, idazlearen obsesioa: etsaia --isiltasuna--
menperatzea, eginbakoari hitzen bidez forma emotea, komunikazio-
premia asebetetzea.  Kontuz! Komunikazioa dinodanean, ez pentsa
nahitaez igorlea: neu /hartzailea: zeu eskema bitar horretan; komuni-
kazioak igorlea: neu /hartzailea: ni neu  eskema ere onartzen du, ale-
gia, nor bere buruagaz komunikatzea .

Hortaz... komunikazio horrek asko balio daust neure kosmogonia
partikularrean bizitzeko.

Idazten dot denboraren ihesa edukiz betetzeko.
Idazten dot barruko apalak ordenatzeko.
Idazten dot zenbait galderaren erantzunera hurbiltzeko.
Idazten dot oroitzapenak gaurkotzeko.
Idazten dot izuak pixka bat menderatzeko.
Idazten dot barne-munduko zurrunbiloak argitzeko.
Idazten dot zirrarak eta irrikak itxuratzeko.
Idazten dot egunerokotasunaren pisua arintzeko.
Idazten dot nor nazen nik neuk ez ahazteko.

Eta idazteko, lagun bat behar da: beste isiltasun bat, bilatua.

4. BESTE ISILTASUNA, BILATUA

Izkiriatzailea ez da Parnasorako joan-etorria ordainduta daukon
izaki bitxi pribilegiatua. Parnasorako bidai agentzia norberaren txo-
kotxoa da, idazteko hartzen dauan gunea, isiltasun lagunaren bila
atontzen dauan mahaiaren bazterra. Musarik ez dago. Burua behar-
tzea da sekretua. Eta nire kasuan ohikoa da eguneroko bizimoduak
astirik ixten ez daustalako ernegatzea... 
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Orduan, asteburuari edo oporrei itxaroten dautset eta egia esatera,
behar dodazan baldintzak arrunt-arruntak dira:

- Isiltasuna, bakarrik egotea. Adibidez, senarra arrainetara joanda,
eta semea siestan. Edo senarra siestan eta semea aitita-amamen etxe-
an. Edota senarra eta semea oporretan Lekeition, eta ni Bilbon lana
dala-eta... Konbinazio asko egin leitekez, izatez errazak, baina koiun-
tura egokiak lortzea ez da beti samurra.

- Denbora-tarte ganorazkoa, bi edo hiru ordu gitxienez.

- Egonezina, tristura, sentimendu bortitz bat edo ideia on bat. 

Topikoa irizten badautsozue ere, gainera, batzuetan eguraldiak ere
badauko eraginik; eguraldi umelak neure baitara biltzeko gogoa sor-
tzen daust, ondoko poema hau idatzi nebanean azaldu nahi nebanez:

Lirikaren ohantzean hartzen dut pausaleku udazkenero.
Maite dudan urtaroak doi-doi zabaltzen baitizkit zauriak
zirimiri emea abailtzean.
Lirikaren ohantzean etzaten naiz zauri zabalik udazkenetan.
Begiak erreta, arnasbideak malgu,
gauzaki ororen edertasunaz kikilduta.
Plazerrezko zauri odoltsuz kuzkurtzen naiz neure baitara
eta orbeltza horiskan murgilduta,
maitasuna egiten dut hitzekin.

(98-11-15)

Hitzekin maitasuna egiteko, hurreratu egin behar zara hitz horre-
etara eta laztandu, usaindu, armairutik atara eta olgetan aritu, jantzi-
-biluztu.
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5. IDAZTEA, HIZKUNTZAREN ARMAIR UA ZABALDU ETA
ARROPA AUKERATZEA

Egunero, armairua zabaldu eta egun horretan zer jantziko dozun
pentsa behar izaten dan moduan, idaztean ere pentsa egin behar iza-
ten da zer hizkera-mota apartatu. Eta hizkerak, arropen moduan,
klase askotakoak dagoz: beharrera eroatekoak, domeketakoak, lagu-
nartera joatekoak, oherakoak...

Aukeraketa egitean zenbat luzatu, halako apaindura hartuko dozu.

Ni re armairuan ordena desordenatua egoten da gehienetan.
Haatik, gauza bakotxak bere tokia dauko gitxi gorabehera. Eta hona-
koak dira nire aukerak janzkera-kontuan:

– Gehien gustatzen jatan oihal-mota t r a n s p a re n t e a da. Esan nahi
baita, hizkera gardena, ulerterraza. Aldian aldika, oihal barrokoak eta
adamaskatuak ere estimatzen dodaz, baina luzarora nekarazi egiten nabe.

– Tailarik egokiena, L edo SL, hots, handia edo superhandia .
Zabala, ahalik eta jende gehienarentzako baliagarria.

– Gusturen erabiltzen dudan modeloa, euskera batua. Baina biz-
kaiera batuagaz aldatuz. Amaren etxeko arropa erosoagaz. Jakina da
prenda zahar edo asko erabiliek aparteko berotasuna emoten daus-
kuela eta karinu espeziala ere izaten dautsegula, ezagun-ezagun ego-
kitzen jakuzelako soinera.

– Detaileetan ez daukat preferentziarik. Bardin-bardin lilura nagi-
ke une batean bizkaierazko deklinabide-morfema baten testurak, zein
zubererazko aditz baten distirak, zein gipuzkerazko izenondo baten
koloreak...  Guztiak dira eta halan behar dau izan, euskera batuare-
nak. 
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– Osagarr irik kuttunena, Lekeitioko kresal-perfumea; tanta ba-
tzuk, abusatu barik. Txikitan entzundako berba hori, beste inon esa-
ten ez dana, exotikoa eta bakana. 

L a b u rt zeko, hauxe dot irizpide nagusia: o re k a. Ga rd e n t a s u n a ren eta
j a t o rt a s u n a ren arteko oreka. Eta oreka horri maila estetiko diferente bie-
tan eusten ahalegintzen naz: ideien mailan eta hizkeraren mailan.

Izan ere, hizkera-mailan bada modarik: aldikada txarretako erre-
suminduena, normatibizazioz mozkortuena, errebeldeen argota, eta
kalko semantiko baten bidez esateko, azken irrintzia ere izango da
hizkera-kontuan. Nik ez dakit seguru zein dan... 

Uste dot bakotxa dala bere estiloaren sortzaile eta sorkuntza orok
eskatzen dauan oinarrizko baldintza askatasuna dala. Idazle batek
lagundu leikio hizkuntzari asentatzen, baldin eta araudien aldeko
praktika erreala egiten badau. (Irakasle eta ikasleek --liburu-kontsu-
mitzaile inportanteenetakoek-- ondo eskertuko leukee alde horretatik
homogeneitate handiagoa aukitzea han-hemenkako liburuetan). 

Ostera, normatibizazioaren defentsa-lana ez da idazlearen derri-
gorrezko zeregina. Koherentzia kontzientzia-kontua da. Gainera,
idazleriaren batasuna eta konbentzimendua beharko lirateke, eta hori
ez da bihar goizeko ogia. 

6. PUZZLEAK, METAMORFOSIAK ETA SISTEMA GUAI

Aingeru Epaltza k, urtarrilaren 10eko Euskaldunon Egunkaria-n
inoen denboraren administrari zorrotza bilakatu dala, hainbat den-
borapasa eta ardura izanik, idazteko denbora gitxi geratzen jakola.
(Hori egin beharko neuke neuk ere: denbora administratu).
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Itxaro Bordak esanda dakit, idatzi ezean aire faltaz bezala, hatsga-
betua sentitzen dala, eta handik edo hemendik, egunero lortu behar
dauala tarteren bat idazteko. (Antzekoa gertatzen jat neuri ere: artega
nabil).

Nor bere bizimoduaren mirabe da, neurri handi batean. Nire
kasuan, esan behar nire idazteko sistema oso fragmentatua dala, idaz-
kera zatikatua . Ez naz egunero idaztekoa, ez naz konstantea; ekina
bai, epe ertainera, baina. Eta etxetik kanpora burututako hamar-
hamaika lan-orduek eta etxe barruko ardurek muinetaraino zurgatzen
daustee eguneroko energia-errazioa. 

Zer esan nahi dot idazkera zatikatua esapide horregaz? 

Ni, normalean, momentuko beroaldiari baietz esatekoa naz, eta
ideien korrontearen menpe ixten dot neure burua; doala, ea zer ger-
tatzen dan itsaso bizi horretan dzanga eginez gero.

Askotan, orrialde batean zenbait lerro idatzi eta gero, gertatzen jat
idatzitakoak ez asetzea, erritmorik ez izatea, xarma bakoa topatzea.
Orduan, hautaketa bat egiten dot eta "merezi daben" lerroak apunte
modura gordetzen dodaz paper solteetan. Apuntetxo horreek, geroa-
go poema bat izango danaren sorkinak izaten dira. Sistema honi
puzzle-idazkera deitzen dautsot, eta egia esateko, olgetazkoa da,
hango eta hemengo zatitxoak lotuta, azkenerako, osotasun onargarria
geratu daitekeelako. (Hortik dator hasieran autorturiko harako ahol-
ku ha, paperontzira ezer ez botatzearena).

Beste batzuetan, ipuin bat idazteko asmotan jesartzen naz, edo
olerki bat idaztekotan, eta berdin: hainbat lerrokada idatzi eta gero,
zatiren batzuk bakarrik salbatzea. Zati horrek, akaso, gerora poema
bihurtuko dira, edo beste ipuin desberdin baten giltza... Alderantziz
ere jazo leiteke, jakina. Sistema honi sistema metamorfikoa deitzen
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dautsot, eta harrigarria da idazkiaren hasikina zanetik azken idazkera
bitarteko ibilbidean gertatutako eraldaketa behatzea.

Azkenik, egun urri-urri batzuetan, parra-parra urteten dautsu
danak: esaten ari zarana gura zenduan moduan esaten ari zara eta ez
zuzenkizunik, ez transplanterik, ez metamorfosirik ez da beharko
apenas. Sistema honi sistema guai deritzot, guai dalako.

7. HELDU ETE NAZ URLASTERRAREN BESTE ALDERA?

Honezkero, amaitzeko sasoia da. Ikusi dozuenez, neure sorkuntza-
prozesuaren gainean berba egin dot prozesu horretan hizkuntzak dau-
kon papera ere aitatuz. Egia txundigarririk esateke edo aparteko mis -
terioak argitzeko trebezia txalogarririk erakutsi barik, garbi itxi nahi
nebana hauxe da: azal zein edukizko ezintasunekin topo egin arren,
beti ere zeozer aurkitzen dodalako idazten dodala. (Gabriel Fielding-
ek esan eban moduan: “Niretzat idaztea bidaia bat da, odisea bat, aur-
kikuntza bat, sekula ere ez baitakit zer den aurkituko dodana” edo
gure Joan Mari Irigoienek, Hautsa eta maitemina azken  poema-libu-
ruan: “Altxor gordearen bila, hitza itsasargi”).

Neure esperientzia hau azaltzean pazientzia handiz entzun daus-
tazuelako, eskerrik asko.
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