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Idazteari buruz idaztea eskatu jatan honetan, idaztea zer dan ez
dakidala esan beharko neuke lehenik eta behin, eta horrexegaitik hain
zuzen be, ez dakidalako, jarraitzen dodala aurrera idazten. Izan be,
idatzi ahala, barrutik zerbaitek urten eta idaztea zer dan ikasiko doda-
lako ausardiaz agertzen naiatzue egun honetan.

Us t ez ze o zer jakinda be, ez da gai erraza azaltzen. Batetik, idaztea-
ren eta idazlearen arteko mugak ohart ez i n ezkoak diralako, baina ohar-
t ez i n ezkoak izan arren be, nik jakin badakidalako hor dagozala eta,
hori jakinda, gaitz egiten jat mugok ze h a rk a t zea. Izan be, ni orain,
zuen aurrean berbetan nagoala, ze rtaz jardungo dot, nitaz berbetan
edota nik idazten dodanean jarraitzen dodan pro zesuaz berbetan?
Bego hor galdera eta emon dagiola bakoitzak bere erantzuna.
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Hori esan eta gero, badaukat nik neuk be erantzunen bat emote-
ko gogorik (hasi da idazle hori berbakaz nahastu gurean, esan leike
b a t e ren batek). Emon daigun nitaz berbetan jardungo dodala.
Berehala pentsatu leike batek baino gehiagok: aspergarria, arruntegia,
hutsala, idazlekeria, zer ardura deusku guri zutaz esan daiskuzuna,
barriro be idazlea bere kobazuloan edo gazteluan sartuta, eta holako
hainbat. Besteren batek, beharbada, bestelakorik pentsatu leike: inte-
resgarria, gure antzerako haragi-hazurrezko gizakia eta gainera idatzi
egiten dauana, irakaspen magistralik emongo ez deuskun idazlea.

Bestaldera, emon daigun nire idazkeraren prozesuaz jardungo
dodala. Bardin jazo leike: batzuentzako aspergarria, edozein eskuli-
burutan irakurri daitekeena, idazlea prozesuaren azpian ezkutatu
gurean, zer ardura deusku guri arkatzez zein ordenadorez idatzi. Beste
batzuentzako, ostera, interesgarria, ea behingoz norbaitek adierazten
deuskun idazte hori zer dan, etabar.

Bataren zein bestearen bildur diranak trankil egon daitekez: ez noa
nitaz berbetan, beste barik lotsatia nazalako; ez eta idaztearen proze-
su orokorraz be, nire esperientzia laburra da eta, bada nik baino
gehiago dakianik eta.

Barruko egonezin batek jota abiatzen naz idazten ni neu, holantxe
uste dot. Egonezina, horixe bai ezin dodala zehaztu, edozelakoa izan
daiteke, nire barruak sentitzen dauan zehaztuezineko sentipenen bat,
ikararen bat, susmoren bat, holakoren bat. Hurrengo pausuan zehaz-
tuezineko hori ideia bihurtu daiteke, edo bata bestearekin kateatuta-
ko irudiak, edo berba sorta bat, nork daki. Gerotxoago, sentipen,
ideia, irudi eta berbok dagokiezan pertsonaiak letorkez, pertsonaia
zehatz batzuk eta ez beste batzuk.

Aurrekoa beharbada eskema teoriko estuegia litzateke, idazteak ez
ditu eta beti pausuok betetzen, ez behintzat beti ordena horretan.
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Batzuetan, pertsonaia bera agertzen jatzu nagusi, lehenik eta behin,
eta berak erakusten ditu bere ezaugarriak, bere berbak, bere irudiak,
direla direlakoak. Pertsonaia batzuk erakutsi bakarrik ez, ezarri be
ezartzen dabez euren ezaugarriak, ezin deutsazu zuk pertsonaia horri
onartuko ez dauan irudirik ezarri, alderantziz jazo leitekizu.

Subjetiboa da oso orduan pertsonaiaren  eta idazlearen arteko
harremana (eta pertsonaia dinodanean, pertsonaia bat baino gehiago
izan daiteke, edo egoera bat, edo idazterakoan bere entitatea edo iza-
era  hartu leikeen edozer). Ordutik aurrera jazotzen dana, biren, hiru-
ren, lauren arteko harremanean, bizitzan bertan jazotzen dana da eta
hemen bai ezin dodala nik ezer gehiagorik esan. Zeuok imaginatu.

Idazteak bere hizkuntza eskatzen dau. Idazleak bere hizkuntza eta
idazkera ditu. Hizkuntza batek bere idazkera. Hona hemen hiru esal-
diok. Erraz urten deustee baina badauka euki bakoitzak bere esanahia
eta ez dakit nik ondo ulertuko ete deutsedan.

Idazterakoan, egoera zelakoa izan, pertsonaia pozik edo hasarre
egon, holakoxe hizkuntza eskatuko dau. Erraza emoten dau, bai,
baina pertsonaia bakoitzari dagokion hizkera aurkitzea, bere beneta-
ko ahotsa entzutea, horixe da gehien kostatzen dan gauzetariko bat.
Kostatu be, aurretiaz esandakoagaitik kostatzen da, pertsonaiaren eta
idazlearen ahotsak bereiztu egin behar diralako, batak idatzi egin
arren bestearen ahotsari paso emon behar deutsalako, pertsonaiaren
berbakaz idazten daualako idazleak.

Bestalde, idazleak, bere hizkuntzak eta bere idazkerak halako
triangelu bat osotzen dabe. Triangeluaren hiru aldeok ez dagoz beti
egoera bardinean ez eta berean bata bestearekiko eta egoera aldakor
horretatik gatazkak eta krisia sortu daitekez . Idazlearen esperientzia
aurrera doalarik, zenbat eta gehiago idatzi, orduan eta idazkera edo
estilo bereagoa lortzen dauala uste dot nik, triangelua geroago eta
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egonkorragoa bihurt zen dala. Azken baten, zerbait irakurt zen dalarik,
idatzitako hori idazle jakin bati, eta ez besteri, dagokiola onart zen dan
une berean, idazle horrek berezko idazkera, berea baino ezin izan dai-
tekeen idazkera lortu dauala onart zen da. Une edo leku honetara hel-
t zea posiblea ete da? Ametsa ete da? Erantzunik bako itaun gehiago.

Hizkuntza dala eta, ezin dot aurrera egin neure buruari itaun hau
egin barik: Zein da nire hizkuntza? Lehenengo erantzuna argi dator,
jakina, euskera. Ederto, baina zein euskera? Eta hemen erantzunak ez
datoz horren argi. Ez da nahikoa euskera bizia, ona eta jatorra eran-
tzutea. Lehen erantzuna, nire aldetik, hauxe litzateke: bizkaiera da
nire hizkuntza. (Beharbada, garaiotan, eta konbitea egin deustan
alkartea aintzakotzat hartuta, mendebaldeko euskera edo euskalkia
esan beharko neuke). Bizkaiera da nire lehen hizkuntza, nire ama hiz-
kuntza. Bizkaieraz alfabetatu nintzan behinola Labayru ikastegiak
udan Derioko seminarioan antolatzen ebazan ikastaroetan.

Bizkaieraz egiten dot berba eta idatzi be, gehiena, bizkaieraz egin
dot. Inguruko hizkuntzak, erdera guztiak, indarrean etorri dira, datoz
beti, euron indarpean euskera deuseztu eta ezabatu gure a n .
Euskeraren bizitzarako garaiak ez dira inoiz onak izan, ezta izango be.
Bizkaiera/mendebaldeko euskera parekotasun berean jarriez gero,
onak ete dira garaiok berarentzako? Gaurko egunetara mugatu gura
neuke, iraganeko egunak ahaztu gura neukez, nahiz eta sarritan ezi-
nezkoa izan bizkaierak zenbat hiztun galdu dituen, ez bizkaieraz ez
eta batuaz alfabetutako zenbat jende, zenbat sasi-alfabetatu bide baz-
terretan zelan gelditu dan ahaztutea.

Zer egin daikegu gaur egun bizkaieraz berba egiten dogunok,
idazten dogunok? Zer eskeini geinkio euskera bat eta berari? Geureari
eutsi ala guztiz geure sentitzen ez dogun euskara batuaz idatzi? Ba ete
da, beste arazo askotan legez, hirugarren biderik? Seguru nago baina
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sikeran idazteko euskera batu estandarra definitzerakoan be, eritzi
desbardineko izango ginatekeela. Luze joko leuke gai honek eta ez da
gainera gaurko gaia ez eta neurea.

Laburtzeko, esan dagidan nik neuk be batuaz idazten dodala,
neure sasoian lehenengo bizkaieraz eta gero batuaz alfabetatu nintze-
la-eta aprobetxatuz. Onartzen bada euskara batua niretzat euskalki
bat izan daitekeela, bai, erakargarria jat beste euskalki baten idaztea,
holan neure burua lehian jartzen dot eta. Horrez gainera, egia esan,
bada irakurle gehiagorengana heltzeko gogoa be, hedapen zabalagoa
izateko nahia.

Emon daigun orain euskara batuaz idatzi behar dodala, holan
agintzen deutsadala neure buruari. Orain arteko esperientziari esker,
idazterakoan gauza, esakera asko berez berez datoz edo berez datoza-
la emoten dau behinik behin. Berezkotasun horretan letorke sarritan
bizkaiera/batua nahasketaren bat be, kutsaduraren bat edo, azken
baten garaiotako seme-alabak be bagara eta.

Baina nire kasuan hizkuntza aukeraketan bada aldez aurretiko
aukera bat, aukera agerikoa, esplizitoa hasiera baten, aukera inplizi-
toagoa gaur egun eta hitzaldi hau gertatzeko eskatu eusteenean, anto-
latzaileetariko bategaz izan neban lehenengo berbaldietan agertu
zana. Laburrean esateko, euskara batua niretzako adizkera batua da,
aditz laguntzailea eta bere ingurukoak, horrexek dira niretzat euskara
batuaren erreferentziak eta oinarriak, bizkaierazkoaren urrinenekoak
bestalde. Aditzean dana emon dogu guk, adore emon dogu. Horren
ordainez ez dot uste larregi eskatzea danik baltz zein beltz, biribil zein
b o robil, lagunagaz zein l a g u n a re k i n entzun edo irakurt ze r a k o a n
danok buruan ideia edo kontzeptu berbera izatea. 

Amaitzera noa hurrengo puntuaz. Mahai honetan hiru emakume
batu gara edo batu gaitue, andrazkoen ahotsa be agertu dagigun.
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Hasieran ninoana berreskuratuz ekin beharko deutsat  orain. Batetik,
idaztearen eta idazlearen arteko mugak ohartezinezkoak dirala; beste-
tik, barruko egonezin batek, sentipen batek jota abiatzen nazala ni
neu idazten.

Mugok ohartezinezkoak badira, bardin izango dira gizonezko zein
andrazkoentzat, baina gure gizarte honetan, idazle izan ala ez izan, ez
da bardin andrazko zein gizonezko izan. Txikitandik dakarguzan
heziera, esperientziak, ezbardinak dira eta ezbardintasun horrek, kon-
trolatu nahiz gainditu gura izan arren, derrigor agertu beharko dau
gure ekintzetan eta gaur dagokigun ekintza idaztearena da, idazle iza-
tearena. Beraz, ez da bardin izango andrazko idazlea edo gizonezko
idazlea izan, eta hau esatean ez dot uste ezer barririk dinodanik.

Barruko egonezina edo kezka bada idazteko abierazlea, bardinak
ete dira gizonezkoen eta emakumezkoen sentipenak, bizipenak? Nor
ausartuko ete da baietz esaten? Eta ez dinot hemen andrazko izatea-
gaitik andra guztiak bardin sentitzen dogunik, gauzak ez dira hain
xinpleak, gitxiago oraindino sentimenduen munduan. Zuek zeuok be
nabarituko dozuez beharbada aurrean agertzen jatzuezan hirurok izan
daikeguzan ezbardintasunak. Ezbardintasunak aberastu egin beharko
gindukezala uste dot baina.

Dana dalakoa idaztea zein idazle izatea, nahiz eta egonezina kezka
nagusi bihurtu, nahiz eta etorkizunaren aurrean  bildur izan, nahiz
eta sarritan idaztearen iturria eremu lehorra bihurtu, izan, beti ekin-
tza eskergarria da. Horrez gainera bada, eta holantxe sinistuta nago,
emon izan jatan dohaia be, ni neu lantzen eta biderkatzen ahalegin-
tzen nazana . Dohai horregaitik eskerroneko agertzen naz.
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