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Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère

Marcel Proust, “Contre Saint-Beuve”

Liburu eder guztiak nolabaiteko hizkuntza atzerritarren batean dau-
de idatzita, zioen Marcel Proustek. Zitek interpretazio askotarako
bidea ematen dute, eta guk, noizean behin zitazale bihurtzen gare-
nok, zukua geure alde ateratzen diegu. Oraingoan ere horrelaxe egin-
go dut nik: Proustek esan nahi zuena edozer zela ere, saiatuko naiz
nire lurralderantz ekartzen esaldi biribil horren esanahia, badu-eta
zertan arakatua, eta ematen du zer pentsatu nahikoa.

Esan beharrik ez badago ere, esan egingo dugu: Proustek liburu
ederrak aipatzen dituenean, oro har, literaturari buruz ari da, hau da,
literatura onari buruz. Izan ere, literaturak ez du zertan literatura ona
izan behar. Zein da literatura onetik liburu txarretara dagoen aldea?
Hitz potoloak dira horiek, baina ausart gaitezen zerbait botatzera:
literatura onaren atzean dago, besteak beste, garai eta leku guztietako
irakurleengana heltzen den arma bat. Okelan sartzean min egiten
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duen ezten bat edo azalaren gainean laztan egiten duen antzara-luma
bat. Literaturak aldarazi egin beharko luke irakurlea, liburua hartzen
duen unetik amaitzen duen arte.

Literatura onak eta literatura txarrak antzeko gaiak erabiltzen dituz-
te. Zelan kontatzen den, hortxe dago gakoa. Eta “zelan” esaten duda-
nean, literaturaren mekanismoez ari naiz, ez soinekoaz: idazleak ira-
kurlea engainatzeko eta engaiatzeko duen abildadeaz ari naiz, ez hiz-
kuntzaz. Hizkuntza bitartekoa “baino” ez da, kakotxen artean “baino”
hori. Hizkuntzak ez digu bermatuko idazten ari garena antologikoa edo
zaborra izango den, eta horren frogarik sinpleena da hizkuntza berean
maisulanak eta narraskeriak argitaratzen direla urterik urte, esate bate-
rako gazteleraz, esate baterako frantsesez, esate baterako euskaraz. Ezin
zen bestela izan: narraskeria gehiago argitaratzen da, maisulanak baino.
Baina hori beti izan da horrela, eta izango da, beti izan delako erraza-
goa liburu txar bat idaztea, eta, denborarekin, gero eta errazagoa izan-
go delako liburu txarrak idaztea, on gehienak idatzita daude eta.

Lehen esan dut hizkuntza soinekoa dela, eta, beharbada, ez da adi-
biderik onena izan. Hizkuntza komunikaziorako baliagarria den logi-
ka jakin bat ematen digun hezurdura da, eta, ondorioz, literaturara-
ko ere baliagarria da hezurdura hori. Lehen soinekoa dela esan badut,
eta konbentzituta esan dut hitz hori, izan da iruditzen zaidalako,
askotan, hizkuntza hartzen delako jomugatzat, literatura hartu beha-
rrean helburu gisa. Eta halaxe hartzen dute idazleek, argitaletxeek,
kazetariek eta, zelan ez, irakurleek. Zenbat eta zenbat liburu ez ote
duten irakurleek erosten, liburu hori hizkuntza batean dagoelako eta
ez beste batean. Argi dago: kasu horretan, jomuga bakarra hizkuntza
da, erositako liburua kalitatekoa den edo ez den kontuan hartu gabe.
Horregatik nioen hizkuntza soinekoa dela, argi dugun arren hizkun-
tzak tokian tokiko komunikazioaren hezurdurak direna.

Aipatutako gaitz horren jabe, batez ere, geu gara, hizkuntza txiki-
dunok, eta ez hainbeste beste denak. Izan ere, beste horiek, euren
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handitasunean eta -kasu askotan- euren inperialismoan, ez dute beha-
rrizanik hizkuntzaren soinekoari erreparatzeko. Zentra gaitezen idaz-
leetan, adibidez: bada, beste idazle horiek, inguruko gaztelera, fran-
tses, ingeles eta abarretako idazleek alegia, ez dute gazteleraz, frantse-
sez, ingelesez eta abarrez idazten. Ez: eurek idatzi egiten dute. Euren
hizkuntza nagusian, inperialistan edo dena delakoan. Seguruenik,
hizkuntza bakarraren jabe direlako eta, beraz, ez direlako gu bezain
aberatsak (zerbaitekin kontsolatu beharko ginen), baina, azken bate-
an, idatzi egiten dute, arduratu barik inguruko beste arazoez: ez dute
sinesgarritasun problemarik, euren hizkuntzekin mundu osoa irudika
daiteke eta. Libre dira euskal idazleek dugun pisu handitik. Hizkun-
tza gutxituaren pisutik, hain zuzen.

Norbaitek esango dit hasia naizela kexatzen, hizkuntza gutxitua-
ren aitzakia lar erabiliarekin. Ez dakit larregi erabilitako aitzakia den,
baina egia, behintzat, bada: duela oso-oso gutxira arte, eta, kasu ba-
tzuetan, oraindik orain ere, euskal idazleak ez gara gai izan zenbait
gairi buruz euskaraz idazteko. Aldiz, adibidez hartzen badugu gazte-
laniazko literatura, konturatuko gara sekula ez dutela arazorik izan
edozein giro, edozein testuinguru, edozein pertsonaia, edozein istorio
gaztelaniaz kontatzeko. Ez da, baina, gaztelaniak euskarak baino
baliabide gehiago izateagatik, ez ditu eta. Ez da gaztelaniak kosmobi-
sio osatuagoa ematen duelako munduaren gainean, ez baitu ematen.
Ez da horrelako ezer: soil-soilik da idazle horiek ez daudela hizkuntza
jakin batean idazten, baizik eta idazten ari direla. Eta irakurle horiek
ez dutela hizkuntza bat irakurtzen, baizik eta nobela bat, edo ipuin-
liburu bat, edo poesia edo saiakera. Irakurtzen ari diren testu horre-
tan ez dute hizkuntzaren soinekoa edo hizkuntzaren hezurdura ikus-
ten: mamira doaz, istoriora edo kontatzen den horretara. Oso sinplea
da zure hizkuntza erabat normalizatuta badago.

Baina euskararen errealitatea oso gauza konplexua da: hizkuntza
da, baina, gainera, euskalki multzo bat da, bakoitza bere ezaugarrie-
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kin, bere ñabardurekin. Eta ahozko hizkera bizi-bizia ere bada. Eta
beti kinkan dagoen hizkuntza, soka mehean ekilibristen antzera dabi-
len komunikazio sistema.

Anjel Lertxundik azaldu zuen hori elkarrizketa batean, hitz ego-
kiagoekin: “Giza historia eta historia unibertsala nolabait paranoia
baten historia da. Ia guztiok gara definizioz paranoiadun. Gero gai-
netik paranoia eragiten digun hori sakralizatzen baldin badugu, para-
noiari aldare bat eskaintzen diogu. Ni, gauza horietan, erlatibizatzea-
ren aldekoa naiz. Paranoia horiek sakralizatzen baldin baditugu,
bihurtzen dira superego batzuk, baina egiazkotik oso gutxi dutenak.
Euskal literatura paranoia handi baten literatura da, beste kasu asko-
tan den bezala. Baina paranoia hori dago oinarrituta neurri batean
hizkuntzan. Euskal literaturaren kasuan, bere egoera partikularraga-
tik, “hizkuntza bera izan du paranoia horren iturburu eta gaia ere
bai”, esan zuen oriotarrak.

Mintzagai dugun kontu honetan, azken esaldi horrek alerta jarri
beharko gintuzke: euskal literaturaren paranoiaren iturburua eta gaia
hizkuntza izan da. Iturburua dela bagenekien, baina Lertxundik hiz-
kuntza gai ere bihurtu dugula adierazi zuen, eta egia da. Eta hori da,
hain zuzen ere, paranoia iraunarazteko modurik onena: literatura egi-
ten ari garenean, gure paranoiaz ere hitz egitea, edo, beste modu bate-
an esanda, gure paranoiaren inguruan eraikitzea literatura.

Gure literaturan ze eragin izan du hizkuntzaren paranoia horrek?
Esango nuke elkarren kontrako eragin logiko bi izan dituela, euskal
literatura modernoaren azken 30 bat urteotan. Esango nuke, gainera,
hizkuntza gutxituek derrigorrez sufritu beharrekoak direla aipatuko
ditudan ondorioak.

Alde batetik, urte luzez badirudi beldur antzeko bat sentitu dute-
la idazleek, eta noraezean ibili direla euren testuetarako euskara ere-
dua aukeratzerakoan. Normala ere bazen, euskara guztiz finkatu gabe
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zegoelako eta idazle bakoitzak bere hizkuntza aukeratu behar zuelako.
Baina euskara batuaren finkatze prozesuak ekarri zituen zalantzak
albo batera utzita eta literaturak eskatzen duen sinesgarritasunera eto-
rrita, garai hartako idazleek argi ikusten zuten euskara ez zela sines-
garria kasu askotan, baina, era berean, iruditzen zait ez zirela ausar-
tzen euskalkiak erabiltzera, euskal munduak batuaren aldeko hautua
egina zuelako ordurako. Beti erabiltzen den adibidea, adibiderik eza-
gunena, Ramon Saizarbitoriaren “Ehun metro” da; izan ere, euskal
literaturak eman duen emaitza ederretako bat izateaz gain, liburu
horrek ezin hobeto erakusten du zelako nahi eta ezinak izan ditugun
euskal idazleok urte luzez, euskara ereduek literaturan izan behar
duten lekuari buruzko eztabaidan. Poliziek ez dute euskaraz egiten
nobela horretan, pentsaezina zen horrelako zerbait. Idazleari ez zit-
zaion horrelakorik buruan kabitzen, eta irakurleari ere ez. Gure lite-
raturak, garai hartan, asko zeukan filologiatik, eta filologiarik egiten
ez zuten liburuek, literatura ona egiteko asmoa zuten liburuek
(“Ehun metro” honek, berbarako), arazo hori aurkitzen zuten: euska-
rak errealitatea mugatzen zuela. Hau da: literatura egiteko bitarteko
hutsa izan behar zuen elementua, hizkuntza alegia, jomuga edo hel-
buru bihurtzen zela. Literatura idaztean filologia egin nahi bazen,
hizkuntzak irabazten omen zuen; literatura idaztean literatura egin
nahi bazen, sinesgarritasunak irabazten omen zuen. Hasieran ere esan
dut literatura onaren ezaugarrietako bat sinesgarritasuna dela, eta ger-
tatzen zen euskara oztopo ere izan zitekeela sinesgarritasun hori lor-
tzeko. Euskara beti zen garrantzitsua garai hartan: helburu zelako edo
oztopo zelako, baina euskara beti zegoen tartean, eta literaturak berak
baino garrantzi handiagoa zeukan kasu askotan.

Bestetik, bigarren eragina berriagoa da, edo, behintzat, sinistu nahi
dut eragin hori existitzen dela. Pentsatu nahi dut gaur egun albo batera
utzi dugula sinesgarritasun faltaren konplexua eta literaturaren aldeko
apustua egiten hasiak garela. Horrek esan nahi al du soinekoari, hezur-
durari, hizkuntzari, euskarari ez zaiola horrelako garrantzirik eman
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behar? Ez, hori ez da horrela. Alderantziz, gainera: zenbat eta gehiago
sinistu egiten ari garena literatura hutsa dela (hau da, ez gaudela filolo-
gia egiten), orduan eta gehiago aberastuko dugu gure literatura (logikoa
denez), eta, ondorioz, erabiltzen dugun euskara ere orduan eta naturala-
goa eta aberatsagoa izango da. Beharbada ez da aberatsagoa izango zen-
tzu filologikoan, baina bai literaturari egiten dion ekarpenari dagokio-
nez: irakurlea testuan murgilduko da, eta ez dio erreparatuko irakurtzen
ari den hizkuntzari, ezpada irakurtzen ari den testuari.

Gaur egun, inork ez du zalantzan jartzen euskal literaturan guztiz
sinesgarria dela polizia bat euskaraz egiten topatzea, esate baterako.
Horren arrazoi nagusia da literatura egiten ari garela, eta aurretik
egindako filologia mota guztiak “apurtzen” ari garela, nolabait esate-
ko. Ez gaude leihotik behera botatzen gure aurreko idazleek eginda-
ko lan eskerga, inondik inora: egiten ari garena da, maila ia perfektua
lortu duen hizkuntza literarioari buelta eman, zentzurik onenean:
hain landutako perfekziotik hain landutako inperfekziora jaisten ari
gara, herri mailako hizkerara, jergara, argotera, beharbada lurralde
ausartago batera. “Txuletaren teoria” da hori: alde batetik ederto
eginda dagoen txuleta horri buelta ematen ari gara orain, hain egin-
da ez zegoen aldea egin nahian. Perfekziotik inperfekziora, euskaratik
euskarara, filologiatik espaloira.

Proust berriro hizpidera ekarriz, eta laburbilduz: literatura ederre-
an topatzen den hizkuntza arrotz horrek, zeharka, badu zerikusirik
hizkuntzarekin, baina, funtsean, literatura ona hizkuntzatik haratago
doan zerbait da. Eta literatura ederrak baldintza bat behar du (behin-
tzat) irakurlea guztiz harrapatzeko, errealitatearen eta fikzioaren arte-
ko mugak lausotzeko, esan nahi dena esateko, fikziozko istorio erreal
bat osatzeko, hori baita idazle batek daukan helbururik behinena:
sinesgarritasuna da gutxieneko baldintza hori.

Sinesgarritasuna lortzeko bide horretan, ze leku dauka euskalkiak?
Zein da euskalkiek literaturari egin behar dioten ekarpena?
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Erantzuna argia da, nire ustez: sinesgarritasuna oinarri, abiapuntu
eta helburu hartuta, hau da, sinesgarritasuna beti gogoan dugula,
edozein da euskalkiek literaturari egin diezaioketen ekarpena. Edo-
zein, baina beti baldintza hori kontuan hartuta. Gauza bera eskatzen
diot euskara batuari zein ahozkotasunean oinarritutako hizkuntzari.
Zer esanik ez, gauza bera eskatzen diot gaztelaniari edo frantsesari.

Hizkuntza egokian idaztea erraza da gaur egun, ez dago gauza
errazagorik. Testu prozesadoreak berak zuzentzen dizkizu akatsak, eta
inoiz baino baliabide ugari eta hobeak ditugu esku artean, paperean
zein euskarri informatikoan. Dena dugu eskura behar bezala idazte-
ko. Baina zuzentasunak, hain denbora luzez euskal literaturan landu-
tako zuzentasun filologiko horrek, ez du bermatzen literatura ona egi-
ten ari garenik.

Beharbada guri, euskaldunoi, gertatzen zaiguna da geure buruare-
kin egiten ditugula konparazioak, ez kanpoko errealitateekin. Baina
pentsa dezagun apur batez: literatura ona dela esango genuke gaztele-
ra perfektuan baina ez sinisteko moduko hizkeran idatzitako nobela
bat? Norbaitek imajinatzen du ume bat protagonista duen liburu bat,
zeinetan umeak berea ez den hizkera bat erabiltzen duen? Ariketa lite-
rario hori edo beste edozein beti irtengo zaigu txarto, sinesgarritasu-
na behar bezala lantzen ez badugu; eta arazoa ez da hizkuntzena, ez
euskararena, ez euskalkiena. Arazoa idazlearen trebetasunaren arabe-
ra gainditzen da edo ez da gainditzen.

Literaturaren sinesgarritasuna pikutara bidaltzeko beste modu bat
da euskara mota bat egiten den lekuan beste euskara bat sartzea. Bei-
zamako baserri batean Atxondoko euskara erabiltzea edo Bilboko
zuloan Goenkaleko hitanoa erabiltzea, esate baterako.

Baina berezitasun horrek alde ona ere badauka, beste hizkuntza
batzuetan eta, ondorioz, beste literatura batzuetan aurkitzen ez
dugun alde ona: giroak bereizteko aukera dugula. Gazteleraz idatziz
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gero, hizkuntza jasoa erabil dezakegu, edo jerga bat, edo txarto esan-
dako zerbait. Gazteleraz ari bagara, zaila da, idatzizko ariketa soilean,
irudikatzen ari garen pertsonaia Murtziakoa edo Oviedokoa den
bereiztea, eta, ondorioz, zaila da hizkuntzarekin soilik errealitate
sozial jakin batzuk bereiztea. Euskarak eta euskalkiek aukera hori
ematen dute, besteak beste. Izan ere, pertsonaiek erabiltzen duten
euskararen arabera, euren jatorria baino gehiago jakiteko gai gara:
pertsonaia horien errealitate sozial, kultural, ekonomiko edo dena
delakoa zein den ere aise asmatuko dugu, eta horrek lagundu egiten
dio idazleari, ze datu horiek zuzenean ematen ez baditu ere, datu ba-
tzuk igortzen ari zaio irakurleari. Eta hori garrantzitsua da, sinesga-
rritasunari laguntzen diolako eta, beraz, literaturak ibai baten antze-
ko bidea hartzen duelako: urak, hitzak alegia, beti aurrerantz egin
behar du literaturan, beti erritmoan eta beti oztopoei aurre eginez, eta
literaturak korrontean behera eraman behar du irakurlea, konturatu
barik ia, nola ibaiak arrastatzen dituen hostoak.

Euskaraz egindako literaturak, beraz, esplizituki ematen duena
baino informazio eta erreferentzia gehiago ematen du lerro artean.
Lehenago esandako esaldi bat berriro ekarrita, euskarak errealitatea
mugatzen du (eta ze hizkuntzak ez du errealitatea mugatzen? Baina
lasai, ze hizkuntzak mugatzen duena, literaturak zabaltzen eta uni-
bertsalizatzen du), baina, muga horien barruan, zertzeladak eta xehe-
tasunak ematen ditu euskarak. Hori horrela bada, onartu beharko da
euskalkiek erreferentzia gehigarriak ematen dituztela, baina, horrez
gain, ezin izango da ukatu euskalkiak euskara batua aberastera dato-
zela. Ibaiaren irudiarekin jarraituz, albotik datozen erreken antzera
ikusten ditut euskalkiak, beti ura (gehiago edo gutxiago) isurtzen ibai
nagusira, beti albotik, beti bazterretik.

Gauza jakina da hizkuntzak beti daudela eraikuntza prozesuan,
inoiz ez daudela guztiz eraikita edo, beste modu batez esanda, gaur-
koa inoiz ez dela betiko izango. Euskararen eta hizkuntza gutxituen
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kasuan, zer esanik ez: etengabe osatuz doan hizkuntza da gurea. Eta,
duda barik, nola edo hala araututa dagoen hizkuntza batek, euskara
batuak gure kasuan, bazterreko erreken emaria jasotzen ikasi behar
du, edo, hobeto esanda, geu gara emari horrekin modu naturalean
bizitzen ikasi behar dugunak, euskara ondo ohituta baitago etenga-
beko berrikuntzara.

Lehen ere esan dut euskara batuaren prozesua luzea eta konplexua
izan zela, eta horrek nolabaiteko filologia-lanera lotu zituela duela
urte batzuetako idazleak. Filologia lan horretatik irteteko, askatasuna
behar da hizkuntzarekiko. Ez naiz hau esaten nekatuko: idazleak sen-
titu behar du ez dagoela hizkuntza batean idazten, baizik eta idazten
ari dela. Boligrafoaren puntatik irteten ari zaion marra urdin hori ez
da hizkuntza bat, hori literatura da. Eta horixe sentitu behar du idaz-
leak, libre jokatu behar du: hizkuntzaren kode sisteman zehar, inon-
go katerik gabe jokatu behar du, gehiago begiratuz kalera, hiztegira
baino. Hori bezain sinple jokatu behar du gaur eguneko idazleak.
Hortik aparte dagoen guztia, filologia lan guztia, asko eskertuko dio
euskarak, baina ez literaturak.

Betiko zalantza sortzen da horrelakoetan: beldurra agertzen da, ez
ote garen euskara txarrean eroriko. Hori beste eztabaida luzeago bate-
rako gaia da: euskara txarrik ba ote dagoen, ez ote dagoen ontasun
izpi bakar bat ere euskararik txarrenean. Gai korapilotsuegia da hiz-
kuntzaz askorik ez dakien ni bezalako kontu-biltzaile batentzat, eta ez
naiz sartuko. Baina zalantza etortzen da, bai: euskara perfektutik
espaloi ertzeko euskarara jaiste horretan, ze puntutaraino ari garen
narrasten gure hizkuntza, beti sinesgarritasunaren izenean jokatuta.
Idazle askori entzungo diozun kalapita baita: “Goenkaleko euskaran
idazten badut, liburua ez da sinesgarria izango; eta kaleko euskaran
idazten badut, erabilitako hizkuntza ez da zuzena izango”. Zeren alde
egin? Ez da erraza, baina, Julio Cortázarrek egiten zuen moduan,
idatzi dugun testua ozen irakurtzen badugu, beharbada konturatuko
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gara non egiten duen herren; ze hizkuntza, begietatik baino, belarri-
tik sartzen da, eta hori sarritan ahanzten dugu idazleok. Edozelan ere,
Euskaltzaindiaren arau guztiak ezin izango dira bete (egia esan, Eus-
kaltzaindiaren arauak betetzeko ahaleginik ere ez dugu egin behar,
literatura egiten ari bagara), eta Xuxen testu-prozesadorearen zuzen-
tzaileak sarritan markatuko dizkigu hitzak gorriz, baina horrek ez du
esan nahi hizkuntza gaiztotik goazenik. Seguruenik, gure literatura-
ren mesederako, hizkuntza zuzenetik goaz.

Zentzu horretan, euskal literaturak asmatu behar du kaleko jergak
harrapatzen. Beharbada, Andoni Egañak 2005eko txapela irabazteko
egin zuen moduan, parrandak egin beharko ditugu gazteekin, behar-
bada belarria zorroztu eta irudimena arteztu beharko dugu hizkera
berriak asmatzeko. Baina hizkera hori existitzen da: kalean bizi da, ez
hiztegietan edo Euskaltzaindiaren arauetan, eta kalera joan beharra
dugu hizkera fresko horren bila. Edo memoriaren zokoetan arakatu
beharko dugu, umezaroko hizkuntza zahar baina berritzailearen bila;
edo portura joan beharko dugu, marinel beltzak Ondarroako marinel
zaharrekin zelan mintzatzen diren harrapatzeko, nik neuk ez baitut
sinisten hizkuntza perfektuko literaturan (eta hizkuntza diodanean,
hizkuntza guztiez ari naiz, ez gureaz soilik). Eta hau ez da narrastasu-
naren aldeko apologia, baizik eta benetakotasunaren aldeko apologia.
Itzulpenetan edo testu teknikoetan, jakina, euskara zuzen eta arautua
erabili beharko dugu, baina literatura beste lurralde bat da, libreagoa,
hizkuntzatik apartekoagoa eta, izatekotan, hizkuntzari adarrak jartze-
ko sortua dena.

Baina euskalkiak ziren gure gaia. Eta euskalkien funtzioa modu
berean ikusten dut nik: euskara batua izanik ardatz nagusia, eta ibai
horren emaria aberasteko, euskalkiak ur berriak ekarriko ditu bazterre-
tik. Iturri zaharretik edanda zein euskalki bizien errotatik, ur hori mugi-
tu egingo da beti. Izan ere: badirudi euskalkia aipatzen dugunean iturri
zahar horri buruz ari garela ezinbestean, baina ezin da ahaztu espaloiko
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edo kaleko mailan euskalkia bizi-bizirik dagoela, eta, ondorioz, bazte-
rreko errekatxo hori ere etengabe berritzen ari dela. Zeintzuk dira erre-
ka txikia elikatzen duten errekasto are txikiagoak? Batuaren kasuan
bezala gaude: hizkuntza erabiltzen denean (eta, aitor dezadan, goizero
trena hartzen dudanean argi ikusten dut bizkaiera bizi-bizirik dagoela
Gernika eta Durango inguruetatik datozen gazteen artean, nire pozera-
ko eta eguna ondo hasteko) iturriak berezkoak dira, beharrizanak sor-
tutakoak. Erabiltzen ez den hizkuntza da atrofiatzen dena eta beharri-
zanei erantzuteko gai ez dena, baina bestea, batua izan zein euskalkia
izan, guztiz kapaz da iturri berriak sortzeko handik edo hemendik.

Euskalkiak literaturarako interesatzen zaizkit, baina ahozkotasuna,
jergak edo batuaren barruan egindako berrikuntzak interesatzen zaiz-
kidan modu berberean. Ez gehiago, ez gutxiago. Nik batuaz idazten
jarraituko dut, ze, niretzat, batua ez da ibai itxi bat, bere urarekin soi-
lik elikatzen dena. Horrek esan nahi du euskalkiek, bizkaierak nire
kasuan, leku inportantea izango duela nire literaturan, neurea delako
eta neure mundu afektiboa euskalkitik doalako, euskara batutik baino
gehiago. Eta jergaren bidetik ere mugitzen da nire mundua, eta, inon-
go dudarik gabe, arau zehatzik gabeko hizkuntza batetik. Batuaren
ibai nagusitik noa, beraz, belarriak eta sentimenak bazterreko erreke-
tara zabalik. Itzultzaile lanean ari naizenean, arauak ditut eta arauak
errespetatzen ditut, hizkuntza errespetatu behar dudalako; idazlea eta
pertsona naizenean, aldiz, saiatzen naiz ahalik eta libreen jokatzen.

Ez zaituztet nahastu nahi, lehen txarto esan dut eta: nire literatu-
ra ez dago batuaz idatzita. Nire literatura, edo hori nahi nuke behin-
tzat, literaturaren hizkuntza unibertsalean dago idatzita. Asko esatea
da, baina beste helbururik ezin du izan idazle batek: hizkuntza ahaz-
tu, literatura egiteko.

Proustek zioen moduan, nolabaiteko hizkuntza atzerritarren bate-
an idaztea da idazlearen egitekoa, hizkuntzez ulertzen ez duen hiz-
kuntza atzerritarren batean, alegia.
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