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I

Idazketa gauza asko izan daiteke. Adibidez, barnetik 
kanporatzen dituzun gauzen gordelekua. Edota mundura 
zabaltzen den ate bat, zeina ezin dugun ikusi ez ukitu. 
Irakurtzean sentitzen nuen pasioagatik hasi nintzen idazten. 
Orrialde horiek sortzen zituztenekin liluratuta. Horregatik 
idazten dut, nik irakurtzean sentitzen dudana besteei 
transmititzeko. Idazlearen existentzian bi bizitza kontrajarri 
egon dira. Sorkuntzarena, burbuila sortzailea, idaztearen 
bakardadea, sortzen dituzun pertsonaia eta munduaz 
inguraturik. Eta bestetik, promozioa, gauetik goizera 
gertatzen den bat-bateko aldaketa, zure istorioa elementu 
intimo bat izatetik denon parte izatera pasatzen denean. Bat-
bateko prozesu bat da, baina aldi berean delikatua; behingoan, 
mundu guztiak zuretzat guztiz sentikorra izango den iritzi 
bat edukiko du. Gaur egun esklusiboki idaztera dedikatzen 
naiz. Ohitura, ordutegi eta aldez aurretik pentsatutako plan 
bat jarraitzen saiatzen naiz. Haatik, egoera oso ezberdinetan 
idatzi dut: gauez esnatu naiz lanera joan baino lehenago, 
unibertsitate garaian berandu arte geldituta, egun osoa 
ordenagailu aurrean, ikasten eta planoak marrazten egon 
ostean. Egoera bakoitzak bere desabantaila eta abantailak 
izan ditu.
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Abstract

Architecture and writing, in principle 
there is no relationship between them 
more than the last letters. The creative 
process. Here lies the key to the issue, 
the incredible similarity between 
many crafts and professions, between 
architecture and writing. Architecture 
helped me to mature as a creator, 
to manage large projects with many 
branches that belong to a whole.
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Laburpena

Arkitektura eta idazketa, hasiera batean 
bien artean ez dago erlazio handirik. 
Sorkuntza prozesua. Hortxe dago 
koska, arte eta profezio desberdinetan 
ematen den antzekotasuna, arkitektura 
eta idazketan artean. Arkitekturak 
sortziale gisa ontzeko lagundu zidan, 
proiektu luzeak kudeatzeko,  adarkatze 
desberdinak zeintzuk osotasun baten 
partaide diren.
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II

Irakurtzean sentitzen nuen pasioagatik idazten hasi nintzen, 
hau da, orrialdeetan magia egiten zutenekiko miresmen 
horretatik. Niregan eragiten zutenen mailara iritsi nahi nuen, 
irakurtzen batzuetan sentitzen nuena besteei helaraziz. Hori 
izan da nire ilusioa ia seiehun orrialdeko lanetan murgiltzeko. 
Hogeita bat urterekin, karrerako laugarren urtean, nire lehen 
eleberria idazten hasi nintzen. Bi urte horietan idazketa eta 
arkitekturako azken ikasturteak uztartu nituen. Egunez ikasi 
eta gauez idazten nuen. Gerora, nire lehenengo eleberriaren 
promozio-dimentsioen aurrean, eta eskubideak kobratuta, 
bigarren liburua idaztea erabaki nuen, La sinfonía del tiempo, 
eta azken bi urteetan idaztea erabateko arduraldia izan da.
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III

Noizbehinka nire sorkuntza-prozesua arkitektoaren 
lanarekin erlazionatzen dut, eraikin baten eraikuntzan 
batzen duen kontzeptu bera eleberri baten «eraikuntzan» 
islatzen baita. Fatxada eder edota espazio soil eta eroso 
baten atzean, horiek sostengatzen duten egitura eta argia 
pizteko instalazio-sare bat ezkutatzen diren moduan, 
eleberri baten atzean den-denak zuzen funtzionatzeko 
makineria ikusezin bat dago. Orrialde baten atzean beste 
bat dago, gogaikarriagoa eta zirriborroz betea, zeinak 
aurrekoa sostengatu eta irakurlearen begi arretatsuarentzat 
ederra eta ikusgai egiten duen. Nire tramak eta azpi-tramak 
kableak eta tutueriak dira, nire pertsonaiak zimenduak. 
Egitura horrek guztiak, konplexutasun ikusezin horrek, 
irakurketa aztikeria bilakatzen du,norbera irakurtzen ari 
dela ahanzteko, baita arnasa hartzen eta existitzen dela 
ere ahanzteko, norbera pertsonaia bilakatzeko, istorio bera 
bilakatzeko. Jendeak irakurtzen duenean irakurtzen duen 
hori inork idatzi ez duela pentsatzeko idazten dut.

IV

Eleberri bat eraikitzen dudanean, arkitektura nire baitan 
dago. Egia esan arkitekturaren bi aurpegiak: teknikoa eta 
artistikoa. Istorio bat eraikitzen dudanean momentuan oso 
teknikoa naiz, oso estrategikoa. Haatik, alderdi teknikoa 
arkitektoarengan nahitaezkoa da, teknikotasuna bereganatu 
egiten da, egitura mentalak dira, asimilatzen diren ezagutzak. 
Artistikoa, aldiz, ez. Artistikoa berezkoa da, barruan eramaten 
da, eta bakoitzaren DNAn dago. Artistikoa anbiguoa da, 
kontraesankorra, literarioa, gizakiaren ariman sakontzeko 
balio duena. Leku bat da, non bi egiak aldi berean egon 
daitezkeen, non era berean maitatu eta gorrotatu daitekeen, 
edo bat ere ez edo denak batera, non barre eta negar egin 
daitekeen jakin gabe zergatik. Leku horretan ez da erantzun 
matematikorik existitzen, ez da existitzen zuzena edo 
okerra, leku horretan nobelaren ekuazioa, hau da, erantzuna 
ikustea ahalbidetzen dizun argia, egia esan, ez da erantzun 
bat ikusteko argia, baizik eta zure inguruan dauden galderak 
ikusteko argia. Nire baitan, idazlea eta arkitektoa naizen 
aldetik, bi jakintza kontrajarri horiek aldi berean existitzen 
dira. Teknikoa eta artistikoa, eraikitakoa eta aldakorra edo 
zalantzazkoa. Alderdi arkitektonikoak presentzia duen 
eszena bat eraikitzen dudanean, sekuentzia bisual baten 
gisa irudikatzen dut, zinematografikoa, ikuskera narratiboa 
kamera bat izango balitz bezala edo irakurlea mugimenduan 
egongo balitz bezala. Arkitektonikoa oinarrizkoa da, 
zeren gizakiaren denbora-pasaren egiazko arrastoa baita. 
Zumthorren filosofia asko gustatzen zait, haren samurtasuna 
eta errespetua, arkitektura ulertzeko duen modua.
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