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Escriptor

Kirmen
Uribe (On-
darroa, Bis-
caia, 1970)
diu que és un
treballador
de les lletres,
però més
aviat és un
crac que ha
aconseguit
que el pre-
sentin com
un gran re-
novador de
la literatura
basca amb el
seu primer
llibre de poe-
sia, tot un
bestseller de
títol romàn-
tic i contin-
gut social:
Mentrestant
dóna’m la
mà. La versió
anglesa
(atenció!) va
ser premiada
pel PEN dels
Estats Units i
(atenció
altre cop)
Uribe ha pu-
blicat en re-
vistes com
The New Yor-
ker. També li
han donat el
Premio Naci-
onal de Nar-
rativa i el
dels llibre-
ters bascos
per la seva
primera
novel·la, que
ara treu Edi-
cions 62: Bil-
bao-New
York-Bilbao

K.U. He trobat que la novel·la era
el gènere més apropiat per expli-
car moltes coses que volia expli-
car: la decadència del món del mar,
com vivim la gent de la meva gene-
ració, aquest canvi del món analò-
gic a un món digital... la ficció era
la millor eina.

A.C. Una ficció que molts cops és
no-ficció.

K.U. Bé, el narrador es diu Kir-
men Uribe, però no sóc jo. Crec que
l’autoficció és molt apropiada per a
aquesta novel·la en particular. No
volia fer una novel·la convencional.
Començava a pensar en personat-
ges i m’adonava de la impostura.
Vaig decidir que ho havia d’explicar
jo, però tampoc volia fer una auto-
biografia perquè també és una im-
postura. Hi sóc jo i personatges
reals, però en incorporar-nos a la
novel·la ens tornem de ficció.

A.C. Ara bé, amb aquest exercici
no tens més remei que despullar-te,
si no, no s’hi val.

K.U. Sí, i hi ha parts de la novel·la
que se m’han fet dures d’explicar
com quan somio amb el meu pare
després de mort, això encara em
resulta dolorós. També hi expresso
els meus dubtes com a creador.
Mostro com canvio jo mateix en el
procés d’escriptura i com em re-
converteixo en mi mateix, sempre
mantenint certa distància. Les
emocions no estan explicades
d’una manera exagerada.

A.C. El món de l’art t’ha ajudat a
entendre’t més?

K.U. Crec en el diàleg entre els
gèneres, i al llibre hi ha assaig,
relat curt, poesia... Això també
m’interessa entre disciplines, per
això hi ha un quadre reproduït al
llibre. Sóc molt aficionat a la pin-
tura i volia parlar d’Aurelio Arteta,
un pintor molt important en el re-
naixement cultural basc i que es
dóna la casualitat que el meu avi
va conèixer. Li van encarregar
pintar el Guernica i va dir que li
demanessin a Picasso perquè ell
marxava cap a Mèxic amb la seva
família. Tots els creadors estan
sotmesos a la tensió entre la crea-
ció i la vida.

A.C. I tu, als 39 anys, com ho
portes?
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K.U. Miro de mantenir un equili-
bri entre les dues coses. La novel·la
també és un retrat de contrastos
entre la família tradicional i la nova
reestructurada, entre la tradició
oral i els mails, entre la quietud i el
desplaçament. Està situada en un
no-lloc canviant i això és el que
plasma molt bé com vivim ara ma-
teix, amb la memòria i la identitat
canviants.

A.C. I això com s’entoma al País
Basc i el seu debat identitari?

K.U. Molt bé. He venut 15.000
exemplars. Pamuk deia l’altre dia
en una entrevista que està fart de
la visió que té Europa de Turquia,
com de país fantasma, i que ell
volia donar una visió amable del
seu país. Jo també vull fer això i re-
tratar un País Basc plural, modern i
amb molt d’amor per la llengua.

A.C. Tornant a la vida i la creació.
Abans te m’has escapat: de què
vius?

K.U. De la literatura.

A.C. Ara em diràs que vius de la
poesia?

K.U. Sí, ja fa anys que vaig decidir
ser escriptor professional. Faig re-
citals i col·laboracions a la premsa.
Tenia clar que necessitava temps.
No només per escriure els llibres
sinó també per llegir i estudiar per-
què surtin bé. Si tingués una altra
feina no ho podria fer. També he de

defensar el llibre quan surt al car-
rer i les seves traduccions. Jo em
veig com un treballador de les lle-
tres, tant si escric poesia com quan
faig novel·la. No veig al poeta com
un aristòcrata que transcriu les pa-
raules de Déu.

A.C. Només faltaria. Ets un escrip-
tor del nostre temps.

K.U. Sí, ara som més com els ar-
tistes del Renaixement. Mira Mi-
quel Àngel, se sentia escultor, però
també era pintor i arquitecte.
Abans treies un llibre de poemes i
era com si et casessis amb la poe-
sia. Jo admiro gent com Margaret
Atwood, que és una excel·lent
novel·lista i poeta i sap molt bé
quan fa una cosa o quan en fa una
altra. L’impuls creador és ben dife-
rent. El poema sorgeix de sobte i hi
pots estar pensant mesos. És ritme.
El llenguatge pren tota la intensitat
i té tanta força que recull tot allò
que importa. El procés d’escriure
una novel·la és molt més mecànic.
El que prima és l’estructura i la
seva enginyeria.

A.C. Què t’ha atret de la figura
d’Arteta, a part que fos un amic de la
família?

K.U. Ell va anar a París a estudiar
les avantguardes, però mai no va
renegar de la seva tradició basca.
El veus i saps que és basc. Tot i en-
trar en contacte amb gent de pri-
mera fila, no va voler trencar amb
les arrels. Jo vull fer això. No sóc

rupturista, tot i que m’agradi ex-
perimentar.

A.C. I ara què fas?

K.U. Llegeixo, escric poesia i miro
d’anar pensant en una nova
novel·la, però m’agrada treballar
molt a poc a poc. Reivindico l’slow
writing. Pensar molt en els llibres,
disfrutar escrivint-los i només des-
prés de molt de temps, publicar-
los. Això es nota. Al lector no li has
de donar tot fet puré. Aquesta
novel·la mateixa no és convencio-
nal, però el lector l’ha sabut disfru-
tar. M’agrada molt treballar els lli-
bres per respecte al lector i a mi
mateix. Virginia Woolf diu que el
lector vulgar és el més intel·ligent.

A.C. No t’entenc.

K.U. Que per a molts autors està
mal vist que agradis, però jo he
connectat amb el lector des del
meu primer llibre de poemes. Vaig
gravar en vídeo la gent del barri
de la meva àvia, que va desaparèi-
xer perquè van construir una vari-
ant, i en els recitals intercalava
aquests testimonis reals amb els
meus poemes.

A.C. Altre cop aquest joc amb la
realitat i la literatura.

K.U. Sí, i no només per raons es-
tètiques sinó també ètiques. És
una opció compromesa amb la so-
cietat per fugir de la ficció buida de
continguts.❋
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