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entrestant agafa’m la mà és el
llibre de poemes que, segons la
crítica, ha significat una “revolu-

ció tranquil·la” en la literatura basca. Tam-
bé és el llibre que el 2001 dóna a conèixer
Kirmen Uribe (Ondarroa, Biscaia, 1970).
És el seu primer volum de poesia –i únic,
per ara–, i obté el premi de la Crítica bas-
ca. I Uribe, no ho oblidem, és l’escriptor
que l’any passat va rebre el Premio Nacio-
nal de narrativa per la seva novel·la Bilbao-
Nova York-Bilbao, que es troba en català a
Edicions 62. Amb unes credencials com
aquestes només es pot celebrar, d’entra-
da, la traducció al català de Bitartean hel-
du eskutik, a càrrec de Jon Elordi i Laia
Noguera, dos noms que asseguren rigor i
solvència, com demostra el resultat, un
text viu, sonor i carregat de naturalitat
(publicat en edició bilingüe per Proa). Uns
elements, aquests, que semblen encaixar
perfectament amb la poètica d’Uribe.

És davant aquesta poètica que cal fer
un avís al lector. Mentrestant agafa’m la
mà posa en joc les emocions i sentiments i
tensions resultants a partir d’una matèria
primera que té arrels en la realitat o en el
seu passat. Si un hipotètic lector escèptic
no està disposat a tibar d’aquestes emo-
cions, és possible que no acabi de connec-
tar amb el llibre.

Aquesta realitat es presenta amb poe-
mes eminentment narratius –de vegades
s’hi albira una trama– i s’embolcalla sovint
d’una aura llegendària. En certs moments,
la realitat es transmuta en faula per fer-se
més clara o bé vira i capgira el seu significat
comú. Diria que és aquí on rau “la revolució
tranquil·la” d’Uribe: emmarca el que és es-
sencial, practica un minimalisme portat a
l’extrem, on tant sembla parlar allò que es-
criu com allò que no diu. La insinuació, els
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silencis i la tria de les pauses són els seus
dominis. “En els meus somnis sempre tens
20 anys”, diu l’últim vers del poema De llu-
ny. O un altre, de lluminós, que obre i tanca
el poema Illa: “és diumenge a la platja per a
la gent de bona voluntat”. És com llançar
una pedra a l’aigua i delectar-se observant
com s’expandeixen les ones. En aquestes
ones hi ha la força d’Uribe.

De to llegendari és el poema que obre el
llibre, El riu, que ja insinua aquest diàleg
amb les generacions precedents que l’au-
tor estableix per acabar-se i per acabar-
nos interpel·lant. Diàleg que traslladarà
amb més força a la narrativa a Bilbao–No-
va York–Bilbao. A Mentrestant agafa’m la
mà hi ha el present, amb conflictes emo-

cionals i un joc de balances interiors en al-
gun punt desesperat. Hi ha el realisme, en
el biaix social (marginació, presidi, immi-
gració, l’heroïna) i en el de “memòria his-
tòrica”, per dir-ho com el títol d’un poema
(família i records d’infantesa i d’amors
perduts, nostàlgia). L’aposta minimalista
descarrila en algun punt i aleshores es tor-
na excessivament directa, massa clara,
com si aquella música ja fos sabuda: “Dei-
xa’m pensar / que estarem junts de nou, /
que els dies passats poden tornar”. O hi
ha d’altres moments més propis de dis-
curs d’equilibri emocional: “Ens demanem
massa a nosaltres mateixos / i allò que es-
perem de nosaltres, dels que tenim a la
vora, / no passa gairebé mai”.

De teló de fons apareix, de tant en tant
i sense calçador, el paisatge basc, tant en
el sentit literal (pluja, mar) com en el so-
cial, de treballadors dels forns, un bertso-
lari o familiars que es fan a la mar. Tractat
tot amb gran tendresa –de vegades d’in-
nocència infantil– o capacitat estremidora.

La mateixa tendresa i picada d’ullet a la
literatura basca que apareix en la partida
d’escacs entre el gran poeta basc Aresti i
l’artista surrealista Duchamp. És una peti-
ta astracanada entretinguda que l’escrip-
tor es permet a la meitat del volum i que
resumeix el tarannà d’aquest llibre de poe-
mes. Aresti-Uribe diu: “La poesia tampoc
necessita cap explicació. / Lizardi s’entén,
/ t’arriba”. ❋

Poesia Anna Ballbona

Minimalisme estremidor
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inc anys després d’un debut
espaterrant amb el bestseller
vampíric L’historiador, que va

enfilar-se amb alegria a les llistes de
vendes, l’autora nord-americana Eli-
zabeth Kostova s’endinsa en el reial-
me de l’art a Els lladres del cigne.
Malgrat la lloable intenció de l’es-
criptora per no repetir fórmules, to-
tes dues obres coincideixen en la
barreja del passat amb el present,
un minuciós ventall de descripcions i
en el joc de diferents narratives que
convergeixen en la resolució del mis-
teri central.

Novel·la meticulosa, amb una am-
bientació detallada dels oficis dels
protagonistes –la pintura i la psi-
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quiatria– i un fil conductor romàntic,
Els lladres del cigne proposa una re-
flexió sobre l’art, l’amor i les obses-
sions, però també sobre com el pas-
sat acaba imposant-se al present.

Elizabeth Kostova hi posa ofici a
l’hora d’articular un argument sen-
zill. Un psiquiatre de Washington
centrat en la seva feina i amb la pin-
tura com a gran afició veu com la se-
va vida experimenta un gir sobtat
quan agafa com a pacient un reco-
negut pintor de reminiscències im-
pressionistes que, sense cap justifi-
cació aparent, agredeix el quadre
Leda, que s’exhibeix a la col·lecció
del segle XIX de la National Gallery
de la capital nord-americana.

L’única explicació que sobre l’epi-
sodi és capaç de donar l’agressor és
que ho va fer per una dona. Tot se-
guit, es nega a parlar i es concentra
a dibuixar una dama misteriosa de
manera obsessiva. Per mirar de
treure’n l’entrellat, l’esforçat psiquia-
tre se’n va a l’estat de Carolina del
Nord, Nova York, França i Mèxic per
conèixer la gent que ha tingut relació
amb el seu pacient en una recerca
mèdica que agafa tics d’investigació
policial.

Relació epistolar
Kostova necessita gairebé 600 pàgi-
nes per fer avançar una història en-
tretinguda però desigual, que com-

bina els capítols de personatges que
s’expressen en primera persona (el
psiquiatre, l’exdona del pintor...)
amb una estimulant relació epistolar
ambientada a les acaballes del segle
XIX, entre una prometedora pintora
francesa i el seu oncle en edat cre-
puscular.

Amb certa calma i intimitat, que
permeten vehicular la lectura i aju-
den a ficar-se en la pell dels perso-
natges, Kostova se serveix de
l’atracció i els misteris de l’art per
examinar els lligams entre bogeria i
creativitat en una novel·la segura-
ment un pèl allargassada, que prima
les atmosferes per sobre de l’acció i
la intriga. ❋

Art, amor i obsessions
Novel·la Marta Monedero




