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“Quan s’arriba
a una edat
avançada, els
escriptors
adopten un
discurs molt
conservador
que em resulta
patètic”

“Estic orgullós
de treballar
per a la
comunitat
basca, però no
suporto que
cap polític
m’utilitzi per
al seu discurs”

L.D. ¿‘Contes d’Obaba’ és una con-
tinuació del seu famós i premiat
‘Obabakoak’?
B.A. Podría ser una mena d’Oba-
bakoak II, sí. Tant els contes de
l’un com de l’altre fan refe-
rència a la geografia d’Obaba,
on faig que els personatges es
moguin, parlin, actuïn i sen-
tin.
L.D. D’on va sorgir el nom d’Oba-
ba?
B.A. Per mi Obaba és un lloc
primigeni, fora d’aquest món
i de la història. És com una
mena de lloc zero, de co-
mençament, de punt de par-
tida. La lletra b és potser la
primera de l’alfabet que
aprenen els nadons a l’hora
de parlar. Bebè, baby, bambi-
no... la majoria d’idiomes la
utilitzen per referir-se a les
criatures acabades de néixer.
Per això vaig pensar que un
lloc primigeni com Obaba
havia de tenir un nom que
inclogués el so de la lletra b.
L.D. Per què es va inventar la geo-
grafia d’Obaba?
B.A. Mira, jo tinc una percepció
poètica de la realitat. Hi ha
gent que a l’hora d’entendre
el món, ho fa, per exemple,
des d’un esquema racionalis-
ta, tècnic o matemàtic. Jo, en
canvi, m’atanso al que m’en-
volta des d’una perspectiva
poètica, cosa que, per cert, no
té per què ser sinònim d’una
aproximació inexacta. La po-
esia té la seva exactitud, en-
cara que sigui una forma de
comprensió més misteriosa
del que és habitual. Fruit
d’aquesta percepció, quan
em vaig posar a escriure els
contes d’Obabakoak, em vaig
adonar que volia parlar d’una
gent i unes històries que te-
nia la sensació que pertanyi-
en a un temps molt antic, que

no era el meu. Per això vaig
haver de situar-los en una
geografia fora del món i de la
història.
L.D. Els relats de ‘Contes d’Obaba’
els va escriure en un període de
crisi personal...
B.A. Els vaig escriure quan vaig
passar dels 30 anys, una èpo-
ca en què veus com una mena
de línia d’ombra. És un temps
en què comences a percebre
la vida en tota la seva com-
plexitat, més ben dit, en tota
la seva fatalitat. Per això Con-
tes d’Obaba és un llibre molt

melancòlic. El vaig començar
després d’haver estat tres
anys vivint a Barcelona, quan
em vaig trobar que volia fer
un primer ordenament del
meu passat, del món que ha-
via conegut fins llavors.
L.D. La història de ‘Dos germans’,
el primer dels tres relats de
‘Contes d’Obaba’, i el més llarg,
l’expliquen un ocell, un grup
d’esquirols, una serp, una oca i
un estel. ¿Podríem definir el conte
com una faula rural?
B.A. Dos germans és una novel·la
curta (o un conte llarg, depèn

de com es miri), però jo no el
qualificaria de faula. És veri-
tat que hi utilitzo el basti-
ment d’un cert tipus de conte
tradicional, ja que la base és
un relat estructurat a partir
de diferents veus d’animals
com ara un ocell, una serp i
una oca, però crec que no és
prou motiu per parlar de
faula. De fet, la meva intenció
era aconseguir un contrast
entre aquest bastiment tan
ingenu i un argument molt
fort. A primera vista, podria
semblar un relat molt poètic
(en el pitjor sentit de l’adjec-
tiu), però, en realitat, la tra-
ma de Dos germans és atroç. És
com la salsa agredolça dels
restaurants xinesos: la forma
és dolça, però el fons és molt
agre, perquè ens explica com
un germà es destrueix per
culpa d’un altre. El contrast
no el vaig buscar per fer una
virgueria formal, sinó que
crec que la història m’ho de-
manava. Si no hagués utilit-
zat aquest bastiment poètic,
hauria resultat massa brutal.
L.D. Quan l’obra es va publicar en
basc, diversos articles van criti-
car que donava una visió massa
tenebrosa d’Obaba...
B.A. Hi ha gent que no té mai
crisis personals, que continu-
en perpètuament en el seu
núvol infantil sense plante-
jar-se res. Aquestes persones
no suporten que hi hagi as-
pectes monstruosos, duresa,
fatalitat en un llibre, perquè
volen continuar sent mi-
nyons escoltes, Peter Pan per
sempre més. Però la realitat
que ens envolta també té els
seus punts foscos i cal veu-
re’ls. El veritable desenvolu-
pament personal només arri-
ba quan reacciones davant
del que et passa. A més, per

molt que diguin aquestes
crítiques, sempre he cregut
que Contes d’Obaba és potser el
meu llibre més poètic, mal-
grat que les històries que s’hi
expliquen siguin dures.
L.D. Què hi ha de poètic a ‘Contes
d’Obaba’?
B.A. Tot! Encara que sempre
miro d’allunyar-me de la po-
ètica militar, que és la que
menys m’agrada. Contes d’O-
baba és un llibre molt meta-
físic, perquè en realitat hi
parlo de la vida i de la mort.
En la meva literatura infan-
til, en canvi, el plantejament
és un altre, perquè el que hi
busco és reflectir l’antihe-
roisme i l’antiautoritarisme.
L.D. Quan el març del 1999 va
aparèixer ‘Un traductor a París i
altres relats’, vostè va afirmar
que s’estava plantejant escriure
un llibre més i retirar-se. Ha
canviat d’opinió?
B.A. Fa temps que penso que
estic escrivint una obra que
serà el meu punt i a part i per
això m’esgota treballar-hi. A
mi, el que m’agradaria és
continuar escrivint llibres,
però retirar-me socialment.
L.D. Es refereix a deixar de sortir
als mitjans de comunicació?
B.A. El que vull dir és que
m’horroritza pensar que em
puc convertir en un escriptor
octogenari, en una vella glò-
ria que només apareix al diari
o a la tele per dir “com n’és de
bònic el món i aquí estic jo
als meus vuitanta-i-tants anys
per demostrar-ho”. Quan
s’arriba a una certa edat
avançada, els escriptors
adopten un rol de pesos pe-
sants de la literatura d’un pa-
ís. Aquest paper els conver-
teix en persones amb un dis-
curs molt conservador, molt
institucionalitzat, que a mi
em resulta bastant patètic i
antipàtic. És el que vull evitar
de totes totes.
L.D. Perdoni que l’hi ho comenti,
però ha d’acceptar que en certa
manera vostè ja és una referència
ineludible de la literatura basca...
B.A. Sí, ja ho sé. A mi, ser l’es-
criptor que simbolitza una
literatura no m’ha agradat
mai, perquè penso que no-
més he de retre comptes so-
bre la meva feina i prou. Però
és cert que m’han adjudicat
la funció de representar la li-
teratura del meu país davant
la resta del món. Jo treballo
per a la comunitat basca i
m’enorgulleixo de fer-ho, pe-
rò el que no suporto és que
cap polític m’utilitzi per de-
fensar el seu discurs. Per això
rebutjo sistemàticament tots
els premis polítics que em
volen recompensar per
aquesta funció. Parlo en nom
de la comunitat basca i la re-
presento perquè crec que és
el meu deure. Defenso el País
Basc on sigui i quan faci falta
de totes les calúmnies, però
ho faig perquè no podria ac-
tuar de cap altra manera. Li
dec molt.


