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En Canal. Número 7. En

Canal. Vilanova i la Geltrú,
quart trimestre, 2001.

E
ls autors d’aquesta
revista bilingüe la
defineixen com a
“omnívora i gratuï-
ta”. Toquen temes

diversos amb un tractament
fresc, de contingut i de dis-
seny de pàgines (tot i que el
seu logotip sembla un joc
d’endevinalles, del qual en-
cara no en sabem el resultat).
En aquesta ocasió, un dels
plats forts és un personatge
local per als autors de la re-
vista: una entrevista a l’actor
vilanoví Sergi López, que as-
segura que no estava con-
vençut d’estar en el món del
cinema fins que va guanyar
el premi com a millor actor
europeu, a Cannes i el 1997.
Un dels alicients d’En Canal és
la combinació d’informació
(entrevistes, reportatges, ar-
ticles) amb literatura (bàsi-
cament relats i poemes).
Aquí teniu l’adreça d’e-mail
de la revista per demanar on
podeu aconseguir-la gratis:
encanal@vilanovadigital.com

Lletres Valencianes. Número 5.
Generalitat Valenciana.

València, tardor, 2001.

L
a revista en format
llibre que publica la
Conselleria de Cultu-
ra i Educació de la
Generalitat Valencia-

na obre aquest cinquè núme-
ro amb una entrevista a Anto-
nio Soriano (Sogorb, 1913),
fundador de la Librairie Es-
pagnole de París que, com ell
mateix declara, ha consagrat
la seva vida a “la República de
les Lletres”.

La resta de la revista està
dedicada a les moltes novetats
editorials valencianes, com
ara: Il·legals, Bienve Moya, Cu-
entos, Julián Ayesta, La taverna
del cau de la lluna, Vicent Usó,
La innocent, Isabel-Clara Simó,
Introducción a Nietzsche, Giorgio
Colli, Drácula de Bram Stoker, de
Francis Ford Coppola, Carolina
Adam Mateu i Mercedes Ar-
cárraga Pascual, Reflexions sobre
la violència, John Keane, Àmfores
de foc, Francesc Rodrigo, La se-
xualitat segons Michel Foucault,
Maite Larrauri, entre moltes
d’altres.

Ressò de Ponent. Número 185.
Pagès Editors S.L.

Lleida, tardor, 2001.

E
l tema de portada
d’aquest número de
Ressò de Ponent està
dedicat al castell
lleidatà de Gardeny.

Entre d’altres, hi trobem arti-
cles com ara Gardeny 2001: rei-
vindicació i aplec, en què Joan J.
Busqueta ens parla del castell
dels Templers, cedit a aquest
orde el 1149 per Ramon Be-
renguer IV; a l’extens repor-
tatge Gardeny, aquell gran desco-
negut, Joan-Ramon Gonzàlez
ens explica els valors històrics
de la construcció; i a Gardeny i
l’Orde de la Milícia del Temple de
Jerusalem, de Xavier Eritja, co-
neixem la història dels tem-
plers a la zona.

Altres temes, de caràcter
viatger, són: Escòcia, un país de
contrastos, per Marga del
Campo, i Extremadura, per M.
Pilar Giró, en què descriu un
recorregut per aquest comu-
nitat autònoma centrant-se
en les dates més importants
pel que fa a les festivitats
tradicionals.

Verb. Número 1.
Actar.

Barcelona, desembre, 2001.

V
erb és una nova pu-
blicació d’arquitectu-
ra. És un llibre i una
revista simultània-
ment, el que s’ano-

mena un boogazine. Apareixerà
cada quatre mesos amb l’hete-
rogeneïtat d’aportacions i la
flexibilitat que caracteritza les
revistes, però estructurada en
forma de llibre per tal de per-
metre un tractament temàtic
prou exhaustiu. Es pot adqui-
rir en tres idiomes (en edicions
separades): castellà, anglès i
francès. Tot i que el seu preu és
elevat (25 euros), gràcies a la
qualitat global de les seves
prop de 300 pàgines, no serà
un impediment per als especi-
alistes de l’arquitectura. Verb
surt al carrer com l’eina amb
què Actar vol facilitar l’accés
dels lectors a nous desenvolu-
paments en el camp d’una ar-
quitectura entesa com un pro-
cés no-lineal i al tractament de
la informació abans, durant i
després de la materialització
d’una obra.

Un escriptor basc de
projecció internacional
➤ Bernardo Atxaga, l’escriptor basc més popular d’Euskadi,
és en realitat el pseudònim literari de Joseba Irazu Gar-
mendia (Asteasu, 1951). Economista de formació, aquest
guipuscoà va decidir, abans de complir els trenta anys, que
es volia dedicar plenament a la literatura en euskera, una
llengua en què ha escrit poesia, narrativa infantil i juvenil
i obres per a adults.

Malgrat que l’idioma basc actualment deu tenir poc més
de 70.000 lectors, la veritat és que a Bernardo Atxaga no li
ha anat gens malament, sobretot arran de la concessió l’any
1989 del Premio Nacional de literatura i del Premio Nacio-
nal de la crítica per l’obra Obabakoak (Ediciones B, en castellà;
Editorial Erein, en basc).

Abans, Bernardo Atxaga havia debutat al món de la lite-
ratura amb Ziutateaz (1976), un recull de contes, poemes i
teatre units per una trama argumental comuna. Dos anys
després, publicava l’obra poètica Etiopia, considerada una
obra clau de la poesia basca. No obstant, la veritable fama
internacional, li va arribar amb Obabakoak, un llibre que va
ser finalista del Premi Europeu 1990 i que ha estat traduït
a més d’una vintena de llengües, entre elles, algunes tan
allunyades com ara l’hindú, el siri i l’àrab.

L’èxit d’Obabakoak i de llibres més recents de l’autor com
ara L’home sol (premi de la Crítica 1993) i Aquells cels (premi
Euskadi de Plata i finalista del Premio Nacional de Literatura
1995), ha portat l’editorial RBA-La Magrana a crear la Biblio-
teca Bernardo Atxaga. L’objectiu de la col·lecció és que les obres
de l’escriptor dirigides a un públic adult arribin en versió
catalana simultàniament a la seva publicació en euskera (o
com a mínim, al mateix temps que la traducció al castellà).

LA ‘BIBLIOTECA BERNARDO ATXAGA’
El primer títol de la Biblioteca Bernardo Atxaga va ser Un tra-
ductor a París i altres relats (1999), que va sortir en català abans
fins i tot que en basc. Després de publicar Obabakoak i Aquells
cels, el darrer títol d’Atxaga que ha tret al mercat RBA-La
Magrana ha estat Contes d’Obaba, un recull de tres històries
que tornen a convergir en l’espai literari d’Obaba.

La primera història i la més llarga és Dos germans, un relat
que ens explica la lluita de dos nois per tirar endavant des-
prés d’haver-se quedat orfes. En realitat, es tracta d’una no-
vel·la curta que ens enfronta a la progressiva destrucció de
Paulo, a qui la mort del pare obliga a haver de tenir cura del
seu germà retardat mental.

Contes d’Obaba es complementa amb dos relats molt més
curts: Vaig rebre dues ‘letters’ en molt poc temps i Quan la serp mira
l’ocell. El primer narra la història d’un vell pastor emigrat a
Amèrica que recorda el seu passat a Obaba després de rebre
dues cartes. Per la seva banda, Quan la serp mira l’ocell és un
relat que ens mostra un noi de ciutat que després de passar
l’estiu amb els seus tiets i el seu avi d’Obaba comença a en-
trar en el món dels adults.

E N T R E V I S T A

Bernardo Atxaga
Narrador i poeta basc

➤ ➤ ➤

“En la
dificultat
a l’hora
d’escriure
hi pot haver
la salvació
de l’idioma,
ja que t’obliga
a ser millor”

L.D. No escriu en castellà per mi-
litància?
B.A. Escric en basc, perquè és
la llengua en què he viscut
tota la vida. Vaig ser format
per poetes bascos i la meva
literatura s’ha forjat interi-
orment en aquesta comuni-
tat. Haig de lluitar per de-
fensar la llengua basca, per-
què ha estat un eix de la
meva vida, no per cap impo-
sició política de ningú. Si no
fos així, no seria lliure.
L.D. Amb tot, el radicalisme abert-
zale li recrimina que faci meta-
literatura, que sigui massa cul-
tista en lloc de dedicar-se a la
causa nacionalista...
B.A. No tinc la sensació de te-
nir gaire gent en contra, sinó
que més aviat penso que em
porto bé amb gairebé tot-
hom. Potser hi ha algú que
s’enfada quan llegeix en una
entrevista que critico algun
aspecte del nacionalisme
basc, però penso que preci-
sament el millor servei que
puc fer al nacionalisme
d’Euskadi és adoptar una ac-
titud crítica. També és cert
que sempre hi ha el que jo
qualifico de radical dels sím-
bols, que tampoc no està gai-
re d’acord amb mi, però
tampoc m’importa. Quan dic
radical dels símbols em refe-
reixo als que volen, per
exemple, que quan algú co-
roni un cim, hagi de cridar a
la força “Gora Euskadi” i hagi
de plantar-hi una ikurriña
per nassos.
L.D. Quan vostè va començar a
escriure els seus llibres, el basc
era un idioma pràcticament
acabat d’unificar. Això li va su-
posar un problema?
B.A. No, perquè, de fet, les
llengües s’embasten molt
ràpidament. A més, la litera-
tura basca ja tenia una tra-
dició al darrere de més de
1.000 llibres, o sigui que no
em vaig haver d’inventar res,
perquè el llenguatge literari
basc ja hi era. Fins i tot,
penso que en la dificultat a
l’hora d’escriure hi pot haver
la salvació de l’idioma, ja
que t’obliga a ser millor.
L.D. Com li agrada més que es re-
fereixin a vostè, com a novelista,
narrador o poeta?
B.A. Haig d’admetre que sem-
pre he seguit molt de prop la
poesia. De fet, la poesia és la
cuina de l’escriptura, per ai-
xò, quan canvio la meva for-
ma d’escriure poesia, també
canvio la meva forma d’es-
criure prosa. De totes mane-
res, el que és important per
mi és escriure. El que s’ha de
subratllar és el verb, l’acció
en ella mateixa i no el què.
Depenent de les circumstàn-
cies, del meu estat d’ànim i
del que vull explicar, em de-
cideixo a escriure una no-
vel·la, un conte o un poema.
L.D. Abans d’arribar als trenta
anys ja va decidir que volia
convertir la literatura en el seu
únic ofici. Per què és tan impor-
tant per a vostè escriure?

B.A. Perquè no sabria viure,
guanyar-me un sou, fent cap
altra cosa que no fos escriu-
re. Vaig estudiar economia i
vaig acabar treballant en un
banc, però la veritat és que
m’avorria moltíssim. Així
que, després de provar mil
feines més, vaig acabar de
professor de llengua en un
institut, una ocupació que
tampoc m’acabava de satis-
fer. Al final, vaig veure clar
que el que m’agradava era
escriure i que si volia treba-
llar en una feina que m’om-
plís, el que havia de fer era
convertir la literatura en la
meva font d’ingressos. Era
conscient que en aquest país,
els escriptors professionals
més que a viure, es dediquen
a sobreviure, però tampoc
crec que m’hagi anat tan
malament, oi?


