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Quan Unai Elorriaga (Bilbao, 1973)
va publicar el seu primer llibre, Un
tramvia a SP, no les tenia totes:
després d’anys de presentar-la a
concursos que no guanyava,
estava tip que li diguessin que el
que escrivia era molt estrany. Però
potser per aquesta estranyesa va
guanyar inesperadament el
Premio Nacional de literatura,
cosa que el va convertir
automàticament en un autor
traduïble, i aquell primer llibre va
arribar als lectors espanyols amb
Alfaguara i als catalans amb Proa.

L’editorial espanyola va seguir
apostant per ell amb El pelo de
Van’t Hoff, que no es va traduir al
català. En la tercera entrega de la
seva obra, Vredaman (La Magrana
i Alfaguara), teixeix quatre
històries que s’encreuen,
íntimament extraordinàries però
sovint en el terreny de la
versemblança, amb un humor
surrealista i crític: “L’humor pot
ser blanc i no transcendir, però a
mi m’agrada que a més hi hagi una
mica d’ironia i crítica, i de vegades
es barregen les coses”.

Aquesta és la seva tercera novel·la,
però fins ara no s’atrevia a dir que
era escriptor...
Em feia certa vergonya, però el
tercer ja és un pas més enda-
vant. I penses: Juan Rulfo
només va escriure dos llibres i
és un dels millors escriptors de
Mèxic i del món. Quants en va
escriure Kafka? Pocs... Tres
novel·les ja fan una obra, i a més
només visc d’això.

El primer que deuen preguntar-se
molts lectors és què significa ‘Vre-
daman’... És una presa de pèl?
Al Quixot cada capítol té un
títol explicatiu. N’hi ha un que
diu: Donde se cuenta lo que en
él se verá. Això és un títol com
Déu mana! Cervantes ja deuria
estar fart de posar títols i va de-
cidir jugar una mica. Per a mi
també és un joc, i al cap i a la fi
el títol serveix per cridar l’aten-
ció. Hi poses Vredaman i la
gent no sap si és castellà, eus-
kera o bielorús. Provoques cu-
riositat i fas que s’hi apropin i
llegeixin la contracoberta.

Però ‘Vredaman’ ja existia abans
d’escriure aquest llibre...
Sí, però és un joc una mica com-
plicat, i per això no ho explico
gaire. Abans de començar a es-
criure cap novel·la em vaig in-
ventar un escriptor que es deia
E.H. Beregor, el meu escriptor
ideal. Quan et pregunten quin
és el teu escriptor preferit, tu en
dius un, però sempre hi ha
coses d’ell que no t’agraden, que
no t’acaben de convèncer. I em
vaig dir: “Vull un escriptor que
m’agradi del tot”. I me’l vaig in-
ventar i en vaig escriure una bi-
ografia i tot. El darrer paràgraf
deia que E.H. Beregor va gua-
nyar el premi nacional de lite-
ratura del seu país i va anar-lo a
recollir amb bicicleta. I dos anys
després el vaig guanyar jo...

I el va anar a buscar en bicicleta?
No, perquè era a València i m’hi
hauria d’haver portat Indurain
remolcat! [Riu.] Al meu primer
llibre, en un moment es parla
de Borges i també hi faig sortir
una petita referència a E.H. Be-
regor. Al segon llibre ja hi surt

com a protagonista, ja és un
home que va escriure un lli-
bre; del manuscrit algú n’hi va
robar un passatge, i ell diu que
no el tornarà a escriure i que el
llibre sortirà així, amb un buit,
perquè el passatge robat per a
ell ja era perfecte. Aquell llibre
es deia Vredaman, que és com
jo ja pensava que s’hauria de
dir el meu tercer llibre, i en
aquest hi ha precisament un
espai buit, on encaixa perfec-
tament el que surt a El pelo de
Van’t Hoff. Es pot llegir Vre-
daman perfectament sense
saber-ho, però té gràcia. Són
jocs per divertir-me i si algú se
n’adona també pot disfrutar.
De vegades et pregunten per
què escrius i sembla que hagis

d’explicar un univers, una fi-
losofia. A un jugador de futbol
no li pregunten per què hi juga
ni per què va començar, oi?
Vaig començar a escriure per-
què em diverteixo. Esclar que
a més de divertir-me vull arri-
bar a la gent, sorprendre, par-
lar de coses molt essencials
per poder entendre-les.

¿Creu que el fet que vostè pugui
guanyar-se la vida exclusivament
com a escriptor pot esperonar al-
tres autors en euskera?
Igual que nosaltres, la meva ge-
neració, vam tenir Atxaga, al-
tres poden tenir-me a mi d’e-
xemple, sí, però no me’n sento
responsable. Si algú vol seguir-
me, per ell farà.

A ‘Vredaman’ (La Magrana), Unai Elorriaga encreua
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“A un
futbolista no
li pregunten
per què juga
a futbol
ni per què
va començar
a fer-ho, oi?
Jo vaig
començar
a escriure
perquè em
diverteixo”

Humorblanc,miradaprofunda

Entrevista
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“Tres novel·les
ja fan una obra” Deixadesa

perillosa

Parlem-ne

Malgrat que hi ha veritables legi-
ons d’assessors lingüístics per-
tot arreu, s’observa ben sovint
en qualsevol indret un missat-

ge que caldria qualificar d’escandalós si
tenim en compte que representa la negació
més absoluta de la feina diària d’aquests as-
sessors i, cosa encara més greu, de tots els
professors que, amb una paciència de
monjo, intenten ensenyar les beceroles de
la llengua a una canalla i una joventut que
no semblen gaire sensibles a aquestes qües-
tions. Avui retrauré només casos més o
menys oficials: produïts per organismes pú-
blics o que afecten espais públics.

Al camp de futbol de l’Àliga, a la Vall
d’Hebron de Barcelona, hi ha des de fa anys
un enorme cartell fix que anuncia: “Escola
de fútbol C.E. Europa”. La paraula anglesa
football és plana però la vocal de la segona
síl·laba és una o oberta i llarga. L’adaptació
catalana d’aquesta paraula va ser des de
l’origen futbol, aguda i amb la o oberta, i re-
presenta una adaptació meravellosament
sàvia, perquè resulta que per conservar les
característiques de la paraula és més im-
portant el timbre de la dita o oberta que no
pas l’accent. Fins avui la llengua s’ha man-
tingut fidel a la forma. Avui, però, ja hi ha
molta gent que castellanitza el mot, i
només ens faltava aquest rètol de grans di-
mensions que dóna a la ronda de Dalt.

No fa gaire, la TV donava la notícia que la
Telefònica prepara al terme de la Roca del
Vallès una universitat per formar quadres
de l’entitat. Serà la primera institució mun-
dial d’aquest tipus i sembla que acollirà per-
sones d’arreu. Tot seguit la TV ensenyava
l’indret on es construiran els edificis, i es va
veure una carretera amb un rètol nou,
llampant i de mides molt considerables on
hi deia literalment: Parc de Belloch, així,
amb un Belloch increïble, com una bufeta-
da, en lloc del correcte i oficial Bell-lloc.

Fa mesos que Catalunya Ràdio emet,
cada dia, una publicitat de Volkswagen
que diu així: “Estudiaves Dret i et vas con-
vertir en el campió del mentider del bar de
la Facultat”. Una altra bufetada impune i
repetida com la gota malaia. No desconec
pas les dificultats del món de la publicitat
pel que fa a l’ús del català, però és literal-
ment vergonyós i escandalós que repeti-
dament hàgim de suportat una barbaritat
d’aquesta naturalesa. El que es construeix
per un cantó, l’esforç dels locutors i els as-
sessors de l’emissora, es destrueix impla-
cablement per l’altre.

A la plaça Gal·la Placídia de Barcelona
s’hi construeix actualment un mercat mu-
nicipal provisional perquè s’han de fer
obres al veí Mercat de la Llibertat de Grà-
cia. Pels carrers del voltant hi ha rètols ofi-
cials que indiquen que el lateral de la Plaça
Gala Placidia està tallat al trànsit: així,
amb dues faltes enormes d’ortografia, amb
lletres ofensives de mida grossa.

I no passa res. Tot continua així, mesos i
mesos i anys, erosionant i humiliant una
comunitat que ha acabat callant i empas-
sant-se la saliva, sovint ja sense ni percebre
la calamitat que cada dia s’escampa més.

Joan Solà

Com a escriptor en euskera se sent
limitat en les traduccions?
Aquesta és la primera novel·la
que he escrit sabent que es tra-
duiria, les dues anteriors les
vaig escriure convençut que
només les llegirien lectors en
euskera. Creia que no, però sí
que influeix, perquè a Vreda-
man he vist que moltes vegades
em plantejava quina podia ser
la traducció d’algunes coses al
castellà, ja mentre l’escrivia...

De què se sent més satisfet, a part
del títol?
Ara mateix el canviaria, el títol,
i fins i tot ho vaig intentar... Pot-
ser del que més satisfet em
sento és de l’homenatge que hi
he fet al meu pare i a la meva fa-
mília en general. A la meva co-
sina, la cosina del nen que surt
al llibre, l’hi vaig enviar, és dels
pocs de la família que han mar-
xat del poble i viu a Reus. Em va
dir que se l’havia llegit en una
tarda però que no m’havia
pogut trucar perquè estava plo-
rant d’emoció. Potser només
per això ja ha valgut la pena es-
criure el llibre.

¿El pare que a la novel·la es mor és
el seu, també?
Sí, es va morir quan jo tenia
nou anys. Per a mi llavors era
gran, però només tenia 52 anys
quan va morir de càncer. Quan
vaig acabar la novel·la, vaig aga-
far la seva foto i li vaig dir: “És
per a tu, aquest llibre”.


