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Ocells a l’hivern
La nostra missió era salvar els ocells,
salvar aquells ocells atrapats a la neu.

La majoria els trobàvem prop de la platja,
protegits pel negre mar.

Els ocells també eren negres.
Els trèiem del seu amagatall i els dúiem
a casa guardats a les butxaques.
Ocells diminuts que amb prou feines cabien a les
nostres
mans petites de nen.

Després, els posàvem a la calefacció.
Però els ocells duraven poc.
Morien al cap de dues o tres hores.
Nosaltres no enteníem per què,
no enteníem per què eren tan desagraïts.
I això que els deixàvem molles de pa
Sucades en llet, i els preparàvem un llit
amb bufandes de colors.

Era en va. Es morien de seguida.

Els nostres pares, enfadats,
ens deien que no portéssim més ocells a casa,
que es morien per un excés de calor,
i que la naturalesa és sàvia
i que arribaria una altra vegada la primavera
amb els seus ocells.

Nosaltres dubtàvem durant uns segons,
potser els nostres pares tenien raó.
Tanmateix, l’endemà tornàvem a la platja
una altra vegada, a salvar els ocells,
tot i saber que el nostre esforç no tenia sentit,
que era tan inútil com aquells flocs de neu que
queien al mar.

I els ocells seguien morint,
els ocells es morien.

casa seva dues persones. Una de cada bàndol po-
lític. Anys a venir, algú l’hi retreu, i ella respon:
“¿Com no les hauria d’haver acollit? Una cosa són
les idees; i l’altra, el cor”. Jo crec que la cultura
pot ajudar a aquesta visió del cor. I jo mateix estic
en una època en què em miro més la vida amb els
ulls del cor que no pas amb els de les idees”.

S’agraeix que segueixi la tradició, entre altres,
d’Etxepare, Lizardi o Aresti. Kirmen Uribe és un
tipus formidable, un poeta molt humà. Vesteix de
negre, almenys avui, però no té res de sinistre. Tot
al contrari. En un dels pocs poemes autobiogrà-
fics del llibre, “Igogailua” (‘Ascensor’), reflexiona
sobre la mort del seu pare. El poema acaba, de
nou, amb un gest revelador: “Mi hermana me ha
mirado fijamente. / Tiene los ojos llorosos, pequeños /
como las fresas silvestres”. I tanmateix, per a Kirmen
Uribe és hora de mirar les coses amb els ulls del
cor.

se l’ha venut com un poeta social, com un esten-
dard dels ideals d’esquerra i de l’antifranquisme.
Però molts dels seus poemes, llegits avui dia, gua-
nyen molt”.

“VISC UNA ÈPOCA MOLT POSITIVA”. No li
fa res que fumi un cigarret. Ara som en una galeria
d’art d’un amic meu. Aquí no s’hauria de fumar.
Aquí no es pot fumar de cap de les maneres. Les
fotografies que s’hi exposen, de Marta Espinach,
respiren onirisme per totes bandes. La fotògrafa
plasma espais deshabitats, que en realitat són ma-
quetes de cases (de cases de nines, però sense ni-
nes), amb les parets pintades de colors molt llam-
pants. Espais de trànsit, en diu. Una atmosfera de
somni, com la que recreen alguns poemes de l’amic
ondarrutarra. A mi em semblava, per un poema que
parla d’un amor de la infància retrobat posterior-
ment –tant en somni, primer, com en la realitat,
després– que una instància i l’altra –el somni i la
realitat– són irreconciliables. Kirmen es passa una
bona estona meditant la resposta.

“El somni té un lloc en la meva poesia. Però no
pretenc que hi hagi un salt entre els somnis i la
realitat. Jo crec que els somnis es poden realitzar.
Estic en una època positiva de la meva vida, força
optimista. Deu ser això. Pound deia que hi havia
una poesia del diagnòstic i una poesia de la curació.
Durant molts anys he practicat una poesia del di-
agnòstic, d’anomenar la mort –com fa Panero–, de
dir l’obscur. Ara ja no m’interessa tant, això, tot i
que penso que és molt important. Però ara no em
vaga de reconèixer les coses negatives. Ara m’inte-
ressa la llum”.

“SÓC UN ESCRIPTOR BASC DE DESPRÉS
DEL CONFLICTE”. A Kirmen se’l veu, en efecte,
ple de llum. I enamorat. He conegut també la seva
companya i el fill d’aquesta, que vesteix una samar-
reta del Barça. El nano, Unai, catorze anys –rosseja,
com el Julen Guerrero de les bones èpoques–, té
interès a saber com veiem, els catalans, els nostres
amics els bascos. Jo, pobre de mi, li responc que des
de fa unes dècades aquí existeix una certa basquitis.
Ens sembla com si els del nord de la península tin-
guin més collons que nosaltres, a l’hora de reivindi-
car les qüestions nacionals. Però ara tot això comença
a canviar. Ens en fotem una mica de l’Estatut. Una
mica i prou. Uribe es considera un “escriptor basc
de després del conflicte”. Està esperançat amb la nova
etapa que s’obre al seu país, i a l’Estat espanyol. Però
ell, de fet, ja forma part d’una generació que no par-
ticipa del mateix trasbals ideològic que la generació
anterior, la de Sarrionandia, Atxaga, Lertxundi. L’in-
efable Jon Juaristi és el director de la seva tesi, que,
de moment, no sap si acabarà mai. Coincidim en el
fet que Juaristi, més enllà de les seves idees políti-
ques i el seu aparador, és un bon poeta i un home
extraordinàriament culte. També format en la tra-
dició anglosaxona; en la poètica, sobretot.

“En un capítol de la novel·la que estic escri-
vint ara mateix, el narrador –que, de fet, sóc jo
mateix– fa una visita a la seva tia-àvia. La dona li
explica que durant la guerra civil havia acollit a
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La memòria em
sembla molt
important. Com a basc,
per no repetir els
errors que hem comès.
Però també per poder-
me sentir còmode en la
meva pròpia tradició

Txoriak neguan
Gure misioa txoriak salbatzea zen.
Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea.

Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak
itsaso beltzaren abarora.
Txoriak ere beltzak ziren.
Haien babeslekutik atera eta
etxera eramaten genituen
patrikaretan sartuta.
Txori txiki-txikiak, gure haur eskuetan ere
doi-doi sartzen zirela.

Etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen.
Txoriek baina ez zuten luzaroan irauten.
Bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren.
Guk ez genuen ulertzen zergatik,
ez genuen ulertzen haien esker txarra.
Izan ere, esnetan bustitako ogi apurrak
ematen genizkien jatera ahora
eta ohantzea ere prestatzen genien
gure bufandarik koloretsuenekin.

Alferrik baina, hil egiten ziren.

Gurasoek haserre, esaten ziguten
ez ekartzeko txori gehiago etxera,
hil egiten zirela gehiegizko beroagatik.
Eta natura jakintsua dela
eta iritsiko zela udaberria bere txoriekin.

Gu pentsakor jartzen ginen une batez:
beharbada gurasoak zuzen izango dira.

Hala eta guztiz ere, biharamonean
berriro joango ginen hondartzara txoriak
salbatzera.
Gure ahalegina, itsasoan elurra
bezain alferrekoa zela jakin arren.

Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten,
txoriek hiltzen.

Un poema inèdit:




