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Són contes on la paradoxa i la ironia 
fan festa, on el gir inesperat, la 
sortida fantàstica o l’absurd de la 

quotidianitat tenen un pes important. 
Que Zaldua no existís en català era un 
anomalia.

—El llibre té un capítol final de 
reivindicació del conte. Encara que 
vostè no ha renegat de la novel·la, per 
què aquesta insistència?

—Potser per aquella pregunta 
reiterada que em persegueix des del 
primer llibre de contes. I la novel·la, per 
quan? Davant aquesta pregunta t’hi 
rebel·les. L’imperialisme de la novel·la 
m’ha portat a reivindicar la descolonit-
zació del conte, encara que de vegades 
exageri... També la seva superioritat 
comercial. És com el nacionalisme, un 
reivindica un Estat quan no el té. 

—L’ús de la paradoxa és la millor 
via per reflectir la normalitat de la 
realitat?

—És una de les maneres. També 
serveix molt bé el conte tipus txekhovià 
o el realisme sud-americà. Aquesta 
fórmula meva del K.O. prové de la 
contística de Poe i té molta relació amb 
la literatura fantàstica. El repte del 
contista tipus K.O. és que el final sigui 
sorpresiu però que el lector pensi que és 
l’únic final lògic que pot tenir. 

—Diversos contes estan dedicats al 
conflicte basc. És difícil fer-ne litera-
tura?

—Tan difícil com fer-ne sobre dones 
de la neteja d’hotels o caçadors de 
foques a l’Àrtic. Però avui dia no és tan 
difícil com fa 10 o 15 anys. La situació 
s’ha calmat molt. La desactivació de la 
part més violenta del conflicte ha portat 
una certa tranquil·litat. La sanció social, 
que continua existint i no sols per una 
part, és menor. Vaig començar fa uns set 
anys a escriure sobre aquestes qüestions 
i, per a mi, és una continuació d’això.

—Sol tenir predilecció per tots els 
colors que queden al mig del conflic-
te...

—La literatura ha d’indagar en les 
fissures, en la zona gris i la part més 
personal dels conflictes, que a vegades 

queden amagades al darrere de les 
grans proclames. I més en un context 
de xoc entre relats oficials de diferent 
signe. 

—Es defineix com a independentis-
ta?

—Tinc dies. N’hi ha que sí i n’hi ha 
que no. El que ara es diu dret a decidir, 
abans dret a l’autodeterminació, hauria 
de ser una cosa acceptada en l’espai 
polític espanyol. El procés català em 
sembla molt interessant perquè revela 
allò que neguen els partidaris de la 
unitat d’Espanya, que és que hi ha 
nacionalisme espanyol. Però no puc 
negar que pertanyo culturalment i per 
llaços familiars a Espanya. Hi ha dies 
que podria viure molt còmode dins 
d’Espanya, en l’Espanya de certa gent. 
Però els últims quatre anys de Rajoy és 
una Espanya asfixiant. Tampoc tinc clar 
si al País Basc no faríem una versió en 
petit d’allò. En un blog que teníem amb 
uns amics parlàvem de postindpendèn-
cia, de viure com si fóssim indepen-
dents. Potser això m’interessa més. 

—Escriu en castellà i en basc. 
Darrerament, més en basc. Com s’ho 
explica?

—Vaig començar a escriure en 
castellà perquè la meva família és 
castellanoparlant i l’educació literària la 
vaig fer gairebé tota en castellà. Quan 
m’he passat més al basc? L’explicació 
que em solc donar és que vull començar 
a escriure sobre qüestions polítiques, 
sobre el conflicte basc, i els intents en 
castellà em sonen buits. En aquella 
època, començava a donar classes en 
basc, que va adquirir més importància a 
la meva vida quotidiana. I coincideix 
amb el meu descobriment de la 
literatura contemporània basca, 
d’Atxaga. Autotraduir-me forma part del 
procés de creació.

Enlloc, mai
Iban Zaldua
Traducció d’ainara Munt Ojanguren i 
Maria Colera Intxaust
Edicions Godall, barcelona, 2015 
narrativa, 296 pàgines

Iban Zaldua

«L’imperialisme 
de la novel·la em 

porta a reivindicar 
la descolonització 

del conte»

Els contes d’Iban Zaldua 
(Sant Sebastià, 1966) són 
una sorpresa d’allò més 

agradable. Ara s’han traduït per 
primera vegada al català: Godall 

Edicions acaba de publicar el 
recull Enlloc, mai, que Zaldua 

va escriure en basc 
i va sortir el 2014.

Entrevista d’Anna Ballbona
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