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Dry Martini kokteleria aukeratu 
duzu elkarrizketa egiteko. 
Zergatik? 
Jende asko ez delako sekula sartu 
kokteleria batean. Sekulako espe-
rientzia galtzen du! Kokteleriak mai-
te ditut mantsotasuna eta dotoreta-
sunagatik, eta bezeroak nahi duena 
dastatzeko ahalik eta hobekien ego-
kitzen diren zerbitzariak dituztelako. 
Tira, betidanik aisialdi tokitzat izan 
dut nik lokal hau.

Badago uste duenik Bartzelonako 
koktelerietan gizonezkoak nagusi 
direla.
Eta hala da. AEBetan egoera bestela-
koa da, baina hemen gutxitan topatu 
ditut emakumezkoak koktelerietan, 
eta baldin badaude, bikotekideare-
kin etortzen dira. Are gehiago, baka-
rrik dagoen emakume bati, oraindik 
ere, zerbitzua eskatzen diote gizonek, 
prostituzioan lan egiten duela uste du-
telako. Egia da azken urteetan aldatu 
dela zertxobait egoera, baina, oraindik 
ere, gizonezkoei lotutako aisia da hau. 

Zenbateraino da hau egitura 
patriarkalaren ondorioa? 
Ez dakit. Jatetxeetan ere duela gutxi 
arte ohikoa zen ardoen karta gizo-
nezkoari ematea. Esango nuke kasu 
horretan gehiago aldatu dela joera 
hori, baina koktelerietan eraldaketa 
gutxi ikusi dut zentzu horretan. 

Zuri nondik datorkizu 
edariarekiko grina?
Nork daki kasualitatez edo ez, gaz-
tetxoa nintzenean alkoholak euren 
bizitzetan edo obran garrantzia zuen 
idazleen lanak irakurtzen nituen, 
tartean Bukowski edo Dorothy Par-
ker. Gainera, adingabea nintzenean 
La Cua de Palla bilduma irakurtzen 
nuen, eta edateko adina izan aurretik 
liburu horietan irakurrita nuen Bar-
tzelonako Gimlet ostatuko helbidea, 
memorian giltzatuta nuen. Mundu 
mitikoa iruditzen zitzaidan.

Feminista zara baina hainbat kriti-
ka egiten dizkiozu mugimenduari?
Arazo bat dut: norberaren ahultasu-

2015ean Tot això ho faig perquè tinc molta por liburuarekin 
Mercè Rodoreda saria irabazi zuen idazle eta kazetaria 
da Empar Moliner (Santa Eulàlia de Ronçana, Herrialde 
Katalanak, 1966). Feminista eta independentista.
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“Hamazazpi urte nituenean aldegin 
nuen etxetik. Antzerki talde bat nuen 
eta hippiea izan nahi nuen. Eskolan eta 
batxilergoan literatura lehiaketa denak 
irabazi nituen. Han eta hemen ibili nin-
tzen, nire lehendabiziko liburua idatzi 
eta argitaletxeetara bidaltzea erabaki 
nuen arte. Baiezkoarekin erantzun zi-
daten eta argitaratu nuen: orduz geroz-
tik aukera desberdinak suertatu zaiz-
kit, irratian eta telebista desberdinetan 
kolaboratzeko. Baina liburuak dira nire 
pasioa: lan egin beharrik gabe, bizitzeko 
adina diru izango banu, idazten jarraitu-
ko nuke, gelditu gabe… “

“Norberaren ahultasunen 
inguruko txantxak 
egitea posible den herri 
batean bizi nahi dut”

Empar Moliner 
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nen inguruko txantxak egitea posiblea 
den herri batean bizi nahi dut. Katalana 
naiz eta katalanen inguruan bromak egin 
nahi ditut, baina gaur ezin dut, espetxe-
ratutako eta erbesteratutako politikariak 
ditugulako. Animaliak maite ditut eta ani-
malisten bromak egin nahi ditut, baina 
ezin dut, duela aste gutxi Bartzelonako 
polizia batek Sota zakurra hil zuelako ka-
lean. Feministen inguruko bromak egin 
nahi dut, baina VOXek Indarkeriaren Le-
gea aldatu nahi badu, ezin dut.

Feminismoaren aldarrikapen bat da 
literaturan eta kulturan emakumeen 
lana goraipatzea, zuk zalantzak 
dituzu. 
Literaturak emakumezko asko ditu. Are 
gehiago, emakumeok gehiago irakurtzen 
dugu gizonezkoek baino. Zein da kontua, 
emakumezko idazleak falta direla? Ez dut 
uste. Nire ustez gizonezkoak adina ema-
kume idazle egoteagatik ez dugu berdin-
tasunaren alde aurrera egingo: liburu bat 
irakurtzen dudanean berdin zait autorea 
gizona edo emakumea den. Besterik gabe, 
ongi idatzitako istorioak nahi ditut.

Aldiz, kritika literarioaren irizpideak 
desberdinak dira idazlea gizonezkoa 
edo emakumezkoa bada…
Bai, horretan arrazoi duzu. Hori aldatu 
beharra dago. Baina sentsazioa dut, aldiz, 
aldarrikapen honek babes txikiagoa due-
la kuoten eztabaidak baino. Nire ustez 
hemen behar da feminismoaren indarra. 

Gatozen aktualitatera: preso politi-
koak, erbesteratuak, eta gauzatu ezin 
izan den bide orri bat. Nola bizi duzu?
Erraietatik minduta nago. Duela gutxi 
ondorioztatu dut gehiegizko enpatia du-
dala. Oilo larrua jartzen zait kaletik joan 
eta bi pertsona musukatzen ari direnean. 
Negar egiten dut musika entzun edo, zer-
gatik ez, ardo on bat edaten dudanean. 
Seguruenik sentimentalki heldugabea 
naiz, bai. Baina ama naiz, eta ohera joan 
eta bertako espetxeratuak euren seme-a-
labengandik urruti daudela gogoratzen 
dudanean, ezin dut jasan. 

Jaiotzetik zara independentista edo 
bilakatu egin zara? 
Betidanik izan naiz independentista, bai-

na manifestazioetara joan ordez sofan 
gelditzen zen horietakoa. Feminismoa-
rekin ere gertatzen zitzaidan. Hala ere, 
urrutiegi iritsi da dena eta ez, prezio hau 
ordaindu behar bada nik ez dut indepen-
dentziarik nahi. 

2016an lau haizetara zabaldu zen 
TV3en Espainiako Konstituzioa erre 
zenueneko bideoa. 
Espainiako Auzitegi Gorenak Pobrezia 
Energetikoaren dekretua baliogabetu 
zuen, eta telebistara iritsi nintzenean 
argi nuen horren harira zerbait egin 
behar nuela. Beraz, baliabiderik gabe 
gelditzen ziren familiak etxea berotze-
ko libururen bat erre beharko zutenez, 
espainiar denek etxebizitza duinaren es-
kubidea dugula adierazten duen Espai-
niako Konstituzioa erabiltzea proposatu 
nuen. Besterik gabe. 

VOXek salaketa bat jarri zuen zure 
kontra. 
Bai, eta oraindik ere jarraitzen du, epai-
leak behin eta berriz baliogabetu duen 
arren. Apartekoak dira. 


