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-S6c dels qui sostenen que l'escriptor ha d'escriure,fonamentalment,

i ha de parlar poc • Si admetem que escriptor As qui prepara

textos escri ts, el aeu camp es el ','
volum 0' 'vo�ums que els lectors

llegiran, molt mes que no la disertaci6 que, incidentament , pot

d1g@M oea$1�. D'aquest� opini6 participen il.lustres

autors, com Graham Gree!}e, Ernest Hemingw�y 0 Manuel de Pedrolo.

Es mes : si l'autor envia el seu text al public,seria explica-

ble que en trobar-se fisicament, els lectors Ii demanessin aclari-

ments 0 detaIls sobre els seus .llibres f ..Aquesta f6ra una

bona i fruitosa comunicaci6,i de fet es la que s'estableix entre

els escr-Lpt o r-s per a gent, jove i els infants
i estudiac[u\Sn hi ha

trobades.-No tant entre autors convencionals i public adult • ..Ara

be, actualment ens trobem dins la din�mica d'aquest rosari d'Autors

del Mes r 1 1if8 Alae, producte d I
una "pol-it-:tca. de difondre l' obra

d'escriptors
;

2 �; per tant, se suposa que els autors es pre-

sentaran davant sectors de public que no han llegit res de lIes-
_...



,i

criptor,perb que tenen curiositat cultural suficient per acompanyar-

10 en aquestes aparicions • Essent
-

ai:xl-
I

l' autor ba de pro�ar

d'informar sobre La seva o'b.ra , ,i comunf.car- t.ambe les seves troba

lIes, dubtes, fallides ,il.lusions i assoliments en el proces de

desenvolupament de la_.-seva- carrera.

Em d.emano si no hi ha una llei d ',�escriptors el nom de IS qual.s

ja �s conegut a trayes de difusi6 dels mit �ns diversos, de forma

'·�re.rada,i de qui,tot i no haver potser llegit res, el
__

public t� no t f c La , els considera f'onmarrt; part del gremi, els iden

tifica com escriptor's'�.' Pot passar, tamM , que tot d '
una es topi

amb un llibre d' un autor no publicitzat i digui " aqttest tamb�

deu ser un escriptor.t�. ha fet un llibre "
; ara be,subti�ent.

com que no l'ba vist anunciat a la premsa,ni entrevistat � la tele-
I

visi6 -repeteixo, de forma mes 0 menys peribdica -pot arribar a

pensar que no �s tan escriptor com l'altre,perque avui dia tot

es difon i valora a base de la publici tat.

/



f) l'us public de la prbpia llengua. Ara b�,el llibre infantil �s un

tipus de producci6 que t' 'arrossega al desinter�s de la critica,la

q�.��om�s s' o cupa de,�.=;: .. l�S ob�es que els critics����,,)�_;'__
:""-if?

!' ,G,,��1t., molts co:ps�( massa) o br-e s de c Lr-cums nanc Le s , d '
un autor

que ara est� de moda i cal parlar-ne.

1
Qui us parla �s un escriptor no pas desconegut, ..mAwl perb poc

publici tzat.En un moment de La seva carrera, va tenir La ;:'\��.�i'I:.,..,.,��
de dedicar-se a escriure llibres a dr-eca ts a un piblic juvenil, i

aquesta c i.r-cumetancda va rellegar-lo a un estrat especific del

qual normalment els mitjans de comunicaci6 s'ocupen molt poc ; i

coIIl.a conseqU�ncia, encara que es tracta d'un autor que ha fet

molta i mo�t diversa obra, des de l'erudici6 i la critica, fins

al teatre �. el llibre de text, l'assaig, la narrativa convencio-
. "'A..r\..a..d.o.....,

.

na'L i la traducci6 me s Mlis8iHFb, ha quedat aL calaix dels autors

de llibres per a La qUitxalla,' que �s,creu ell,crec jo, un ca.Laix

de primera import�ncia ,i m�s en �a!�os que han hagut de recuperar
.

,

Obriu un diari i ja em direu ,de tots els trenta �ies del mes,



Deixem aquest pUnt,prou explicitat. Busqueu-ne,si us pIau, al

tres' testimonis 0 feu-hi aportacions ,que no us ser� diffcil.

�.

quants veieua les seves planes referencies als llibres juvenils.
.

.' a. .Le s obr-e s Que e l.s
I quantes referenc1es '�i aunor-s de .L110res juvenils ._es-�n�-_,_�':, 'J:

esc;i�lrit f6�� d' aq�el1 �mbi t �specific. Ben poques. '0 sigui que
.. J .'c ': /

haver-:-te especialitzat: en llibr�s juvenils �s un desterro de 1a

eritiea i de l'�tenci6� dels mitjans. No a tots els paYsos passa

igual : entre nosaltres el llibre infantil .encara �s quali:ficat
. - c4'� "<.eJ,�
,g.e "c,o nt e "; amb el pe joratiu halo sri text( j_ el.s ninots de consum

vulgar, menire)a d'altres ind�ets,a les Universitats hi ha c�tedres

de Ii teratura infantil .. ,

'.

He batejat aquest� intervenci6 de"L'Aventura d'escriuref',perque

ho �s eertament. Cbm pintar 0 fer artesania delicada, escriure cons-

titueix una experiencia ultrancera, que depassa els limits de(la
'..1. J........

. Vt� �«-

propia .SF Ina i el propi ambit immediat i la trasllada a viure
,..

altres vides i habitar altres mares. Es um ereaci6,un infan�ament.



pas per cap altra. Quan escric -i d6no ara testimoni totalment

3
I,com l'infantament, no �s f�cil, cont� una component de dolor

i, tamb�.com l'infantament, de soledat. La soledat de l'autor es

total, ningu no pot donar-li altre que pistes llunoyanes : al mo

ment de ser-hi,hi �s tot sol ,com qui pareix,com qui neix, com qui

mor.
.

.

. - de.- C/tU:u-

Ara;l'altra component, la d'aventur� la novetat total de les
. .

'. \

obres ,uaa a una, comp�nsa de tot. fs una tasca que no canviaria

personal - estic ficat -_--- -a.L mateix temps en un marc d'imagi-

naci6 ide, creaci6 � que es La 'p'erip�ci� descri�en un escenari
•. c:/.. ..

'
"

�L �
intim;es, com Si! merrt r-e _invento� tot allo em�t¥S�pej_ meu pro-

pi cervell,i de racons impensats tragues noves connexions, idees,

imatges, esciats,silencis,angoixes i picarols.
o· ; ..

Ja hem depassat el mig any d'escriptors del mes, i penso que els
/

qui m'han precedit .. hauran fet saber les seves experi�ncies. Es

que sembla de rigor fer-ho : de qu� voleu que us parli una persona



/'"
.

que escriu com viu sin6 de la $eva vida, que �s la1aeva escriptura?

Aixb de la interconnexi6 vida-escriptura es d6na per suposat fins

i �ot en e1,s �scrip.tors que "lid;' di'ssimulem me s 0 me�ys. J�teix,
< I ('- , - w ...,_ .', •

•

_

•

r hortol� constant, ��claro sovint �ue si e� surten b� les pastana-
..... .i

-!

gues 0 les cols de primavera/o les perones, em sei'\to tant 0 m�s
, �

satisfet que si em 'surt rod6 un llibre. Es un� frase,no crec que

si em doness�n a triar em deca�t�s per la pastanaga. Al cap i a la
� �:::

,

fi un a. ' cinta de video quewa reali tzar-se fa uns anys a Lleida
"� '.---"- ,,-,

, ,

.. ,: ;, ,

-"
,

i que descrivia La mev,g vida,
i �_s _.tit�lava"Escriure com ';iurett�

1�V:ida,doncs, escriptura. No �s poc sovint- que ,visitant centres
,,'

.

....:.-.

, '
'

.,
'

d ensenyament_particularment els dels primers graus, la quitxalla
..

, -

em demani : "Com es fa un llibre ?". Feu la pregun ta en un altre

marc,'a un artes� : ,"Com es fa un cistell?": us respondr� que s'a

gafa el vimet.i es torQ,se subjecta b� per fer la bas�es passa

aixi i aix� ••• 1 veieu com 11.est� fent,i com Ii surt. L' explicaci6
.

i

pero,no us permetr� pas d'entrar de pie en el 9ami de La cd'nfec-

ci6,perqu� no esteu dins cie l'a�tes�,nQ vivlu el proc�s pel qual

les c�l.lules del seu cap dominen les c�l.,lules del vimet .Amb

l'escriptor us passar� igual : veureu com omple el full 0 la parita-
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. �leta
__

de '�bts ,)3�·�bi�" t�l l�gic ;�. orEleriat, seqUencial. froveu de fer
,

' � ���,,' �,� �,:,: ,-','

'.

..:',i
_, '::. :' _. t" �'� �'. ::,,'

el cove, proveu , de, fer: un.,.t,�xt ,'imagiria tiu, literari. S I hi ha d I haver
! ; ;

",

I. '1 C'i
�,

fU r" .

J :) �.! .
_

q.. f.. �"-!

nascut i j'sJ ha �agu:t "ae'; pra:c'ti:car m9'1�.'�Fer-se un ofici,mantenir el
•

.; � I,� !-:'; " /; �1 C" ,.' ", �j' J,., .. (', :',
,

miracle d'e! transform!"' fes connext.ons qu'e es produeixen dins el cap

en ma ob�i ,<a:��bad�J �� ls;i\s��b���*':ltii� Podem explicar com,
_ .....,.' '1

�. �t c' !�'J' rr.' :�j '-i� '.',; '; �; -0 :J' <Ii

despr�s que l' au:tor �hi� tlfura't '�ei; text aI' edi tor i aquest l' ba dut
, l

. i�� �;,
" ,[� c, .�} \" .;�-;' �

i- •• � '.... �:� ,

aI' impressor,al.' reIliga"d6'r�, aL ciistribuldor i al llibreter, tenim
t fi /1 '__ -.J '-l Lt ��

,

';i �: .,':; '��" � .. ';
el llibre a Le s �mans-;, £pero t'no "podem j tz-ansme ta-e al public el secret

; � ''-� �� r :

:'..:

·1 ';',-: t� I"� '? .�� ;� i:\ ",

de la confecci� 'p�.�me�f\ ;:,d�l,:text/el ���'§ ,
. de la creaci6.

i-
,_, \',--: n .. ':: ',J �:: .�_) '..i l,,' fl .�, i�. "

,
'

Mi�acle qb.e·es'produeiX' perq'u�;�hl.:ha un impuls, una energia:'\lUan
._

�... i
.�

:,'_�.. f L ,t.�;
;j

v: � .�'! ��i. rt,; ,t; ,

Ii prenia�ifa fal:;�l'e.r:l�l ,:de, fer un: rioii llibre, es tancava i, perdent
P:;'� � ,; r-�7" .t.,

;'�i ;. ;:':; -:,�' ;�� C
.� �:, !� ,_//

qudLo s , escrivfa dur-ant ;:quinze di'es"'Y'confessen els testimonis. del
,

'
. i ::� ���. �',;, ': i1 �.�

, !�':;.I ..[,.. c{ {?

pr'o cee cre�tiu'�d_e teor:ges ':S�m�ribn� :-Nb sempre el negui t �s tan fort
�-'� ,:;

"

I'
,�, -4,,\.,.1 ;"'.� rr :'L :!J UI tj :� :u� t_:;' t: J:::

ni ",per, d�s.c6mpt?-t',:ni __ �;_l t o thom ,» tart teatral l' espectaculari tat del
'�-' -'-,:-�. ·:�;':':"'�·�.='i�}-··:--=- ;"<:,-::;.,,�:� ,":'j �_ -��"":-:-',.-: -�:::-' 'C; i.-,,� ?

proc�s ; t�t a�b�;i io�" !3empr� hi� m ;Uria febre, que ens pren mentre efec-
.

( , ('} i':j {,� 'f' :;-' ,i} ;:_ ,> '� �H :;-)

tuem la transfus16:" def� 61lp' 'ii, �les ,;-'planes.
� '::{ � � t.....

'-,
_ ,��:' ,i

'.:;
'J' !, � :',: ��::
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Per sortF, eni��,ciisos� 0"0 'IIi. el':�'_'" ;i meu' ';; d ' escriptor que ha esta. t ba-
_ .....

_

�.'" ",' � "r�'�} �: :�.� .��� .�; > :-w� 7i}' �:; :'� i:�' t;
tejat de "tot ,ter,�eny":� el,"plant,ejament -ito 1 LoS de les obres que he

� � _f.��r'-../"J,l'· "/":; ,"! tt' f,/ ,P/hAf )

fetes' 1M fa? ASSemta:a -�' IitizDC$ dj1ttttflilai�:"-� €1'3 ti. Quan he
� F ........

r-, �}.: �s�, ../
.

:1 :. � �'. En r.

hagut de f�r un 'llihre; d.e viatgEH:{ �_pe'r exemp1e La s�rie Catalunya- .

.

;',: i;', .". }�t [I
.'. ..!.J ��, •. �; '�2 I�: ��

Visi6 - �'he, docu�rl:�a:t �:£re asi$p,§!j abans de co nencar , he estudia t els
.. �\ � ,'�? fr' ;1 ��!� ;] ,j,; :..

' ,��'; �t� wE (� .�
",

mapes, els:; :ct-nformes:" economt c s 'r,� l:es:; j;radicions, Les comunicacions i el
.;.::; � :

'.r..; �':.. ; ;:'i ...t� .� ",/; i i
'_ ,

�
.

��. ;£J
I.

per que d'eis assentam�hfs i§;vies:;, ai:Jtb em permetia d' entrar a fer
.' � ,i,: f� ::!' '"'1� I'" ..'. .� d f! ? �:�

ef text de�spr�s de'( dos';" proc'�s:so's :';, d) LeI d' e s t.ud'i . previ b) e1 de La
! �.

.

constataci16 i afegit6 de notes preses durant .e L viatge. L' elaboraci6
.. ;_';'.,

era menys lliur�, ten:l�';",uns carri1s previs. Aixb �s enriquidor, car

despr�s d'un 11ibre d'aquella s�rie venia una novel.la d'acci6,i
11avors partia d'un personatge, una situaci6 o,molt comunament,d'un

ambien_t. I tenia 11iberta�tota1 de ce l.s Locar- 1a aegud.da de. per'Lpbca e s

V\ l�--"""
al meu grat i seny ••• 0 ,fo'll criteri. <,

-,

"<,

o se:' m plante java �,j) estudi critic d' un autor, 0 el prbleg a unea
/

obres completes : estudis del tema, t�ctiques de}trebal.:L. '::, de vega-
I

'

des gir total de1s estudis anteriors,enfocament critic nou,una e1a

boraci6 juxtaposada,etc.



Voldria fer un incis a proposit de la redacci6. Arano analitzo

el tipus de public que pugui tenir al davant:parlo d'una manera

general, potser pensant en un tipus d' aud.i.enc i.a no e s'pec Lal.d tzada.

Sigui com sigui,l'incis �s aquest : deia un escriptor faIros, pot_
,

ser ,Az'orin, i la frase la recull Josep Pla, que escriure �s posar
,-; ne.J4t.� �

un mot darrere un al tre. Co m t,otes les frases que semblen boutades

aixo a pIa li agr-adava mol t . I �s que, darrere l' obvietat super1i
cial, �s una gran veritat. No pas tanta gent (om semblaria sap

posar un mot darrere un altre, no tant per la qualitat dels mots

co m per La consthncia que el �oc�s demana. Con s tan
...
cia i humili tat.

_0 m'oferien de compondre urr llibre}de text,seguint els qUestio

naris oficials, per a Batxillerat i tamb� per a Formaci6 Profe-

. . a -acceptar
ssional. No m'hi vaig pas pensar ga�re : aurant una bona tempora-

da vaig planejar les obres, mirant dl�quilibrar el contingut,bus

cant els llocs dIan podia extreure exemples antologics: despr�s

vaig fer la redacci6.



�s sempre un mag de la paraula, un malabarista dels mots. Per aixb

tota literatura �s d'�na llengua.

El meu pare i el meu avi desitjaven que fes la carrera de Dret

i em convertis en notari. En veure que tirava cap a Lletres,gal�xia

m�s aviat boirosa,van creure que e1 mal menor seria que em fes ca

tedr�tic: vaig refusar per repulsi6 -que encara conyrvo- a un sis

tema tradiciona1 d'oposicions. Tanmateix les vaig fer,les op��i

cions,perb no a1s vint-i-un anys i tot just acabats els estudis,

sin6 als cinquanta-vuit,a punt quasi de jubilaci6. Aleshores ja

havia fet tota mena d'incursions en e1 camp docent i en el camp·

I quan'� ���!���manifesta desigs de ser escriptor, i em d emana

quina recomanaci6 puc fer, un servidor, despr�s de fer avinent que

parlo tan sols per experi�ncia personal, els die que si no tenen

un bon magatzem de paraules;ben enllustrades i grassonetes,amb

bona salut,no cal que sthi posin. Escriure �s saber red���
tant imitar la vida com fer brol1ar una vida especial, 1a dels tex-

.tos. I saber redactar �s ser capag de dir coses �ue tinguin sentit

'1 retinguin Itatenci6 i fins enlluernin el lector. L'escriptor
"' .."



rrec. I si anem a mirar, les vuitanta obres que he traduYdes no s6n

altre que obres d'enc�rrec.

Aixb d i.budxa ei p'erfii d'un '�esc1i'�va:, -e: yariat,potser una mica
-......:._;.. �- ._ _:...;,. -

,.,

.".

G·
literari. Sobretot, en aquest darrer, el fet d'haver conservat una

disponibili tat total, '

..
no haver tingut frens aprioristics ,no quedar

reclbs en refusos inicials,m'havia deixat en una situaci6 flexible,

i virtualment greixat i agd.L per redactar ,ttJi-mun-t '""
de textos, de

-

-'"
' t2Md!.'{.1ent-

forma �,'::;jZ'gr'!3:da_, :(bW._93!bii�lfl. Opino que es un � aprenenta tge,

superat potser nom�s pel de periodista en general.

Escriure llibres per eno 3rrec deuria semblar a alguns una mena

cle tni.n
•

" ....__..

¢ 1"'liti alan j (f : no poc sovint entre els 'joves escriptors hi he un

desig de salvaguardar la prbpia iniciativa,el que en diriem la pura-

sa de propbsits, ...
: lloable no volen ser contaminats, volen es-

or-Lur-e el que ells .,

'tri!n. I refusen -0 refusaven, .p er-qub avui
. ��

la temptac'i6 comeccdaL hi juga -, yY\es - d
I

escriure res per encar-rec ,

f) Fou una acti tud que mad, no vaig tenir : e1 meu primer llibre" publi

cat el 1948 -jo.tenia·poc mes de vint anys - era un 1libre d' enc�-



.;•• ' '- r;

esc�pt:i'c entorn del terme " gloria. liter�rialt. EVictentmen-c que .La

.' -.

glbria liter�ria,en vida, deu ser' enlluernadorajpero tinc la convic-
.��.

_.
.

�

cio_-que mena a l'enfitament i a la fatiga,i potser a l'eixorquesa.

El que cal �s tr�ballar cada dia,i ser conscient que avui l'encertes/
dem� no tant i algun dia gens ni mica.

__ .,..
Volta pel m6n un fullet edi tat a Lleida e1 1983, refet el 1987,

() on.hi figura tota la meva producci6 original i de traductor, des

dels inicis:. hom pot constatar-hi com al comengament les obres narra-

. �
.

tivef3 pe�al public juvenil eren en menor nombre que no les obres ge-

nerals, de divulgaci6 , 'viatges,assaig i fins narrativa convencional.

Despr�s,de mica en mica_, el proc�s de creixement de les obres de

l'anoinenada'literatura juvenil-fa solapa amb les al:tres i les arri

ba a substitui� quasi del tot: el cam! sembla definitiu, tot i que

jo rio :�
..

_J

I' en considero • .Ara b�, el pes d' aquest tipus de producci6
-

comenga a ser aelaparador a partir de 1973. En la decada dels setanta
'.

"

apareixen deu obres juvenils , deu novel.les. Es prou inuicatiu

d'una dedicaci6 maJorit�ria,quasi exclusiva. No del tot exclusiva,

car tamb�, en aquells deu anys ,apareixen nou 11ibres de viatges,·

divulgaci6 i historia,i set traduccions. Vint -i-sis volums :deu anys.



1
Di t a i.xf ,

ens adonem que caminava v'ers una professionali tzaci6 in-

deturable. Que vol dir professionalitzaci6 ?

�? Per a mi vol dir exercir un ofici ben a pr-e s que et permet

de viure'n. El riostre pais no t� un marc social i cultural definit

�
. {'en. _'.

per la ���Ig; r ,mol t menys Cit t en i.a quan va Lg oomenc ar' a

escriure. Si b� tothora em va dominar el gust i el desig de fer lli

br���l sentit material del mot, m'adonava 9ue fer un llibre, _5LL-

_Ro���Eque el seu text pass�s el garbell de la censura, no produLa

resultats materials. Encara avui una carrera d1escriptor bastida

nom�s damunt de liibres donara un resultat modest, fins en els m�s

il.lustres,casos:i aqueixa activitat ha de venir acompanyada de

l'exercici d'una professi�_)en el sentit de guanyaPl. Una p�o-va-irr�

directa a nivell de tot l'Estat Espanyol la tenim en el fet que fins

a 1978 no hi hague una M�tualit�.t d'Escriptors de L1A;__bres amb esta

tuts propis, i que abans d'aquella data els escriptors queien dins

la Mutualitat d'activitats diverses, .

barrejats amb els oficis

m�s pintorescos del m6n. Aixb vol dir que a Espanya -j tamb� -a



xen el qualificatiu. No oblic1em que les tirades oer edici6 es mouen

entre els 1.500 i els 3.000 per a prosa (exemplars): en la litera

ture). de me s consum -inf�-:;ntil ,nQ_,.vel.la- re porta tge 0 e s ca ndo L, premis-

1 as ti n:tde s s6n suneriors, pe r-o ni s' aco s ten a L 'o u e ca Ld.r-La e s oerar

d l
un pais a Lf'a be t i t za t s Una COSel es l-alfabetitz,;(!(.i una aLt r'a tenir

l'h�bit de la lectura en el seu abast l�dic, reflexiu, critic. Psr

tant,aspirar a dedic&r-se olenament A fer llibres normals no es fac

tible e'n unes conc1icions com les nostres.

l'�mbit de la llengua catalana per descom�tat -hi ha advocats, pro-

fussors, metges, arquitectes ,llevadores,historiadors, rnodistes,que

a mes ames, escriuen. Per a aquests, fer llibres es le segona acti

vitat.�ncs,per a l'escriptor, encara es, a tot estirar, una activi

ta t par-aLv Le La , Manuel de Pedro1o em d e ia
, fa anys : "En a�uesta so

cietat nostra,ca1 tenir seixanta 11ibres d'�xit a1 carrer per comen-

car a viure' n
"

•

Ens podem fer La il.lusi6 que el llibre �rodu.eix lU1.S resul tats mate

ri""ls discrets, p e r-o honestarnent, em Dense CILle n i d�hscrets no merei-.



----------
-

-
- - --

Ara be, I' impuls base no hf).\I�e ser el del r-e sulta t m<t-erial, sin6 el

d�donar sortida a l'obra que es porta dins, infantar el llibre,crear,

i,en el nostre cas, refer una llengua,consolidqr una cultura,contri

buir a fer un pais. Nosaltres,per desti generacional, hem viscut

plenament les circumstancies que feien cridar Raimon "D'un temps que

ja es un poc nostre / d' un pais que ja anem fent "
•. Per a i.xo els f�

*:ta��n adonar-nos que els adolescents, els infants, podien credxe

sense les referencies culturals que els permetrien identificar el

seu poble, yam intensificar el vessant literari al servei d1aquella

jovenalla. Ho hem comentat amb d'altres escriptors del m8.teix camp:

calia que alga, alga preparat culturalment, escrivis textos atractius

que creessin lectors en catala. I yam posar-nos�hi.

Aixb fou aixi i es un capitol que encara s'ha d_'escriure de la nos-

tra histbria cultural recent caldria veure ,dins els esquemes men-

tals dels qui vam recomen9ar a servir textos narratius per als in

fants en un moment donat, passada la � foscor d'uns anys tancats,

q�� hi havia de simple necessitat de contar histoories,i que d'es-



forq cooperatiu als altres esforqos que es feien arreu de "'a nostra

terra per redreqar la comunitat. Em sembla que d1aixo dafrer n'hi

nav i,a un bon tros � l' oll� q�e bullia
".
j � � �_�

� � .L �b""'_ .e;cn.ivi.J'1 eft.; , JL<rl.� ;.

1<ti� k���··������
� � ;:xJ'/':(M/a.- 4:- .��/� de �



En el cas de la nostra generaci6, vam encertar un moment delicat

i engrescador : a : primeries dels anys seixanta es va comengar

a afluixar un xic La grapa de La censura, i les editorials,
.

I �
sempre amb perill, es van arriscar a produir m�s. Entre d altres iItQE

d� moviment era un peix que es mossegava La cua : es crearien.

lectors en catal� si hi havia material,i el material reclamava nous

autors,sobretot en alguns camps: e1 del llibre juvenilnlera un

dlespecific. Veurem per qu� :

- en acabar-se la guerra la prohib-ici6 de fer res en ca taLa fou

particularment taxativa i dura quant a la leetura infantil.Les
.J

escoles no tenien un sol llibre en catal�,i. de la tradici6 peda
,..._

gbgica anterior el r�gim nascut el 1939 no en volia ni rastre.
I

a i.xo dura fins entrats els seixanta. El 1960 11 edi tor' Miq�el/-----------I\..___......
I

Arimany tragu� alguns llibres no religiosos,no pas petits con- I

tes sin6 la primera col.lecci6 destinada als vailets i noies.

- el 1963 es va crear llEditoria1'La Galera • No fou 1a primera

a publicar en catal� per als vai1ets, perb sf piopera a fer-



ho en e-xclusiva. Paral.1elament es creava el Premi Josep M.Folch

i Tbrres,que estimularia l'aparici6 d'obres al mercat.

Feia dos anys que es pub1icaVa Cavall Fort, que juntament amb

l'Infanti1,seria un banc de proves per a1s gustos del nou lec

tor juveni1,i alhora un primer camp d'entrenament per a nous

autors.

�o,com e1s altres autors de 1a primera hora , co1.1aborava ,avui
de- �'L:AJ;;;

no tan sovint, a Cava11 ,Fort, i alhora comenqava 1a carrera a::'Q�

juvenil : pr�viament ens haviem fet e1 plantejament ja dit abans :

calia no deixar del tot en mans de persones ben intencionades,mo1ts

cops ensenyants, la 1ectura infanti1. Despreocupats del contacte

amb els menuts a la classe, nosaltres ens podiem plantejar una opci6

literaria del llibre per a infants, amb mes carrega cultural, d'h��or,

d'aventura. Amb una pretensi6, en e1 meu cas almenys, ben'cert, de

continuYtat �UR'. Quan vaig guanyar e1 �J.M.Folch i Torres�el

1968 vaig dir a 11 edi tor: veura s com jo et dcna r-e un nou IIibre, .cada

any •



Escriure per al lector mes jove es llaminer: desintoxica,ni

cal· dir, agili tza, retorna l' escriptor �a loa�ovenesa : til' UJ

��(., 4'1.:0
et poses dins la pell dels teus personatges, risques de caure

en la simple rrovel.la espasmod�ca"vull dir d'acci6 : cal que

hi afegeixis la combinada m�gia del llenguatge directe, comic

a voltes, situacions que realment puguin viure els protagonistes,

i entorn d'aquest realisme fotogr�fic les afuades vers la fanta

sia, aquell voraviu de somni que tenen les viv�ncies infantils.
/'

Es llaminer tambe �per La difuri_6 :. els IIibres juvenils, a ju-

dant la promoci6 impensada que moltes escoles en fan, s'estenen

de vegades corn taca d ' oli : alguns titols arriben a ")'Y1.�pJi,_
�

41:tr--.:'o LQ{5�r edicions en no pas ma s sa anys: � lW I8C. o-stentar aquest

���� pas malconten�dels resultats quant a difusi6.

Et descobreixes,doncs, afalagadorament consumit. Tehs mes poble

que no public,com passava amb els profetes,com passa amb els

qui conciten masses • Per altra banda, aquest poble/public es

un critic perfecte : et fa �donarJ,tls defectes, les Lneuf'Lc i enc i e s



que has palesat i tu no veies en la darrera novel.la. El public
""

juvenil descobreix el tall i el separa del farciment,i aixo

l'autor ho agraeix,el retorna al bon cami,si se n'havia separate

Aixo sf : el nom que has guanyat en aquest terreny el perds 0

et resta ofegat en d'altres. Els me us llibres "per a grans" pot-

ser mantenen virtuts; el cert es, tanmateix, que no han

obtingut sino un eco curt, favorable al comen�ament,per canre en

t:a�
l'oblit despres • I aquests altres llibres els necessita l'autor

conegut pels textos juveni1s :entre ells, en el meu cas, e1

ments evocats, articles de

als joves

qu

meu mosaic animic.

Dic aixQ per palesar un cop mes com 1a deria de tot autor



es,com han confessat d'altres col.legues predecessors meus en

aquesta desfilada d'Escriptor del Mes,de comunicar-se. De dir com

s6n, talment temessin que l'obra dissimules i emboires 6.1 seu sf

intim. Com si,i es paradoxa, tinguessin p�r que l'obra, que tant

escolament de vida els costa, no els reprdsentes prou be,quan la

vida es viu tot perdent-la, tot deixant-la vessar. La Vidai/ollo_
bra, que es, si no la vida mateixa, una altra forma de vida.

Declarava la Maria-Aur�lia Capmany que l'autor-mai no est�
-._- �,

.

proua la vora del lector per saber-se .realment compr�s, �

ni llegit. Que les persones van a�rendre de llegir molt tard, en
'J

el panorama temporal de La Human i, tat, en el fil de La Hd s t o r-La ;

que a� comenqament,i fins ara fa trenta 0 quaranta anys, les ti

rades de 11ibres eren minses,i que no ens ha dlestranyar que els

escriptors estiguin sempre provant de tenir audi�ncia,de comprovar
amb

la que tenen. Estic dlacord aquesta apreciaci6 : en tota la

cultura occidental Sl ba prodult un augment de l'activitat editorial



que embussa els canals de recepci6,i cal l'aj.J.t de la publicitat

- en li tera-�ura reduYda a uns pocs sectors -perque l' obra li teraria

es faci notar un xic; alhora, tot i que ha augmentat el nombre de

lectors,potser no ho ha fet la intensitat de la lectura ; jo diria

que avui una t34tIii�J"UI ma j o r-La de la poblaci6 no llegeix,no llegeix

res ji que l'existencia d'unes concentrades minories lectores no

ho compensa. En· aixb s6c d'un pessimisme aferrat al realisme�i�ons
de

persones surten a la lluita per la vida sense cap formaci6 de lec-

tors,perque les circumstancies familiars i escolars,inicialment,

no van cobrir aquesta·parcel.la formativa. I no llegeixen sin6

algun ti�ular, algun anunci : tenen una mandra comprensi-

ble de fer atenci6 al text. La por al- text, en dic joo_ En esferes

estudiantils haviem comprovat les inadequacions de com�ensi6 tant

com les dificultats per una lectura fisicament coherent. En esferes

d'analfabetisme 0 d'aifabetitzaci6 feble i regressiva, res de res.

encara el buit es mes total. Per altra banda,falten els ponts,el$

I

I
I
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enlla90s entre els autors i els possibles lectors ,0 entre els

escriptors i els qui els han coneguts per l' aproximaci6 a La obra

llur,i que ara voldrien tenir una mes flexibilitzada i distesa

relaci6 amb ells. Potser per tot aixQ s'han muntat aquestes apa

ricions pUbliques de l'Escriptor del Mes. Perque,precisament, la

premsa parla poc de llibres, poc de lectors: talment consideres

que l'activitat creadora de textos es quelcom que no te in-

cidencia social:comparem-ho a�b els successos, els esc�ndols, 0

els esports,que disposen de tant d'espai. Fora de les publicacions

especiali t za de s , la pr emaa .. pa�ll�e llibres, f/p'Llife°fr autors,

que s6n uns motors que, tanmateix, s'engeguen cada dia ••• La Ins

tituci6 de les Lletres Catalanes ha pretes ,imagino, que l'autor

pugui presentar-se davant el public i dialogui amb ell; aixQ ha

d'ajudar els que ja el coneguin un Xic a definir-lo millor, i els.

que no el coneixien a saber de la seva real existencia.Jo puc

aportar l'anecdota repetida que, en visites a centres escolars

multiples ,ha estat la primera v�gada que els nens veien Blgu que

per r-ef'e r-enc ia o per lectura distant, d' una mostra, els havi,a



paregut llunya, 0 potser extra-galactic,i que ara comprovaven que

era de carn i as, possetdor d'un cap,unes cames i de dues orelles.

No pretenc pas reduir l'escriptor � mer ciutad� corrent : ho es

en tant que esta subjecte ales mateixes obligaCions socials de tot

mmrtal i als sacrificis detot ciutad�,i ales fronteres morals

corresponents. Fins aci,prou,d'acord.comunes 0 privades
I>

per�rraria i seria hipbcri ta si no teconegue s
,

. amb

a La carcassa per obj ectivar els cri terisrr escriptor

prou anys

es quelcom

me s , es un ca.u+ada vu'Lgar ,si, perb ••• pe r-o te un saquet amagat

d'on treu a LLo que ja no el fa ser- tan vulgar, treu La literatura,

l'obra, la fantasia, l'escorcoll dins l'arc iris dels homes i dels

seus ,mes amagats fogars. En aquest sentit es algu a part, un petit

foll que ara i ades se sent incapaq de constrenyer i dominar la

follia.

Massa sovint fem protestes d'insignificancia,amb hipbcrita tornaveu.

No po dem s er , com ea.cr-Lp t.or-s �an irl�rts )., C Oll) els e ill ttil<;JiB manoa ts

de sensibilitat ni tan dissortats com els qui no abasten mai_un

mivoL, I si La viilj.8. sensibili ta tens mant e en una fa tigosa vigilia,

no es sense compeasacions que assacien i adeliten plenament.



No vull insistir mes sobre la singularitat de l'escriptor: qui
constata - -

a La llarga mes ,

-- ,J
" la dd.s baric'f'a amb els a L tres

conciutadans del m6n es ell mateix. I a fe que, de vegades, Ii

:pesa aquella condici6.

Llavors, ve que el lector se t'imposa com un reflex de tu ma

teix,com un protagonista de l'eco dels teus llibres. El leetor

justifica I'autor, l'acota i el defineix: no pas que l'adjectivi,
sin6 que el fa substantivar'_se, dia rere dia. I aqui es on

les especials condicion� d'una societat operen mes incisivament.
, IT

'

La societat es la nostra,i les dades del problema s6n prou conegu-

des: tenen a veure amb una situaci6 politica de la comunit3t,amb
la represa i guany diari d'una llengua, que ha assolit I'expressivi-

/rna a 1d-atyl'1t )
tat normal escrita perb no/ia normalitat social,.ni tan sols els es-

trats populars que nomes s'assoleixen amb segles d1ininterromput
comerg oral entre estaments diversos. Els escrip�rs de la

,meva edat pertanyem a una franja generacional que usava 'una llen-

gua heretada i viscuda normalment en la infantesa, malmesa durant

I



L'a oles6�hcia i adultesa,per la qual vam 11uitar com tants altres

compatriotes, i que vam utilitzar liter�riament en temps de

prohibici6, limitaci6 i oblit ; .., hem hagut de veure com la llen

gua es recuperava lentament a l'escola , en certs mitjans publics,
que era etiquetada de co� 6ficial al temps que slafeblia en l'us

del carrer ; hem vist els grans barris on la llengua realment no

hi �s viva, hem constatat una enganyosa massa de lectors insigni
ficant en el conjunt de La poblaci6 : quants d.i ar-t s hi ha eri�llen
gua que jo empro per escriure ? Restaurada la co-oficialitat,se
t?1/�� ,

ll'baa 'tt en llengua altra que la nostra propia.Quants programes

de radio cal encara guanyar ,a Barcelona mateix
, a Girona, a L1ei

da, a d'altres grans ciutats ? Avui com avui d �§g la gent
que �fi 1!op�raci6
ll�.

mecanica de llegir m�s facilment en caste-

Ens ha salvat, a uns quants, l'escola, que ha fet 11egir en ca

tala. S�,perb, d'antics lectors de llibre juvenil que han abandona�la lectura en catala,o no l' han feta priorit�ria,quan han �rribat

l'edat adulta.



/3

Ens queden,perO,els nous lectors de cada dia, els que comencen,

i que ens mantenen en la tasca. Els infants.I per aixb es tan

compt.sador ,gratificant co m es diu avui, escriure per als me s jo

ves lectors. De tots els tipus de lector imaginables, ells s6n els

qui mes aut�nticament se submergeixen en el bany total de la iden

tificaci6 amb el decorat ,la perip�cia, el perfil cbmic 0 �pffic

dels personatges, la m�gia continuativa de l'acci6.
I

Ens reben con si fossim una mena de mags d ' Orient, quan visi-
. I

tern una escola, una bibliotec:a especiialitzada,un campament • ��- I

t<� lluminosos als sens ul,ls que ens agafa vergonya i tot de la

lluentor que ens atribueixen. Una vegada, en una escola de la peri

feria de Madrid, els escolars vam rebre'm disfressats dels personat�

ges d'un llibre meu. No hi ha,doncs, altre que la vivencia mes in

tensa,l'abandonament i bsmosi amb aquella realitat mes alta,que per

a ells es el m6n de i'a:ventura llegida. El lector adult pot reconei

xer m�rits en el teu text� i pot raonar�te'n els vicis: i 'ofe±ir

te' n un prisma critic ,1@:£±:j)ll! M 1-l!-i-'MJi91 .if )d". Perb ;k"'$\Q�u.=::�



Mancat de l'impul� de fondre's amb�'
un Iect�r w4s feble,m�s

;

es el que fa el lector infantile

en aquesta darrera mena de lector

fidelitat,transfiguraci6, arnor.

la peri�cia, de donar-se tot,que

Nt puc, doncs, deixar\a.e creure

que et desarma amb la seva total

,Heus aqui, dones, aquestes consideracions entorn de II aventura

dlescriure. Una aventura que,com totes les que comprometen a fons

la personalitat del primer que les viu, en aquest cas·llautor, �s

+amo e una transfigu,raci6, una exig�ncia de retrobament amb si ma-

teix, una pro po edia . de. joc net, d
I envi t total.



 



L'Escriptor del mes viatja inlassable per molts de llocs : alguns,

perb,als d'all� baix ens fa molt de goig de reveure. Ni cal dir que

enguany crandia,al pais valenci� i tostemps Perpiny�,hi figuren a plena

honor.

Com tants d'altres nens educats dins una falsa visi6 de la Histbria

jo vaig haver d'endevinar que en tota l'explicaci6 dels territoris que

se'n van dir transfronterers hi havia gat amagat. I vaig comenqar a mi-

rar mapes i a veure que s'hi llegia Ribeslltes, i Millars i Sant Lloreng -

{_c.��dd�
i La Roca de 1 "Albera ••• I quan estudiava el primer curs de Lletres a

Barcelona, en una llibreria de veIl vaig comprar un llibre de poeSla en

doble versi6 catalana i francesa,mmammpmmm� i vaig obrir-lo

pel darrer poema ,l'endrega final .Deia : Aixls avuy,aquesres fulles

blanques�Els e voldria aprop de jo guardar : - es un bocf de mon cor

que m'arranques - en t'en anant,fill del eel catal� ! El poeta es de

La �ean Amade,el llibre l'Oliveda i havLa estat Lmpr-e s a l'independent
el 1934. Fill del eel catal� ! I jo ?,doncs ? Tots dos ens en d�iem,de



catalans. M�s err9�,naturalment, 1a cosa esdevingu� clara,i vam 11egir

els autors d'aqui,tan vinculats a tota l'activitat renaixent i de represa.

A mi m'agrada,pero, com eseriptor periferic que s6c respeete de Barcelona,

retrobar l'essencia bosquetana,riberenca,dura i do1qa alhora ,de" 1es

veus acarades a1 cada-dia primigeni,eom la de Jordi-Pere aerda,en qui

descobreixo mots envejables : Les rutotes de Cerdanya s'encolobren dins

el sol 0 b�:D'una blingada d'esquena fugen com enl1uertades ••• 0

quan enclpu l'esperit a�o£�efti� �mIRaltgg�tada de la nit •••

�- .. � .�- _._- "--
- - - ----� -� .-- -�. ..� _.-_-- -� _....._ ._' .....



'Jib 11 s e iiui JLsb; JanEs: IUs hZQlpu tSSlll.l2tb,}. IU!lI!1 AiI!IiA$L,�,d

ill
• Recordo que cont�ven de Moss�n Josep Sanabre que,tot voltant

pel Barri Gotic de Bar-ce l.e.na ,
els anys cinquantes,;; trobava alguns pri

mers turistes que tant podien ser de Burdeus comde Clermont-Ferrand.

leIs donava conversa.I quan ells Ii demanaven quina era,despr�s de

1 B 1 1· t t m�s important i.
d ttl t ·t

.

a gran arce ona, a C1U a � representa�1va e 0 e err1 or1,

l'historiador els deia,fent cara de sorpresa : I aixb no sabeu ?Es

Perpiny� ! Avui c�iem que tot el pais ,tots els pa!sos catalans s6n

significatius. I si no els donem nosaltres significanqa, on as la nos

tra fe i el nostre goig de viure-hi ?
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