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prosificat Jacint Verdaguer. Feta ,Ia representaci6, alg.lJ va dir-me que, per

poes drets d'autor que I'obra hagues generat, em calla fer el' proces

d'afiliar-me a la "Sociedad General de" Autores de Esparia". Ells ja
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m'avisarien des de Madrid. Parlaht , mentrestant, amb alg(l que coneixia
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Hi ha dos instants de la meva actuaci6 d'escriptor dels quais em

sento particularment satisfet . No pas en et sentit d'experirnentar una

inflor de suflciencia, sin6 nomes de satisfacci6 interior, de plaer per una

feina ben feta.

EI primer es produeix el 1959 . A finals de maig, l'Agrupaci6

Dramatlca de Barcelona, que dirigia 'Frederic Roda, estrenava la meva

lIegenda dramanca NERTA, sobre -un poema de Mistral -que havia
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els tramits, vaig assabentar-me que calla fer un breu examen d'admlssio;

cosa que va estranyar-me, no va estranvar-rne ; vult dir que podia'

esperar-se tot.

Jo residia a Lleida, en aquells .anys, 'i aviat vaig rebre una trucada

telefonica d'un gestor administratiu, el senyor Qui, que tenia la

representaci6 a Lleida de la SGAE. Amablement em citava per a un matt �

per tal de fer, en presencia seva,;el "curt exercici de redacci6", 'co� va

qualificar-Io, que era preceptiu per ingressar a ladlta Sociedad. Vaig

anar-hi,i ell em dona paper i un tema de redaccio': 'es 'tractava de
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desenrotllar, en tres quarts d'hora,una escena de teatre a partir del breu

argument que figurava al paperet, EI tema em sernbla d'un ranci

afr6s,d'un madrilenyisme de sainet pobre ': recordo que es tractava d'un

lIadre que entrava per robar en un pis, i s'hi trobava amb una avia i neta,

prou necessltades, que a penes tenen recursors per viure. Elles

supliquen ailiadre que no els prengui res del poquuissim que tenen,i ell

acaba donant-Ios el que duu al damunt. Calla.perc, fer aquella escena en

forma dialogada, i m'hi vaig posar. EI gestor, tot just comencar.va



advertir-me que segons el reglament, els exercicis calia que fossin en

castella. Vaig pensar que era una bestiesa,pero vaig cornencar a redactar

en aquella lIengua. Perc aviat vaig aturar-me,intensament molest,

particularment per I'absurd de la situaci6 . Si jo havia estrenat una obra

en catala.havla de demostrar on fos que jo era un escriptor en catala,

Sabia,per altra banda, que ala SGAE tenien traductors del catata, Peman

entre ells. Ja s'ho traduirien ells,vaig pensar . I vaig recornencar, ara en la
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meva lIengua. EI gestor se'n va estranyar, i va advertir-me que no se

sabia cap cas d'autor que haques fet I'examen d'admissi6 en altra lIengua

que la castellana. Jo.amb fermesa i naturalitat barrejades, vaig respondre

que era totalment logic que els textos dels autors catalans arribessin a

Madrid en catala,l que fes el favor d'enviar-ho d'aquella manera. EI

gestor, ductil als dictats del sistema, va arrufar el nas i opina que potser

no Ii acceptarien aquell escrit, i que caldria un intercavni de

correspondencla.etc. Jo vaig replicar que, si sorgien massa

dificultats,estava disposat fins a no percebre els drets d'autor, que, la

veritat,no eren gens substanciosos, amb una representaci6 unlca que

s'havia fet de I'obra iamb la mossegada que el fill de Mistral havia clavat

a la recaptaci6.
Des de Madrid, silenci durant tres mesos . Passat I'estiu, vaig rebre

una carta de la SGAE,datada a Madrid,on es deia textualment ,en

castella: "En vista dels merits que en voste concorren, aquesta Societat

ha acordat admetre'l en el seu si,amb tots els drets inherents a la seva

condici6 d'autor teatral".

Mes tard vaig assabentar-me que figures del m6n literari catala, de

la meva generaci6, havien fet lIurs examens en castella. Qui no va

transigir va ser en Pedrolo, el qual, a mes a rnes, va negar-se a fer cap



mena d'examen. Va presentar tot de retails de diaris sobre ,Ies estrenes

d'obres seves, i els va deixar bocabadats.

M'ho va contar personalment, afegint que -i va fer una de les seves

rares rialletes-, I'encarregat dels permisos es deia Mula ...
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