
Vine a parlar de l'aventura d'Eseriure. DistxE1tament algu pot

ecm.fondre el terme amb "Eseriure Aventures",perque,eertament,bona

part de les me\leLnovel.les 's;>;6n deseripei6 d'aeeions. No: ·l'aven-
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tura d'eseriure es l'aventura personal d'algu que s'ha trobat amb

un munt d'obres fetes,de molt diversa eonfiguraCi6,tema i estil,

i reflexiona sobre aquest fete

Hi ha autors molt coneguts perque s6n molt llegits i objecte de

publici tat : alguns, com Hemingway,o Garcia Marquez,tenen una fama

univer�al. D'altres,tenen un public fidel,posser mes reduit,pere

no s6n objecte de publici tat. En e1 primer cas, pot arribar a pa

ssar que e1 nom de l'autor sobrepassi la realitat de la seva 1ec

tura, en e1 sentit que amb el nom mo1ta gent ja cregui que coneix

l'autor,sense haver-ne llegit res: aixe sol passar amb els cl�

ssics. Qui de debe ha llegit Shakespeare, a�rvantes, Joanot Marto

rell ? Pere el nom sona • Quan,per ra6 de ser un cl�s�ie ,0 per

la insistencia de la publicitat,un nom arriba a universal,molta
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gent ja no entra a analitzar qu� fa i com hu fa,sin6 que a1 nom

s'insta1.1a a tot arreu : mDlta gent que sap qui �s Michael Jack

son seria incapag d'escoltar sencer un seu disc. El nom de Sito

Pons t4 un ress6 mundial,i per a molts �s nnm�s 1a boirosa imatge

d'un esportista de no saben on •

E1s autors, sigui com agui, estan en directa relaci6 del public,

en deperienj : . :i_8;.talment
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',,). Di,c aixb par-que tamb� es poden divLd i.r;....
-�

v'-.i

e1s escriptorsjentre aque11s que escriuen quelcom que sembla sem -

pre anar endins d'el1s mateixos,i que es preocupen poc del fet que

les seves obres tinguin mo1ta difusi6, perque,com s'ha dit, semb1a

com si escrivissin per a ells, 0 per a la posteritat ; d'altres,

tenen la necessitat immediata de publicar i de difondre 1 'obra,e1s
"--'

cal bon nombre de 1ectors,de public,tenen apetencies de comunicaci6.

Entre aquests darrers em considero inclos,com�considero,per a1tra
banda,un autor amb lectors fidels pero gens subratllat per la publi

citat.
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Una vegada van demanar un fam6s escriptor qu� era escriure.

No pas qu� era per a ell escriure, sin6 qu� considerava que era

escriure. L'autor ,amb suavitat,respongu� : "�scriure �s anar po

sant una paraula darrera una altra ".

La frase sembla una sortida una mica estupida,perb vol dir

molt. En primer terme, vol dir que el misteri de l'escriptura no

pot explicar-se. Per qu�,per exem�e,quan jo tenia onze 0 dotze anys

ja escrivia amb intenci6 de literat - infantil i pobreL '�s clar -

i el meu company de � __

taula escolar nom�s caqava mosques i feia
I

avions de paper ? Com voleu que s expliqui quelcom que �s com una

segona vida ••• en alguns casos la vida mateixa ?

La frase d'aquell escriptor tamb� vol dir el que denotativament

diu: que l'acci6 d'escriure �s la d'omplir planes de manera conti

nuada,amb mots. Tota literatura �s literatura d'una llengua. L'es

criptor que ,catal� de naixenga i de llengua oral, escriu en caste

ll�,pertany a la literatura castellana. Els mots que col.loca,un da

rrere l'altre,constituiran el text,i el te� valdra literariament



en que escriu.
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el codi: jo no puc entendre
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segons les claus estetiques, emocionals i lcgiques de la llengua

___ o

>; un llibre escrit en hDngares,perque w....f .....i.g...2__t ..J.l....g.3�...l&.£.t_;j-
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no conec aquesta llengua: tinc el codi d '
aLgun.s _

al-

tres idiomes,que em permet llegir-ne llibres. Entendre el resultat,
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Perc allo que no pot ex�icar-se �� el proc�s d'escriure. Quin

�s l'impuls, vull dir, que en un secret laboratori que ni el propi

autor no coneix a fons, Ii fa Tiar uns mots i no uns altres en un

moment determinat i no en un �ltre. Quina emoci6, quin estremiment

goig 0 aquiescencia desvetllar� en el lector. Ni el lector no .�t

entendre com es fa un text, nn l'autor no��� sap quina resposta

�&a�r� ��xtei���n�at amb dolor i esforg • Escriure �s un misteri.

Il'escriptor ,per modest que sigui, i us asseguro que cap de

nosaltres no es creu superior � -�, �s i se sent,diferent de la

gent corrente T� un ventialdor al cap,un minuscul helic8pter que

el fa pujar ,rodar,fer vaivens incansablement. Quan pensa/pensa en

termes d'escriptura. Per a molts ,corre el risc de Oledar malament

del terrat.


