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Viure d’escriure i altres 
fal·làcies

Només de tant en tant 
l’atzar s’alia amb el 
millor dels somnis 
Paul Auster ha fet setanta anys 
aquest 3 de febrer i fa dècades que 
viu de la literatura. A vegades l’atzar 
juga a favor dels somnis. Però, de jo-
ve, el de Brooklyn tenia clar que no 
podria viure d’escriure. “Tret que 
resultis ser un dels elegits dels déus 
(i pobre del qui confia en això!), el 
teu treball no et donarà mai prou 
per mantenir-te –va escriure Auster 
en el volum autobiogràfic Viure al 
dia–, i si pretens tenir un sostre so-
bre el cap i no morir-te de fam, t’has 
de resignar a fer altres feines per pa-
gar les factures”.  

La majoria dels escriptors, cons-
tata Auster, estan condemnats a dur 
una doble vida: “Guanyen força di-
ners exercint professions reconegu-
des i se les apanyen tan bé com po-
den per esgarrapar temps per es-
criure: a primera hora del matí, a al-
tes hores de la nit, els caps de 
setmana, durant les vacances”. 
Aquest model no era el seu model: 
“El meu problema era que no tenia 
cap interès per tenir una doble vida. 
I no és que no volgués treballar, pe-
rò la idea de fitxar en una feina de 
nou a cinc em deixava fred, del tot 
mancat d’entusiasme. Tenia poc 
més de vint anys i em sentia massa 
jove per assentar-me, massa ple 
d’altres plans per malgastar el 
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temps guanyant més diners dels que 
volia o necessitava. Quant a les fi-
nances, només volia anar tirant”. 

Això és així: un anunci 
està més ben pagat 
que una novel·la 
 
Ho diu l’escriptor i publicista David 
Cirici en una entrevista del com-
pany Jordi Nopca: “És immoral que 
un espot publicitari estigui més ben 
pagat que una novel·la”. Autor de 
l’últim premi Sant Jordi amb El se-
tè àngel (Proa), Cirici fa ara de pro-
fessor de català en un institut. 
“Quan vaig publicar I el món gira te-
nia terror i desconfiança sobre les 
possibilitats de viure de la literatu-
ra. Els escriptors dediquem moltes 
hores a la nostra feina i fer un bon 
llibre requereix una preparació que 
no es valora gaire”. 

Que l’escriptor sigui la peça es-
sencial de la cadena i que els drets 
d’autor siguin només un 10 per cent 
del preu de venda al públic és una 
broma de mal gust. Aquesta injus-
tícia crònica i universal dificulta 
moltíssim la possibilitat de viure 
d’escriure. Fins fa poc, la literatura 
infantil i juvenil era mediàticament 
invisible però encara permetia ob-
tenir certs ingressos. Avui i aquí, pa-
gar el lloguer escrivint llibres per a 
nens ha deixat de ser una opció. 

M’ho va dir l’amic Eduard Már-
quez: “M’ha costat molt, però ja he 

assumit que no puc viure d’escriure. 
Tot està desencaixat, fora d’eixos, 
vivim en un món en què l’exigència 
i aquestes coses han deixat de ser 
importants, i determinats creadors 
ens hem quedat amb els dos peus a 
l’aire”. 

Els bons escriptors escriuen per-
què els hi va la vida, no tant perquè 
els hi vagi la supervivència. Ho ex-
plicava Natalia Ginzburg: “Així és el 
meu ofici. Mireu, de diners no me’n 
dóna molts; de fet, cal compaginar-
lo amb una altra feina per poder viu-
re. Però hi ha vegades en què sí que 
dóna alguns diners, i tenir diners 
gràcies a ell és una cosa molt dolça, 
és com rebre diners i regals de les 
mans de l’ésser estimat”.  

Quan l’escriptura és 
l’únic mitjà per 
guanyar-se el sou  
 
Ara fa 103 anys, el 5 de febrer del 
1914, va néixer William S. Bur-
roughs. El nord-americà ho veia ai-
xí: “Si un escriptor no té cap altra 
font d’ingressos, i aquest és el meu 
cas –els milions de Burroughs són 
un invent de Kerouac–, ha de consi-
derar l’escriptura com un mitjà per 
guanyar-se la vida, siguin quins si-
guin els seus altres motius per es-
criure. Llavors, per què escric? Per-
què puc. Perquè escriure és el meu 
ofici. I he de donar a aquesta feina el 
millor de què sóc capaç”.✒
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L’ofici d’ajuntar paraules sol aportar més beneficis diguem-ne 
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Oh, Cordomí!

Eloi Cordomí és un dels homes del temps 
de la televisió catalana. És un entre una 
colla, però quedarà ungit per a l’eterni-

tat perquè és l’únic que ha après a distingir 
dues paraules catalanes: altura i alçada. La 
resta dels homes del temps, els locutors quan 
parlen de qualsevol altra cosa –les munta-
nyes, per exemple–, cauen contínuament en 
aquest error lèxic, malgrat que em consta que 
els serveis lingüístics de TV3 els van avisar: 
“Digueu «alçada» només quan us referiu a 
l’altura d’un ésser humà; com a molt, en par-
lar de l’altura d’una vaca o d’un cavall. Per a 
tota la resta, digueu «altura». Per exemple: 
«Hi ha hagut un accident a l’altura de Mollet»; 
«Hi ha núvols en altura»; «La neu cobreix to-
ta l’altura del Puigmal»; «Això no està a l’altu-
ra del segle XXI»; «El govern dels Estats Units 
està a l’altura de la majoria dels seus ciuta-
dans, però hi ha ciutadans que tenen molta al-
çada (1,95 m) i n’hi ha de nans, amb poca alça-
da (75 cm)»”. Això comuniquen els serveis in-
formatius de TV3 a tots els seus redactors i lo-
cutors. Feu-ne cas i no caigueu mai més en 
l’error infernal. Això diem perquè s’acomplei-
xi la nostra voluntat.  

Oh, Eloi Cordomí, que entre tota la pobla-
ció del país has estat capaç d’imposar el crite-
ri lexicalment correcte, potser per a estranye-
sa dels que pensen que la paraula altura és 
castellana, i la canvien per alçada, que els 
sembla més nostrada! ¿Que potser no diem 
sol, per l’astre, igual que els castellans? ¿Que 
no diem estrella, com ells, i mesa en cas de 
conteses electorals? Coses de ser tots fills de 
Roma. 

Cordomí, Cordomí! La teva ànima magni-
fica Catalunya i el teu esperit celebra la cor-
recció de la llengua, que ens salva. Des d’ara 
totes les generacions et diran benaurat, per-
què el Totpoderós ha obrat en tu meravelles; 
i l’amor que et professa Jahvè s’estendrà a to-
tes les generacions que t’han de sobreviure! 
Cauran derrotats tots els exèrcits del Mal-
vat i tu quedaràs sempre estalvi, pel gran fa-
vor que has fet al país nostre i perquè ets 
l’únic que ha salvat la distinció entre altura 
i alçada: núvols en altura; ones de set metres 
d’altura; neu a les altures, i Jahvè al costat 
teu, a les altures. 

I si, de passada, dius als teus companys que 
a Catalunya mai s’havia dit “Bona tarda”, i es 
deia solament “Bon dia” quan hi havia llum, 
i “Bona nit” quan ja era fosc, llavors seràs ele-
vat a l’Altíssim i seuràs a la dreta del soli etern, 
voltat per les més altes jerarquies dels àngels: 
serafins i querubins en les altures. Escampa 
la bona nova com l’àngel als pastors; no et dei-
xis temptar per les modes impures i les incor-
reccions gramaticals, i quedaràs lliure de tot 
mal, for ever and ever, al·leluia i amén.✒
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