
45

arallegim
ara  DISSABTE, 9 D’ABRIL DEL 2016  

JORDI  
LLOVET

MINÚCIES

Pobres 
escriptors

El ministeri d’Hisenda va determinar ara 
fa poc que els escriptors no podien co-
brar, a més de la pensió de l’Estat, cap in-

grés derivat de la seva feina que superés el sa-
lari mínim interprofessional. Si un escriptor 
ha cotitzat amb esforç com a autònom, tota la 
vida, per acabar cobrant una pensió que no ar-
ribarà als 12.000 euros, només en podrà co-
brar, com a fruit de la seva escriptura, uns 
8.000 més cada any: tot plegat cap sou de l’al-
tre món. Si suposem que encara té fills a càr-
rec seu –com passa amb molts professors uni-
versitaris, que es casen tard–, llavors la situa-
ció esdevé penosa, amiga de l’endurança. 

Però és una constant històrica que els es-
criptors no guanyen prou diners ni amb el seu 
sou com a professionals d’una altra cosa 
(quan ho són), ni amb les liquidacions anyals 
dels seus editors, els quals, també per tradi-
ció, enganyen sistemàticament els autors. 

Sempre ha estat així, aquí i arreu, i per això 
és tan important que un escriptor pugui rebre 
el fruit del seu treball literari, d’acord amb les 
vendes dels llibres, com és important que, 
mentre allarguen la vida literària, facin una 
altra feina que els permeti de sobreviure, i, en 
alguns casos, de viure bé quan es fan vells. És 
de justícia que un escriptor pugui arrodonir 
els ingressos petits que aconsegueix amb la 
seva feina vocacional amb alguna altra cosa. 
Si aquests ingressos extra desapareixen, lla-
vors un escriptor –que potser esperava arri-
bar a la maduresa per escriure més, més bé i 
amb guanys més elevats– cau en la ruïna més 
perversa. 

Potser és per això que, previsors, molts es-
criptors han procurat guanyar-se la vida tan 
bé com han pogut en qui sap quins oficis, no fos 
cas que Hisenda, un cop jubilats, els robés per 
tots costats. Exemples: Kafka va treballar a 
Praga com a advocat en una companyia d’as-
segurances; James Joyce va donar classes 
d’anglès en diverses capitals del continent; 
T.S. Eliot va ser director literari de l’editorial 
Faber and Faber; Raymond Chandler va tre-
ballar com a comptable per a una companyia 
petroliera dels Estats Units; Céline (qui ho di-
ria!) va treballar per a la Rockefeller Founda-
tion; Saint-Exupéry, autor d’El petit príncep, 
va ser tota la vida pilot d’aviació; André Mal-
raux va ser polític, ofici que, pel que sembla, 
dóna molts diners; Boris Vian va ser enginyer, 
com Juan Benet; Víctor Català va ser propie-
tària rural, que a l’Empordà també és rendible; 
Joan Oliver es va guanyar la vida, i amb prou 
feines, fent d’editor a Proa. 

En suma: escriptors del món sencer, treba-
lleu tant com pugueu en qualsevol cosa, per-
què la literatura, almenys a Catalunya, sem-
pre ha donat pocs cabals. I a Espanya, da-
munt, l’Estat se’ls queda!✒

CÈLIA ATSET

Algú m’ha omplert de 
vidres tota la sang 
 

La grip, la pneumònia i 
el mal de cap inspiren 
poca literatura 
Mireu-me bé: sóc l’altre./ Coix de 
dos peus,/ sorrut i solitari./ No vinc 
d’enlloc/ i escric per sobreviure. 
Són versos de Miquel Martí i Pol 
amb què intentava assumir, quin re-
mei, l’esclerosi múltiple que li havi-
en diagnosticat. “Però he crescut/ i 
algú m’ha omplert de vidres/ tota la 
sang”. Era el 1972 i els primers in-
dicis de la malaltia començaven a 
tenyir l’obra del poeta. “Mireu-me 
bé: coixejo./ No tinc sinó/ la veu que 
em representa./ Adollo mots/ i els 
mots em purifiquen”. 

Virginia Woolf tenia quaranta-
tres anys quan va escriure On Being 
Ill, un text breu que va fer a petició 
de T.S. Eliot per ser publicat a la re-
vista New Criterion, sobre com ens 
canvia la malaltia. D’entrada, Woolf 
hi diu que li resulta estrany que la 
malaltia no ocupi un lloc d’honor 
entre els temes literaris, al costat de 
l’amor, la guerra i la gelosia. “Seria 
lògic que s’haguessin dedicat no-
vel·les a la grip, poemes èpics a la fe-
bre tifoide, odes a la pneumònia, 
elegies al mal de queixal”. Però no: 
la literatura parla més de la ment 
que del cos. “Qualsevol col·legiala 
quan s’enamora disposa de Shakes-
peare o de Yeats per expressar els 
seus sentiments; però si un malalt 
ha de descriure a un metge el seu 
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mal de cap, el llenguatge s’esgota a 
l’acte”, constatava Woolf. 

I es va ofegar al riu 
amb pedres a les 
butxaques de l’abric 
 
La malaltia, sostenia l’autora brità-
nica, ens torna més francs. Deixem 
de dissimular i expressem coses 
que, quan estem sans, la cautela ens 
censura. Alhora, si estem ajaguts al 
llit podem distreure’ns mirant el 
cel. Descobrint-lo amb una mirada 
mes rica. I si tenim esma per llegir, 
solem decantar-nos per la poesia. 
La prosa requereix mantenir la raó, 
el judici i la memòria en estat d’aler-
ta. “Amb la responsabilitat arraco-
nada i la raó en suspens, s’imposen 
uns altres gustos: repentins, inter-
mitents, intensos”. Poètics. 

Virginia Woolf es va suïcidar ara 
fa 75 anys quan la va atacar una ma-
laltia mental: la depressió. “Estic 
convençuda que em torno boja de 
nou –va escriure, en una nota adre-
çada al seu marit–. Crec que no puc 
passar per una altra d’aquestes tem-
porades espantoses. Aquest cop no 
em recuperaré. Escolto veus i no em 
puc concentrar. Faig el que em sem-
bla millor”. El que li semblava mi-
llor era ofegar-se al riu Ouse amb 
pedres a les butxaques de l’abric. I 
això que l’escriptora havia tingut 
una vida plena i feliç. “M’has donat 
tota la felicitat possible –va dir a Le-

onard Woolf–. No crec que dues 
persones hagin estat més felices que 
nosaltres, fins que aquesta malaltia 
terrible ha aparegut. Si algú m’ha-
gués pogut salvar, hauries estat tu”. 

La mort segons el 
mestre Espinàs i ocells 
que semblen draps 
 
Llegeixo el nou llibre de Josep Ma-
ria Espinàs, La vella capitana, editat 
per La Campana. Hi aplega textos 
espinasians (elegants, poc trans-
cendents, gens carrinclons, amb un 
punt de distanciament i un pessic 
d’humor) al voltant de la mort. En 
un dels apunts, explica que un dia es 
va trobar un ocell mort a la terras-
sa de casa, a l’àtic. “S’estava allà a 
terra, sobre les rajoles, mig girat de 
costat, un cos sense perfil d’ocell, 
sense perfil de res”. Un ocell que 
semblava un drap. 

Recordo aquella vegada que ana-
va pel carrer amb els meus fills i vam 
ensopegar amb un colom triturat 
per un cotxe en plena calçada. El fill 
de dos anys va veure la bèstia mor-
ta malgrat els meus esforços per evi-
tar-ho, i tot seguit em va informar 
que el colom dormia. Al cap de cinc 
anys, aquell mateix nen va intentar 
protegir el seu germà petit de la vi-
sió d’un colom triturat. I em va dir, 
en un rampell de maduresa: “Ja tin-
drà temps d’aprendre que les coses 
vives es moren, mare”.✒
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Virginia Woolf deia que la malaltia ens fa tenir una mirada més rica 
sobre la vida i Josep M. Espinàs diu que la mort és també un fet vital


