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dis com el que va facilitar l’Associ-
ació d’Escriptors en Llengua Cata-
lana a finals del 2014: entre les da-
des que facilitava destacava que no-
més un 10% dels afiliats podien viu-
re d’escriure i de les feines 
associades a la literatura, com ara 
articles, conferències i traduccions. 
Abans de l’esclat de la crisi, el per-
centatge era lleugerament millor: el 
2007 tot just s’enfilava fins a l’11,5%. 

Nascut el 1958 –quatre anys 
abans que Carreras–, Lluís-Anton 
Baulenas ha escrit una vintena de 
llibres des que va debutar el 1987 
amb Qui al cel escup (Eumo). “Mai 
he tingut problemes per publicar, 
però les vendes no han sigut ni de 
bon tros les mateixes en tota la me-
va trajectòria –admet–. Fins a 
Noms a la sorra [Columna, 1995], 
que va ser finalista del premi Sant 
Jordi, no vaig fer un clic pel que fa 
als lectors. Des de llavors sempre he 
tingut un mínim de 3.000 lectors 
per a cada novetat”. Baulenas for-
ma part de la minoria d’autors que 

“La majoria d’au-
tors –potser amb 
l’excepció dels 
poetes–, quan els 
pregunten com 

ha anat l’últim llibre publicat, ente-
nen que els pregunten per les ven-
des i solen dir que prou bé. La raó 
sembla evident: no et facis mala 
propaganda tu mateix”. Així arren-
cava un fil de Twitter de Joan Car-
reras del 10 de setembre en què ex-
plicava que les vendes de la seva úl-
tima novel·la, La dona del Cadillac 
(Proa, 2017) havien sigut les més 
baixes de la seva trajectòria, inferi-
ors fins i tot a les del seu debut, el 
recull de contes Les oques van des-
calces, publicat a Quaderns Crema 
el 1990. “No ho vaig fer amb vocació 
de queixar-me de res –assegura–. 
Va ser un exercici de transparència, 
i suposo que ha sorprès molta gent 
per aquest motiu”. Entre les raons 
que Carreras atribueix a aquesta 
baixada inesperada de vendes –si-
tuada per sota del miler d’exem-

!!!! Jordi Nopca

Un fil recent de Twitter de Joan Carreras –guanyador del 
premi Sant Jordi 2014– ha tornat a posar sobre la taula la 
precarietat dels escriptors en català. Una trajectòria literària 
no inclou només èxits: què passa, però, quan les vendes 
minses t’impedeixen continuar exercint la teva professió? 

plars– hi ha “les mencions escasses 
als mitjans de comunicació”, però 
també “la possible absència de bo-
ca-orella per part dels lectors”. 
També, afegeix, hi podia haver “la 
possible decepció” després de llegir 
el seu llibre anterior, L’àguila ne-
gra, guanyadora del premi Sant 
Jordi 2014 i que va marcar el punt 
més alt de la repercussió de l’autor. 
“Llavors vaig fer una setantena de 
presentacions i clubs de lectura 
–recorda–. El premi em va ajudar a 
difondre la meva feina i em va fer 
molt content, però sobretot escric 
perquè la meva obra tingui un sen-
tit. Sempre ha sigut la meva mane-
ra de viure, i va arribar un moment 
en què vaig canviar nòmina per di-
ners. Ara soc més pobre però també 
més feliç”.  

El problema de viure d’escriure 
El cas de Joan Carreras no és únic 
en la literatura catalana. De fet, po-
dria considerar-se un problema en-
dèmic si es dona un cop d’ull a estu-
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sa coincidint amb el centenari del 
seu naixement”, avança. 

Potser una part de la resposta a 
les fluctuacions entre l’èxit i la po-
ca repercussió entre els lectors cal 
buscar-la en els mitjans de comu-
nicació. “En literatura catalana es 
dona en excés el fenomen de la re-
cerca de l’autor desconegut –diu 
Ada Castells, que ha compaginat 
articles i novel·les: l’última és La 
primavera pendent (Comanegra, 
2018)–. Vaig debutar amb El dit de 
l’àngel el 1998, als 29 anys, i em van 
fer molt de cas, potser massa. Des 
de llavors, cada llibre m’ha donat 
una alegria diferent”. Tot i així, per 
a Castells “hi ha una falta de jerar-
quització” en el context literari ca-
talà: “Els prescriptors no s’hi po-
den dedicar a temps complet, el pe-
riodisme cultural és precari i els 
lectors editorials estan molt mal 
pagats”. Aquest còctel fa que “els 
autors estiguin poc acompanyats”: 
“A diferència dels futbolistes, els 
escriptors millorem amb el temps, 

encara poden viure de la seva cre-
ativitat literària. “Encara que hagi 
guanyat premis sempre m’he con-
siderat a la trinxera –diu–. Un autor 
només té com a arma les seves 
obres”. Baulenas ha rebut, entre al-
tres, el Prudenci Bertrana per La fe-
licitat (Edicions 62, 2000), el Ra-
mon Llull per Per un sac d’ossos 
(Planeta, 2005) i el Ciutat d’Alzira 
per Amics per sempre (Bromera, 
2017). “Escric perquè necessito ex-
plicar històries, però també perquè 
és la meva manera de mostrar un 
compromís amb el país i la llengua 
–diu–. I també d’estar en contacte 
amb aquest mínim de 3.000 lectors 
que m’esperen i que m’han salvat 
tantes vegades la vida”. Reconeix 
que els últims cinc anys, coincidint 
encara amb la crisi del sector edito-
rial, “han sigut una època horroro-
sa”, però que mai ha deixat de tre-
ballar. “Ja tinc a punt una novel·la 
que sortirà el 2019 i m’agradaria 
tornar a fer teatre: voldria muntar 
un cabaret literari sobre Joan Bros-
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perquè tenim més ofici. Sembla, 
però, que com més anys fem menys 
ganes d’escoltar-nos es té, almenys 
en el nostre context. I si som dones, 
la cosa es complica encara més”.  

El cas de Xavier Bosch ha sigut 
just el contrari: “El meu primer lli-
bre de narracions no el va voler pu-
blicar ningú –explica–. Tenia 22 
anys i vaig veure com tres dels edi-
tors importants del moment a Ca-
talunya em van retornar l’original 
amb una carta personalitzada però, 
no per això, menys frustrant. En 
canvi, en Carles-Jordi Guardiola, 
de La Magrana, va decidir agafar 
aquells textos, fer d’editor amb ma-
júscules i publicar Jo, el simolses el 
1992. En tot moment vaig pensar 
que, un dia o altre, me’n sortiria de 
viure d’escriure en la meva llen-
gua”. Aquest moment va ser molts 
anys després, quan va guanyar el 
premi Sant Jordi amb Se sabrà tot 
(Proa, 2009): des de llavors ha sigut 
un dels autors amb unes vendes 
més altes sempre que ha publicat. 

Bosch creu que la 
poca presència 
d’escriptors a la 
televisió sens 
dubte en perjudi-
ca la popularitat: 
“Entrevistar un 
escriptor repre-
senta un esforç per 
al periodista. S’ha 
d’haver llegit el seu 
llibre. És més fàcil 

entrevistar un esportista o un pre-
sentador perquè no cal haver es-
merçat tant temps en la preparació. 
Més enllà d’aquesta provocació, és 
evident que l’absurda obsessió pel 
share del minut a minut fa que ja no 
es puguin veure entrevistes com les 
que el Puyal va fer al Vázquez Mon-
talbán o l’Espinàs a l’Espriu. El 
Jaume Cabré o la Care Santos sur-
ten als programes culturals, espe-
cialitzats, i gràcies”. 

Un cop de sort? 
De tant en tant el boca-orella ha 
afavorit èxits comercials notables. 
Va ser el cas de Marta Rojals amb 
Primavera, estiu, etcètera (La Ma-
grana, 2011) i, una mica abans, de 
Sílvia Alcàntara amb Olor de colò-
nia (Edicions de 1984, 2009). “Una 
amiga em va recomanar, després 
de llegir-lo, que el portés a una edi-
torial petita, i crec que va ser una 
de les claus de la bona rebuda de 
la novel·la –diu Alcàntara–. Però 
vendre 60.000 exemplars és un 
cop de sort. Soc conscient que mai 
més no es repetirà”. Alcàntara 
creu que “a tot arreu on hi ha di-
ners al voltant es dona algun tipus 
de corrupció”: per això no es pre-
senta a premis. Tampoc li cal: de la 
seva última novel·la, Els dies sen-
se Glòria (2016) se n’han venut 
“entre 4.000 i 5.000 exemplars”. 
“Vaig començar la casa per la teu-
lada i ara només puc anar baixant 
–admet–. Com que vaig debutar 
amb 65 anys, no esperava res, i tot 
el que m’ha passat ha sigut bo”. 

Manuel Baixauli i Montse Bane-
gas es van donar a conèixer quan 
s’acostaven als 35. Baixauli va haver 
d’escriure tres llibres per aconse-
guir, amb L’home manuscrit (Proa, 
2007), una acollida notable. “Hi ha 
una dificultat gran per consolidar-
nos, en una literatura petita com la 
nostra –explica–. Sovint, la mane-
ra d’estimular la venda de llibres és 
inflar globus. Sempre hi ha autors 
que fan coses noves. Als que no en-
tren en una onada d’aquestes els va 
pitjor. Els perifèrics, a més, ho no-
tem molt. Estem lluny de tot”. Ba-
negas va debutar el 2008 amb La do-
na incòmoda (Proa). “Publicar va ser 
una suma de casualitats –diu–. He 
escrit des de sempre, perquè he tin-
gut neguit de fer-ho. El primer llibre 
va anar molt bé. El segon, Dobles pa-
relles (2010), va tenir un altre recor-
regut. No em frustrava que no es 
vengués tant com La dona incòmo-
da, i tampoc m’hauria canviat la vi-
da que hagués sigut un èxit”. Fa gai-
rebé una dècada que Banegas no pu-
blica: “Encara escric, però sense 
presses. Mai em vaig voler dedicar 
professionalment a l’escriptura”.!

‘Cómo piensan los escritores’, 
de Richard Cohen, s’aproxima als 
mètodes d’escriptura de grans autors 
de la història 

L’angoixa del full en blanc
Una de les estratègies més cor-
rents per perdre la por a l’inici ha si-
gut l’ús de la fórmula “Hi havia una 
vegada”, popularitzada a partir del 
segle XVIII. Cohen recorda que au-
tors com E.L. Doctorow o Iris Mur-
doch s’ho pensaven molt abans de 
començar un nou llibre. Entre els 

inicis més memorables que cita hi 
ha el de La metamorfosi, de Franz 
Kafka; El vell i la mar, d’Ernest He-
mingway –un altre autor que patia 
per fixar l’inici de les seves no-
vel·les–, i Mikhaïl Bulgàkov, que fa 
arrencar Cor de gos amb els lla-
drucs del protagonista.
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En una biografia sobre Shakes-
peare, Bill Bryson afirmava que 
“va ser un meravellós narrador 
d’històries, sempre que algú al-
tre les hagués explicat primer”. 
El poeta Rupert Brooke, citant 
Voltaire, recordava que “ser 
«original» és plagiar els millors”. 

A Cómo piensan los escritores, 
Cohen repassa com la imitatio 
auctoris, que a l’antiga Roma era 
“una habilitat molt preuada”, a 
partir del Romanticisme es va co-
mençar a posar en dubte i fins i 
tot va fer passar alguns autors 
pels tribunals.

Parafrasejant Kierkegaard –que 
va dedicar-hi la tesi doctoral–, la 
ironia es defineix per ser “un espai 
buit, un no-res que amaga el que 
té més importància”. En efecte, la 
ironia “permet dir tot allò que no 
es pot prendre com una realitat”, 

i també “pressuposa una entesa 
entre l’autor i el lector”. Entre les 
novel·les iròniques que Cohen 
destaca hi ha La información, de 
Martin Amis, i En la corte del lobo, 
de Hilary Mantel, així com els con-
tes de J.D. Salinger.

Henry James repetia un comenta-
ri càustic sobre el final d’un llibre: 
per a l’autor nord-americà és no-
més “una distribució dels premis, 
pensions, marits, dones, nadons, 
milions, paràgrafs afegits i co-
mentaris alegres”. Han sigut 

molts els autors que detesten els 
finals. Foster Wallace s’atreveix a 
acabar L’escombra del sistema 
amb una frase a mitges, i Beckett 
va acabar la trilogia culminada 
amb El innombrable així: “Cal se-
guir, i seguiré”.

Perseguir l’originalitat

La ironia, un “no-res” crucial

Finals tancats o oberts?

LA LITERATURA,  
UN OFICI EXIGENT


