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Diumenge, 15 de novembre del 201570

mprenc una nova lliçó del curs
Com ser un bon escriptor. Aquesta
té tela: Intercanvia comentaris amb

un grup d’escriptors que es doni suport. Es
nota que el curs avança perquè aquesta és
complicada. D’on trec jo un grup d’es-
criptors? Recordo que abans hi havia
aquells de la generació del 98 i la del 27,
però diria que ja no en queda cap en actiu.
Després em ve a la memòria els Impara-
bles, però crec recordar que més que in-
tercanviar opinions van acabar intercan-
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El curs (4)
viant mastegots amb la competència en
una Setmana del Llibre en Català d’aque-
lles de les Drassanes. I d’altres de més il-
lustres com l’Ofèlia Dracs, els Germans
Miranda o les Germanes Quintana, però
em sembla que tots es van estimar més ti-
rar per la pròpia personalitat que per les
identitats col·lectives.

No se m’acut ningú! Busco a internet i
trobo el Boletín mensual del Colegio Nues-
tra Señora del Pilar. Se suposa que hi escri-
uen cada mes, però no tinc clar que tots si-
guin escriptors.

Opto per la via directa i penjo un anun-
ci a les xarxes socials. “Busco grup d’es-
criptors amb esperit generacional i volun-
tat renovadora per poder intercanviar
opinions literàries”. Al cap d’una setmana
aconsegueixo 4 “m’agrada”, 2 “m’encan-

ta”, 1 “em diverteix” i un co-
mentari que diu: “Tu ets un gi-
lipolles”.
    Sense que tingui res a veure
amb la literatura (o sí) penjo la
fotografia d’un plat de rigatoni
amb salsa de ceps i pernil de
Guijuelo i al moment tinc 450
“m’agrada”, 97 “m’encanta”, 26
“em diverteix” i 216 comenta-
ris, 115 dels quals em demanen
que els convidi a dinar. Deci-
deixo fer-ho i els envio una in-
vitació digital. Vénen tots i pri-
mer s’enfaden molt. Jo no sé
cuinar (tots els meus esforços
els tinc consagrats a l’art de la
literatura) i he preparat uns
macarrons amb mantega i for-
matge ratllat. Després resulta
que hi ha de tot, funcionaris,
un mecànic, dos estudiants de
química, una mestressa de casa
i fins i tot la secretària d’una
empresa que fabrica boines,

però cap escriptor. Ni tan sols un misera-
ble poeta i mira que a Catalunya es comp-
ten amb els dits d’una mà els que no escri-
uen poesia. Doncs res. Tot un fracàs!

Opto per una solució dràstica i m’assec
a la porta de l’Ateneu Barcelonès amb un
cartell fet de cartró entre les cames: “Bus-
co grup d’escriptors amb esperit genera-
cional i voluntat renovadora per poder in-
tercanviar opinions literàries”. Un perio-
dista m’entrevista creient que faig una
performance, tres senyores em donen un
euro i un senyor, 50 cèntims. Un urbà em
pregunta si tinc la llicència municipal i, fi-
nalment, surt una senyora molt amable
que em diu que si no pago la matrícula de
l’Escola de Lletres i em matriculo al curs
corresponent no tinc dret a formar cap
grup literari a la seva vorera. ❋
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Alguns membres
d’Ofèlia Dracs el
1985: Jaume Fuster,
Jaume Cabré,
Margarida Aritzeta,
Joaquim Soler, Joan
Rendé, Joaquim
Carbó, Maria
Antònia Oliver,
Vicenç Villatoro,
Isidre Grau,
Assumpció
Cantalozella i Antoni
Serra ARXIU

Fracassar és una porqueria

FEMINITATS ADA CASTELLS

n encàrrec de l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana em
porta a entrevistar el poeta Joan

Margarit a casa seva. És un gust recuperar
aquella il·lusió d’anar a casa d’un escriptor
i poder-hi parlar llargament, sense les
presses de la mitja hora de rigor en un ho-
tel quan toca promocionar llibre.

Abans les entrevistes se solien fer sem-
pre així. Era, com diu la cançó, quan la
mar era més blava, la ginesta feia olor i els
diaris tenien espai generós per a la cultura
en totes les seves disciplines.

U Entre naps i cols, Margarit diu una fra-
se que se’m queda gravada, no a la grava-
dora, que no acaba de funcionar, sinó,
molt millor, al cervell. Em diu que això
d’aprendre dels errors és una punyeta, que
dels errors no s’aprèn. I m’agrada sobretot
aquest fugir del topicasso i del consol fàcil.
És cert: els errors són un incordi i el fracàs
és una porqueria i a tots ens agradaria es-
talviar-nos-el i aprendre només dels èxits.

Darrerament, però, només faig que
sentir el contrari, com si tots plegats ens
haguéssim convertit en una comunitat

Gestald. Què ens passa? Estem tan acomo-
daticis i remimats que se’ns estoven les
neurones? El món de la creació és dur pre-
cisament perquè està marcat pels alts i
baixos i no hi podem aplicar barems més
propis de Wall Disney que de la realitat. Ja
està bé de vendre discursos complaents.

L’altre dia, una nena plorava perquè li
havien posat mala nota en uns deures.
Farta, la seva mare, li va treure una foto
dels refugiats. “Ells sí que tenen motius
per plorar –li va dir–. I el pròxim cop, fes-
ho bé.” Així de clar, punyeta. ❋




