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Professionalització
➤ Per un sac d’ossos (Planeta)
explica l’aventura de Genís
Aleu, el fill d’un represaliat
del règim franquista, que el
1949 viatja a Miranda de
Ebro per complir una pro-
mesa al seu pare. Aquesta és
la quarta novel·la de Baulenas
(Barcelona, 1958) que s’ha
traduït al castellà, malgrat
que on ha tingut èxit és a
França, on La felicitat va reco-
llir excel·lents crítiques als
principals rotatius i revistes.
La mateixa editorial Flam-
marion presenta ara la tra-
ducció francesa d’ Alfons XIV.
Baulenas està content de po-
der “anar de català pel món”,
i assegura que ja no és ne-
cessari ser traduït al castellà
per passar a una tercera
llengua. “No és necessari, co-
sa que no impedeix que sigui
molt important per a un au-
tor català arribar al públic
castellà, de Catalunya i de
fora. De tota manera el mer-
cat castellà està molt saturat,
i crec que és una de les raons

per la qual els escriptors ca-
talans no surten en condici-
ons, i no pas determinats
apriorismes anticatalans. Els
mateixos editors, la majoria
dels quals són catalans, no hi
tenen gaire fe, no juguen fort
amb els llibres catalans bons
que tenen... Si fos per aprio-
rismes el teatre català no tri-
omfaria a Madrid”.

Baulenas es pren la litera-
tura com a professió des dels
29 anys, fet que no costa d’i-
maginar si mirem la llarga
llista de llibres i premis, entre
els quals: Qui al cel escup (1987,
premi Jaume March), Neguit
(1988, premi Piga de novel·la
eròtica), Càlida nit (1990, pre-
mi Documenta), Noms a la sor-
ra (1995) i Alfons XIV, un crim
d’Estat (1997), totes dues fina-
listes al premi Sant Jordi, El fil
de plata (1998, premi Carle-
many i de la Crítica Serra

d’Or) i La felicitat (2001, premi
Prudenci Bertrana), a més del
recent premi Ramon Llull i els
dos premis Ciutat d’Alcoi de
teatre, amb Melosa fel (guanya
el premi el 1989, però no s’e-
dita fins al 1993 i s’estrena fi-
nalment l’any 2000) i El pont
de Brooklyn (1995).

L’escriptor assegura que
“els premis estan sotmesos a
pressions molt fortes per part
de les editorials, que al cap i
a la fi normalment són els
que paguen, però és una
exageració dir que els premis
els regalen, si no es matisa. La
indústria editorial cada ve-
gada és més forta i és més
indústria i menys editorial”,
alhora que defensa que hi
hagi “un o dos premis im-
portants, respectats, promo-
cionats, a obra publicada,
que possibilitarien també
una segona vida als llibres”.
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Baulenas rebent el premi Llull amb J.M. Lara Bosch, Caterina Mieras i David Castillo

segur amb el marc històric i
no estiro la realitat a favor
meu de manera clara. Diria
que els meus llibres són en un
98 per cent fidels a la realitat.
F.B.V. La passió per Franco i la seva
dona, com més lluny queda més
esperpèntica sembla...
L.A.B. Com que tota l’estona es-
tàs donant la convenció que
no estàs enganyant, una cosa
com aquesta arriba a ser gro-
tesca i el lector ho capta i sap
que era així. És inversemblant
però real, per això és carna-
valesc. En el cas de Franco, per
trobar referències d’aquest ti-
pus només cal anar als diaris,
perquè eren portaveus oficials
del règim, i tot, l’estil, la
grandiloqüència i la informa-
ció, era directament la que el
règim volia que arribés. L’a-
gafes com a eina de propa-
ganda, ho reprodueixes i au-
tomàticament es converteix
en grotesc.
F.B.V. Com se li va passar pel cap,
un protagonista legionari?
L.A.B. Precisament per crear un
xoc. D’entrada ajuda precisa-
ment a muntar tota l’argu-
mentació sobre la identitat
del protagonista, perquè a la
Legió és on pot entrar al mà-
xim en contradicció. Podria
haver-lo col·locat al ministeri
de Governació de secretari
d’un general, però posar-lo a
la Legió, també per esperpèn-
tic, ajudava a mostrar l’Espa-
nya de pandereta i el grotesc:
hi ha sa Excel·lència donant
voltes per Portugal com si fos
el rei del món, d’altra banda
la Legió... Aquestes imatges
m’ajuden a situar molt millor
la contradicció del protago-
nista i el que va fent per su-
perar-la, tot i que tampoc
se’ns diu si se’n surt: potser
l’únic que vol és dur a terme
la promesa que li ha fet al seu
pare i tornar a la Legió.

F.B.V. Va donant pistes que l’enxam-
paran però ell es creu el més llest
de tots...
L.A.B. Ell és legionari, i se’n sent.
Ja es veu que el pobre no està
clar que se’n surti, perquè no és
gaire llest: va deixant pistes per
tot arreu. En una ciutat com
Miranda de Ebro l’any 1949, on
tothom es coneix, un tio així
no pot passar desapercebut, tot
déu el mira, però ell no se n’a-
dona.
F.B.V. El conflicte de la identitat és
molt comú a la literatura d’avui...
L.A.B. És el gran tema de l’actua-
litat i la nostra contemporane-
ïtat. Hi ha una crisi d’identitat
molt gran, la gent està molt
desvalguda, els referents es
perden i se substitueixen per
informació que és propaganda,
no saps fins a quin punt hi ha
propaganda i no saps on és la
veritat... però tot i això conti-
nues vivint. Per això vivim en
una societat de desequilibrats;

tots n’estem una mica. És inte-
ressant tractar el tema, sigui
des d’una recreació històrica o
des del món contemporani.
L’anècdota d’introduir les idees
d’un penjat com el psiquiatre
Vallejo Nájera també ens mos-
tra que en qualsevol moment
valors que es donaven per se-
gurs, com ara la justícia i la
dignitat humana, poden deixar
d’existir. S’ha vist a la guerra de
Iugoslàvia, a Txetxènia..., el va-
lor de la vida humana no és
gaire gran. La pressió social pot
canviar determinats valors:
avui el debat ètic sobre l’euta-
nàsia o la clonació fa trontollar
els valors tradicionals. No es-
tem salvats de noves bogeries,
sempre pot aparèixer algú que
amb alguna nova teoria faci
una carambola ideològico-polí-
tico-moral que faci canviar va-
lors i que se’l segueixi. Això és
el que va passar a Espanya, el
grau d’adhesió que hi havia al

règim no era petit, hi havia
molta gent que creia que havia
calgut fer aquella massacre
continuada durant aquells
anys, i això és molt greu.
F.B.V. ¿El paper de la literatura és
recordar fets com aquests o només
entretenir?
L.A.B. Jo tinc molt clara la litera-
tura com a servei social. La li-
teratura pot ser acceptada ge-
nèricament com a via per pre-
servar la intimitat personal,
per preservar la facultat de
pensar sense interferències,
propaganda, com a últim racó
on pots estar sol i elaborar els
teus pensaments. També es
poden triar, si es vol, des del
plantejament ideològic de l’es-
criptor, temes que facin refle-
xionar, però sobretot, com és el
meu cas, amb històries, argu-
ments i buscant sempre el pla-
er de la lectura.
F.B.V. No s’imagina escrivint narra-
cions més abstractes?
L.A.B. No. No sé si ho faré, però
com a lector no m’agrada la
novel·la de tesi. Quan veig que
un autor em vol convèncer i
em vol donar lliçons ja no
m’agrada, perquè crec que pot
fer-ho millor amb un assaig.
Sóc lector d’assaig precisament
per això, perquè quan vull una
novel·la vull feina de novel·la i
no d’assagista: que l’autor tre-
balli els personatges, les situa-
cions, que em recreï tot un
món, que em faci funcionar la
imaginació, i que a més em
doni tocs... Com a autor tinc
tendència a reproduir el que
m’agrada.
F.B.V. És un home de teatre, però fa
temps que ni publica ni estrena cap
obra...
L.A.B. El teatre no s’abandona
mai, però és per ser represen-
tat, i si no estrenes arriba un
moment que la intuïció com a
autor ja no es dóna més: com
s’avança és estrenant. Com que
no estreno no escric, ja he do-
nat el màxim que podia al tea-
tre. Amb tot, jo estic obert i tinc
obra que no s’ha estrenat a
disposició de qui vulgui.
F.B.V. Ha guanyat molts premis, com

el recent Ramon Llull i el Prudenci
Bertrana, el Piga de novel·la eròtica
i el Ciutat d’Alcoi de teatre, algun
amb polèmica inclosa. Quin creu
que és avui el paper dels premis
literaris?
L.A.B. Hi ha una gran proliferació
de premis, que és una herència
encara de la situació anterior,
quan calia fomentar que la
gent escrivís en català. Actual-
ment crec que s’haurien de re-
duir els premis per a obra inè-
dita i augmentar els d’obra
publicada. Jo em dedico a es-
criure professionalment, m’hi
vull dedicar i en les condicions
que jo vull, i ara mateix el
mercat no em dóna prou per
poder-ho fer: l’única manera és
presentar-me a premis i inten-
tar guanyar-los per tal de gua-
nyar uns diners i una indivi-
dualització del producte que
ofereixes, separar-lo de la resta
per tal que la gent sàpiga que
hi és. Hi ha un component de
promoció molt gran, i això
m’interessa, perquè vull conti-
nuar: sóc ambiciós en el sentit
noble de la paraula. Però aquí
no tenim, com hi ha a d’altres
llocs, fundacions que ajudin els
autors, un tracte amb les edi-
torials que recompensi l’esforç
de fer una novel·la..., tota una
sèrie de mesures complemen-
tàries que farien que no fos tan
important l’existència de pre-
mis a obra no publicada. Els
premis s’han de donar a obres
sòlides, independentment que
s’interpretin com a operacions
de màrqueting. Quan jo em
presento a un premi no sé si el
guanyaré o no, però m’hi pre-
sento amb la consciència tran-
quil·la: ningú em podrà dir que
no presento una oferta digna i
literàriament ben elaborada.
No m’han regalat res.
F.B.V. Cap a on va la literatura ca-
talana?
L.A.B. Crec que va cap a la pro-
fessionalització màxima que
pugui tenir, és a dir, a la nor-
malitat. Hi estem arribant i per
això estem a punt d’arribar al
col·lapse: ens apropem a un
nombre màxim d’escriptors,
les editorials aposten per un
model de comercialització
molt potent que pressiona
l’autor. Estem arribant al final
d’una etapa a partir de la qual
entrarem en la normalització
pel que fa a l’escriptor, però si
això no va acompanyat de me-
sures complementàries de dig-
nificació de la llengua la cosa
seguirà descompensada.
F.B.V. Quins escriptors li interessen?
L.A.B. Sempre m’ha interessat
molt la literatura nord-ameri-
cana, perquè és la més variada,
la que ofereix més possibilitats
de regeneració continua i s’a-
dapta més al patró del que jo
escric: molt directa, es preocu-
pa de descriure la societat, on
l’estil és una cosa més però no
l’única i té molt present el ser-
vei social. No és una literatura
feta per elitistes i destinada a
elitistes, i per això m’agrada.
No m’agrada la literatura con-
cebuda estrictament com un
joc literari, artificial o artístic.


