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Un moment de la conversa entre tots quatre autors

N A R R A T I V A D ’ A U T O R S C A T A L A N S

“El que no s’ha
de fer sobretot
és avorrir.
És horrorós,
avorrir-te
quan
llegeixes!”

Si ja els diem d’entrada que
fracassaran... Esperem a veure
si se’n surten a la tercera o a la
quarta... A més, les vendes
punta d’alguns novel·listes en
català, per exemple
Isabel-Clara Simó, són
proporcionalment més altes
que les vendes punta d’un
escriptor alemany, francès,
italià o espanyol. Uns quants
autors catalans han venut més
de 100.000 exemplars d’una
novel·la els últims deu anys, i
això en proporció
demogràfica vol dir vendre’n
un milió en castellà o dos
milions en alemany: no hi ha
deu escriptors ni espanyols ni
alemanys que els últims deu
anys hagin venut un milió o
dos. No hi ha tanta gent que
rebutgi llegir novel·la en
català.
A.C. Sobre la convivència entre
el català i el castellà, jo estic
bastant d’acord que el fet que
a l’estranger despertem inte-
rès fa que per primer cop es-
tiguem despertant interès cap
als escriptors que escriuen en
castellà i viuen a Catalunya.
Darrerament sento a dir molt
que ens hem de barrejar, que
com és que s’organitzen cicles
o premis en què només parti-
cipen escriptors en català...
Sento a parlar de barreja quan
les coses sembla que comen-
cen a anar una mica bé. Jo es-
tic d’acord amb la barreja,
perquè normalitzaria les co-
ses; ara bé, ha de ser autènti-
ca, perquè actualment hi ha

un fort desconeixement d’ells
cap a nosaltres, i no de
nosaltres cap a ells. A molts
escriptors en castellà els
pregunten quin escriptor en
català han llegit i
normalment diuen que
gairebé ningú. Aprofitem-ho,
però no només perquè ara ells
volen anar a Frankfurt.
L.A.B. Jo penso que no els inte-
ressem gens, no ho he sentit
mai.
I.C.S. Ens veuen menors, aques-
ta és la realitat. A Guadalaja-
ra, en canvi, li van fer el ma-
teix cas a Ruiz Zafón que a
Sánchez Piñol, que van ser les
dues estrelles de la fira.
E.R. Al final són llibres que els
llegeixes i decideixes si t’a-
graden o no.
A.C. Sí, perquè quan vas al ter-
cer editor, a l’estranger, real-
ment li importa molt poc en
quina llengua està escrit.
L.A.B. L’editor estranger vol el
llibre, i per ell ets espanyol i ja
està.
I.C.S. Els anglosaxons traduei-

xen molt poc d’Europa.
Entenen que la literatura és
anglesa.
E.R. En canvi a Alemanya ho
fan cada vegada més, a França
també, i a Itàlia molt. Els an-
glesos et pregunten per què
no escrius en anglès.
F.B.V. També volen ser traduïts, els
anglesos...
A.C. Sí, però els haurem de dir
que escriguin en català...

PER UNA LITERATURA
AMB COMPROMÍS
F.B.V. Mediàtics o no, els escriptors
assumeixen un compromís amb la
literatura. Quin és el vostre?
I.C.S. Això no té res a veure amb
el Dia de Sant Jordi. És una
pregunta enorme, fonamen-
tal, i jo crec que aquí sí que a
Catalunya comença a canviar
el signe dels temps, i que allò
de fer negoci amb el llibret,
que és el negoci dels escrip-
tors els últims deu anys, de
sobte torno a reconèixer
l’ambició, i en això sóc opti-
mista.
E.R. Cadascú vol fer el que vol
fer. En aquest moments en
català hi ha tots els gèneres, i
aquest és un fet destacat: la
literatura ambiciosa, la que
aspira a entretenir, la que està
entremig, la de gènere, l’eli-
tista, la popular... No crec que
hi hagi cap canvi, sinó que hi
ha gairebé una especialitza-
ció, que no té per què ser la
marca d’un autor. Almenys
els editors es preocupen que
hi hagi tot això, i jo crec que
ho han de fer. Personalment,
jo aspiro a fer una literatura
que s’empelti en una tradició
que és la novel·la catalana.
Empeltar no vol dir que la se-
gueixis, la pots rebutjar, mo-
dificar, adaptar, personalit-
zar, però jo vull estar dins
aquesta tradició. Vull fer-ho
explicant històries que tin-
guin una solidesa, però amb
una voluntat d’estil, i no d’u-
na manera anquilosada ni
aturada al 1920. Vull partici-
par d’aquesta tradició dinà-
mica que es fa amb la gent a
qui interessa fer una literatu-
ra que conté reflexió, que ex-

plica una història i que no
perd de vista que té uns
lectors.
A.C. El que potser ens hem tret
una mica de sobre és la idea
de fer país, o com a mínim jo
no visc així de cap de les ma-
neres. No sé fins a quin punt
he triat la llengua, per a mi ha
estat tan natural escriure en
català que no m’he plantejat
mai escriure en castellà.
I.C.S. Que jove que ets!
A.C. Perquè he estat educada en
català, i la meva introducció a
la literatura ha estat en cata-
là, i mai he tingut la idea, com
ens ha passat anteriorment,
que si el català necessita un ti-
pus de literatura determinada
l’hem de fer, ni molt menys.
Sempre ha estat una cosa molt
personal, la meva expressió,

íntima, i per això ho faig en la
meva llengua. D’altra banda,
tampoc veig una dicotomia
entre entretenir i fer novel·les
de pes i més sòlides, jo crec que
una cosa va amb l’altra. El que
no s’ha de fer sobretot és
avorrir. És horrorós, avorrir-te
quan llegeixes!
I.C.S. Discrepo. Avorrir-se és fan-
tàstic! La literatura que avor-
reix és una meravella.
A.C. Una cosa és contemplar,
badar, deixar-te anar, no fer
res, el dolce far niente...
I.C.S. I que et costi de llegir un
text, i que sigui cantellut, que
t’hagis d’esforçar a llegir-lo...,
perquè no és entretingut.
A.C. Però això no és avorrir-se,
estàs aprenent, estàs pujant
una muntanya. No vull dir que
hagi de ser fàcil de llegir.

I.C.S. Proust és avorridíssim, i no
en pots prescindir! Estic tan
acostumada a les aules, que els
nanos et demanen que sobre-
tot no sigui avorrit... Doncs sí,
ho vull avorrit! Exagerant-ho
una mica, és clar...
L.A.B. El que passa és que aquest
avorriment el vius com un pla-
er, de manera que no se’n pot
dir pròpiament avorrir-se...
I.C.S. Però de vegades costa.
Aquella literatura amorosa,
lenta i de vegades pesada, en
què no passa res, sense gaire
argument, que mentre ell bai-
xa al carrer han passat moltes
coses... Hi ha alguns autors
d’aquest tipus que m’encanten,
i em sap greu que siguin es-
bandits no pel nostre país sinó
per tota la nostra època, que és
l’era de la pressa. Hi ha una
tendència a tot el món a pri-
mar l’entreteniment, que és
molt vàlid, però no crec que
sigui l’únic objectiu de la lite-
ratura.
A.C. Quan algú s’avorreix cau en
l’estupidesa, segons acabo de
llegir que deia José A. Marina.
L.A.B. Encara no hem superat del
tot una idea, que és molt de la
generació dels setanta, que és
impossible fer novel·la d’acció i
alhora fer alta literatura, enca-
ra hi ha gent que ho pensa, ai-
xò. Encara n’hi ha un rema-
nent, sobretot entre crítics i
intel·lectuals, que han de fer un
gran esforç per acceptar que si
una novel·la no té un 50% de
reflexió més un 30% de tedi
creatiu, si vols, és impossible
que sigui bona literatura. Hem
de lluitar contra aquest preju-
dici, que a més costa molt de
fer públic perquè sembla que
estiguis en contra de coses
molt sagrades.


