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Baltasar Porcel (Andratx,
1937) és autor d’una llarga i
consolidada obra. Ha conreat
novel·la, narrativa, llibres de
viatges, entrevistes, articles
d’opinió i teatre. Amb la seva
obra literària Porcel ha creat
un món propi, mediterrani,
amb el qual s’identifica i ens
parla de temes tan universals
com ara les passions, la
voluntat i el destí. Si en un
principi es va centrar en la
seva Mallorca natal (des de
Solnegre fins a Cavalls cap a
la fosca), més endavant va
incorporar geografies
allunyades com l’africana (Els
dies immortals), es va
enfrontar a la Barcelona
política (Lola i els peixos
morts), va perseguir el mite
clàssic en la lluita entre ideal i
realitat (Ulisses a alta mar),
per tornar amb la seva
darrera novel·la (Olympia a
mitjanit) a la seva illa, però
aquesta vegada per descriure
la Mallorca actual amb una
prosa irònica i sarcàstica.
Amb els seus llibres, Porcel
s’ha guanyat la fidelitat de
molts lectors i el
reconeixement de la crítica.
Entre d’altres, ha obtingut els
premis Serra d’Or, Josep Pla,
Prudenci Bertrana, Sant
Jordi, Ramon Llull i el de la
crítica literària espanyola.
Traduïda a més d’una dotzena
de llengües, la seva obra
també ha estat reconeguda i
premiada internacionalment
(Internazionale
Mediterraneo, Prix
Mediterranée Étranger,
Boccaccio Europa, Publisher’s
Weekly/The Critics Choice).
En aquests moments té en
fase de preparació una edició
en hindi de Lola i els peixos
morts i éstà a punt de sortir
la publicació en francès de la
seva darrera novel·la,
Olympia a mitjanit.

Quina repercussió pot arribar a tenir la
Fira de Frankfurt del 2007, amb la litera-
tura catalana com a convidada especial?
Ens traduiran més?
No tinc ni idea del que serà la Fira de
Frankfurt. Com a autor no sé que
s’hagi fet res ni que s’estigui fent res.

¿Mereixem més traduccions de les que
tenim? ¿Creu que falten esforços per
part de la indústria editorial o per part
de les institucions?
El món editorial va força bé, però les
institucions catalanes, si no existis-
sin, no passaria res. Com a autor, les
institucions m’han ajudat molt poc.

¿Un autor en català té més problemes que
un altre?
Ser escriptor en català és una des-
gràcia. A una literatura li correspon
una sola llengua. La literatura catala-
na és una literatura petita sense a
penes lligams institucionals. El pro-
blema no és la literatura, el problema
és Catalunya, que no se’n surt. La li-
teratura en si compta amb autors
que estan bé, interessants, i amb una
tradició. Però l’autor ha d’imprimir la

seva ambició literària amb tota la
força que pugui, sabent que anirà a
contracorrent. Escriure en català és
un inconvenient important. Escrius
en català per una qüestió de satisfac-
ció personal. L’única llengua de futur
a Catalunya és el castellà.

¿Ésmésdifícilarribaralestraduccionsan-
gleses que a les franceses, per exemple?
Potser tinc menys llibres traduïts en
anglès que en francès, però alguns
han anat molt bé en anglès. He rebut
premis i han tingut molt bona acolli-
da per part de la crítica anglesa.

Les editorials estrangeres que publiquen
la seva obra, ¿són editorials minoritàries,
d’elit? ¿Preferiria que el traduïssin edito-
rials de ‘best sellers’?
Hi ha de tot.

Com descriuria la seva obra?
La d’un autor del segle XX que escriu
intentant crear una prosa amb força,
amb color i vigorosa, sobre un món,
el mediterrani, i una gent. Que conté
una reflexió sobre la vida, l’esforç, la
voluntat, la tragèdia i els sentits.

Quina de les seves obres li ha donat més
bons resultats?
M’agraden molt tots els meus llibres.
N’hi ha que han tingut més èxit que
d’altres però per a mi no són millors
que els altres. Sóc un autor molt
content de la seva obra, i d’haver-la
escrit en català. A cada nou llibre
t’acostes més a un univers que és
teu, anímic, idiomàtic. Cada autor
s’acosta al seu propi univers. Se su-
posa que un autor va creixent amb
cada llibre.

¿Està content de la crítica i la difusió que
ha rebut la seva obra?
Estic molt content de la rebuda de la
meva obra, tant per part dels lectors
com per part de la crítica.

¿Creu realment que la literatura serveix
per destriar entre realitat i ficció i, per
aquesta via, arribar a l’essència de les
coses?
A vegades sí i a vegades no.

Què llegeix en aquests moments?
Estic llegint i rellegint la literatura
russa del segle XIX.
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“Escric en català
per satisfacció
personal”

Solnegre, 1961
(castellà: Solnegro, 1974)
La lluna i el ‘Cala Llamp’, 1963
(cast.: La luna y el velero, 1968)
Els escorpins, 1965
(cast.: Los alacranes, 1972)
Els argonautes, 1968
(cast.: Los argonautas, 1971)
Difunts sota els ametllers
en flor, 1970
(castellà: Difuntos bajo los
almendros en flor, 1972; francès:
Défunts sous les amandiers en
fleurs, 1988; vietnamita: Mùa
Hoa Hanh Nhân, 1992)
Cavalls cap a la fosca, 1975
(cast.: Caballos hacia la noche,
1977; francès: Galop vers les
ténèbres, 1990; anglès: Horses
into the Night, 1995; alemany:
Galopp in die Finsternis, 2001)
Les pomes d’or, 1980
(castellà: Las manzanas de
oro, 1980)
Els dies immortals, 1984
(cast.: Los días inmortales, 1984)
Les primaveres i les tardors,
1987
(castellà: Primaveras y otoños,
1987; francès: Printemps et
automnes, 1993; anglès: Springs
and Automns, 2000)
El divorci de Berta Barca, 1989
(castellà: El divorcio de Berta
Barca, 1989)
Lola i els peixos morts, 1994
(castellà: Lola y los peces
muertos, 1997; hindi: en
preparació)
Ulisses a alta mar, 1997
(italià: Ulisse in alto mare, 2000;
cast.: Ulises en alta mar, 2002)
El cor del senglar, 2000
(castellà: El corazón del jabalí,
2001)
L’emperador o l’ull del vent,
2001
(cast.: El emperador o el ojo del
ciclón, 2001; francès: Cabrera ou
L’Empereur des morts, 2002)
Olympia a mitjanit, 2004
(castellà: Olympia a medianoche;
francès: en preparació)
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