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Fa trenta anys, en el final d’àmbit de
producció literària del Congrés de Cul-
tura Catalana, es creava l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana, que

des d’aleshores ha representat els interessos
d’aquest col·lectiu, tot defensant els seus
drets. L’AELC manté força característiques
fundacionals, entre elles ser una realitat de
Països Catalans, amb una sòlida implantació
a tot l’àmbit lingüístic.

UN BALANÇ D’AQUESTES TRES DÈCADES permet as-
senyalar algunes fites, des de l’impuls a la cre-
ació de la Institució de les Lletres Catalanes
fins a la participació en l’aprovació de la llei de
propietat intel·lectual o la negociació dels con-
tractes marc amb el sector editorial, passant
per una infinitat d’accions promocionals de
les lletres i dels seus autors. El fet que avui
l’AELC aculli 1.060 associats és prou expres-
siu de la seva representativitat, però els res-
ponsables actuals volem augmentar l’afiliació
de les generacions més recents, convèncer-les
de la necessitat de fer pinya amb els seus
col·legues.

AQUEST ÉS UN DELS REPTES PERÒ NO L’ÚNIC ni el prin-
cipal: volem donar un nou impuls a les reivin-
dicacions del sector més professionalitzat,
conscients que, encara que aquest no sigui
majoritari, representa una avançada que amb
el seu impuls aconsegueix millores que rever-
teixen en tot el col·lectiu. Així, renegociem els
contractes amb el sector editorial i s’ha fet
una reflexió sobre els premis literaris amb
clàusules que beneficien més l’editor que no
pas l’autor premiat. A més, de l’estudi sobre
professionalització presentat fa un mes se’n
deriven reptes i fronts d’acció que generaran
sens dubte noves línies d’actuació, sobretot
més enllà del món del llibre, ja que una de les
conclusions bàsiques d’aquella prospecció
constata que, cada cop més, l’escriptor en
llengua catalana diversifica el seu exercici
professional, en paral·lel a la perceptible nor-

malització que es produeix en el món creatiu,
de la comunicació i de les indústries culturals.

L’AELC CONTINUA TENINT PRESENT que l’acció subs-
titutòria, essencial en els primers anys, no es
pot abandonar. Si bé és cert que participa d’al-
gunes institucions oficials, sovint hi és amb un
paper de corcó no sempre agradable, si no ober-
tament a l’oposició. Però ha anat fent –i per
desgràcia haurà de continuar fent-ho– de pla-
taforma de resistència i acció lingüística i cul-
tural en els territoris on el context polític resul-
ta, per dir-ho suaument, desfavorable: a les Illes
Balears fins a data ben recent, al País Valencià
des de fa una temporada massa llarga. Sobre
això, l’AELC vol alertar les administracions,
però també les entitats que conformen l’etèria
societat civil, sobre la lenta però inexorable re-
gionalització cultural que patim, amb mancan-
ces no únicament en l’espai comunicacional
sinó també, cada cop més, amb la destrucció o
l’afebliment del mercat cultural comú, que fa
que l’obra dels nostres escriptors, tret d’excep-
cions, tingui cada vegada una circulació menys
general, en relació a l’anteriorment sòlida i con-
solidada globalitat nacional.

AQUESTES DARRERES SETMANES, L’AELC ha estat ana-
litzant la seva trajectòria, la realitat actual i les
perspectives i reptes, en taules rodones cele-
brades arreu dels Països Catalans que culmi-
nen avui a Barcelona. Al final de cada trobada
hem fet un brindis pel futur, i ha estat just re-
cordar les persones que han deixat una em-
premta en aquesta trajectòria amb la seva de-
dicació generosa, des del lideratge en cada mo-
ment concret fins a la col·laboració més
esporàdica, i en l’ànim de tothom hi havia el re-
coneixement a la columna vertebral que ha sal-
vat més d’una crisi i que és expressió d’aques-
ta tossuda i constant vocació de servei que
manté l’AELC, la nostra coordinadora, Mont-
serrat Bayà, a qui devem bona part d’aquesta
continuïtat projectada cap a un futur amb el
qual ens mantenim compromesos.

Guillem-Jordi Graells President de l’AELC

30èaniversaridel’AELC
“Un balanç d’aquestes tres
dècades permet assenyalar
algunes fites, des de l’impuls a
la creació de la Institució de les
Lletres Catalanes fins a la
participació en l’aprovació de la
llei de propietat intel·lectual”

DES DEL MOLÍ

Cappledeflames

Hi ha turistes despistats. O
potser són malvats? Hi ha lla-
dres ambiciosos? O només
són inconscients? Tothom
hauria de saber regular les
pròpies forces, saber quin
és el límit de les seves possi-

bilitats. Tenir apamades les
fronteres que no hem de
saltar, els rius que som inca-
paços de travessar, els obs-
tacles que ens poden vèn-
cer. No és una qüestió d’ac-
tituds còmodes o de
comportaments covards,
sinó de simple sensatesa. El
coratge és magnífic, però la
sensatesa també ho és.

Un turista alemany es
passejava pel port de
Palma. L’home, però, devia
estar cansat de caminar. Li
devia fer mandra agafar un

autobús, o no devia tenir
monedes per pagar l’im-
port del trajecte. Va decidir
entrar a l’edifici de la seu de
l’Autoritat Portuària. Va
aprofitar que no hi havia
gaire gent –era l’hora de
dinar– i robà les claus d’un
dels cotxes oficials del pre-
sident de l’organisme,
Francesc Triay. L’home
devia tenir pressa, perquè
conduí el cotxe fins a l’aero-
port de Palma. De port a
l’aeroport, un recorregut
sensat per a un turista.

Allò que no em sembla un
exemple de sensatesa és es-
collir, precisament, un
cotxe oficial. Si vols robar-
ne un, sigues més discret.
Deu ser que els lladres
d’avui són uns presumits. A
l’home, li devia fer il·lusió
enfilar-se al cotxe d’algú que
mana. Potser encara li hau-
ria agradat més l’experièn-
cia, si hagués pogut empor-
tar-se’n el xofer incorporat.
Llavors hauria jugat a ser
un home amb poder. Hauria
parlat pel mòbil per resol-

dre assumptes urgents,
hauria revisat l’agenda,
hauria fet algun comentari
concret, instant el conduc-
tor a apressar la velocitat.

El turista només era un
turista. Així són les coses.
Per l’autopista, el seu com-
portament tampoc no va
ser gaire discret. Es dedicà
a fer moltes maniobres es-
tranyes, fins que l’aturà la
policia. Quan el trobaren, el
cotxe s’havia calat foc. No
sé si ell també tenia el cap
ple de flames.

DE FIL DE VINT

Bon
teatre

Isabel-Clara
Simó

He vist un espectacle tan fan-
tàstic que no puc menys que
compartir-ho amb tots vostès.
Es tracta de ‘Murmuris’, a càr-
rec del Grup de Teatre Soci-
al que dirigeix Glòria Rog-
noni. El Teatre Victòria es-
tava ple de gom a gom, i
l’èxit va ser inqüestionable.

Aquesta és una obra de
teatre que, cada any, ens
presenta Femarec. Aquesta
empresa aplega persones
amb problemes psíquics,
aptes però per treballar. Als
seus tallers, i molt especial-
ment en reciclatge de mate-
rials, aprenen un ofici i es
guanyen la vida. L’avenç
que suposa la inserció d’a-
questes persones en la vida
laboral és extraordinària.
Doncs bé, l’activitat extrala-
boral més important de
l’any és fer una obra de tea-
tre. Van començar el 1997,
que representaren l’obra
Hivern, i han continuat fins
avui. Es dóna la circumstàn-
cia que els membres del
Grup de Teatre Social mun-
ten els decorats i el vestua-
ri, aprenen el text, interio-
ritzen la coreografia i, enca-
ra, dissenyen el programa
de mà. I el resultat és òptim.

No és que ens commo-
guin i per això els aplaudim:
els aplaudim perquè ho fan
bé, perquè per a alguns la
barrera del llenguatge o del
moviment ha estat supera-
da amb èxit i perquè l’obra,
cada any original i diferent,
és excel·lent.

No cal dir que el teatre
com a teràpia ha estat expe-
rimentat en moltes ocasi-
ons. Però jo diria que el
Grup de Teatre Social té
ambicions artístiques. Ara
per ara, tot això només és
possible amb un enorme es-
forç. Esperem que algun dia
ens puguin anunciar que el
suport públic és substanci-
ós i que els catalans confi-
em plenament en la capaci-
tat de progrés i en la sensi-
bilitat dels nostres
discapacitats.

Maria de la
Pau Janer

CARLOTA BOADA
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