
E n una ocasió, dinant amb
un editor molt culte i refi-
nat, que dissertava sobre

l’excessiva obsessió crematísti-
ca dels escriptors joves, vaig ha-
ver de recordar-li una coneguda
sentència de Samuel Johnson:
“Qui escriu i no ho fa per diners,
és un imbècil”. Ras i curt. No li
va fer gens de gràcia, a l’editor,
aquesta cita. I s’entén. Com a
bons empresaris, els editors vo-
len minimitzar costos. La litera-
tura és la matèria primera de la
seua indústria, i els escriptors
en són els subministradors. Per
això, se’ls procura mantindre
en un estadi ante-
rior al sindicalisme
i la seguretat social,
amb contractes lleo-
nins a percentatge,
cessions de drets
amb la menor excu-
sa i tota una pa-
nòplia de martinga-
les que seria massa
llarg d’enumerar i
que en qualsevol al-
tre ram es conside-
rarien abusives, tot
rivetejat amb afa-
lacs a la vanitat de
l’artista, perquè no
deixe de produir.

Johnson sabia bé
el que es deia, com
també sabia —ell,
que va ser un dels
grafòmans més irre-
primibles de la lite-
ratura—, que l’es-
criptor de veritat,
més que per diners,
escriu per vici. Com
en una addicció, la
força que l’empeny
a escriure és inven-
cible i el compel·li-
ria a emborronar pa-
pers fins i tot en una
illa deserta. És un fet que no
convé airejar gaire, però és
cert: els escriptors escriuen per-
què no poden evitar-ho, i, a
més, tenen la dèria que la gent
els llegesca. Si no troben qui els
publique, abans s’autoeditaven
i ara creen blogs, que és més
barat i molt més efectiu. Amb
tot, aquest és un vici que consu-
meix temps i esforços: cal ali-

mentar-lo, llegir els clàssics i
els col·legues, aprendre a redac-
tar, forjar un estil i un ideari
(perquè alguna cosa cal dir, al
capdavall), compondre els tex-
tos, corregir, i un llarg etcètera.
A més d’un vici, no hi ha dubte
que es tracta d’un treball.

D’ací l’advertiment de John-
son: perquè és un treball, cal exi-
gir-ne la remuneració. L’escrip-
tor hi té dret, des del moment
que algú altre s’interessa per
aquest producte dels seus
afanys que és el text. Inserits en
un llibre, els textos són coses
que es compren i que es venen.

Algú els ha fets i algú vol fer-ne
ús. Gràcies a gent com Johnson
o com Goethe, que eren artistes
amb el do de manejar-se bé en
els àmbits més prosaics de la
realitat, el dret dels escriptors a
extraure algun benefici mate-
rial dels seus treballs va anar
regulant-se, a desgrat de les pro-
testes dels editors del seu
temps, que, com els de tots els

temps, consideraven que els au-
tors no haurien descendir mai
dels auris cims de l’art per a re-
baixar-se a la vilesa dels tractes
pecuniaris. Encara avui, la inèp-
cia de la majoria dels escriptors
en aquests assumptes és prover-
bial i, com el meu contertuli, els

editors lamenten que tan exem-
plar tradició vaja perdent-se.

Amb tot, Johnson tenia raó:
si deixem que ens estafen, per
molt magistral que siga el que
escrivim, no som més que uns
imbècils. Això, els editors no
ens ho diran mai. Ens ho hem
de dir nosaltres. Tot i així, si
per excepció un escriptor sap
fer diners amb els seus llibres,

té assegurada l’enveja dels col·-
legues, la desconfiança de la crí-
tica i les severes admonicions
de qui el publica contra la vena-
litat del seu art. Qui fins ara no
deia res era el públic, que ha
anat comprant i pagant llibres
des que n’hi ha. Al darrere de
tota la polèmica sobre el llibre
digital hi ha la sospita que
aquest costum podria canviar
també.

Els qui estimem els llibres sa-
bem que estan dissenyats per a
durar, i és poc probable que les
noves tecnologies els eradi-
quen. No és menys cert que el

llibre digital té els seus avantat-
ges, i no costa imaginar que aca-
be predominant sobre el llibre
en paper. En el fons, des del
punt de vista de l’autor, això
tant fa. L’escriptor vol ser llegit,
en paper, en pantalla o en qual-
sevol format que conceba el fu-
tur. L’aspecte econòmic de la
qüestió és més espinós. El llibre
digital és més barat que l’altre

—-i els drets percebuts, molt in-
feriors— i, a més, se’l pot pirate-
jar amb facilitat. La idea que
l’accés a la cultura ha de ser lliu-
re és bonica de formular, però
oblida que la cultura no plou del
cel com el mannà. Hi ha gent
que s’hi dedica, i aquesta gent
menja i paga el lloguer. Els es-
criptors no han fet vot de po-
bresa. De moment, els editors es
miren amb recel les innovacio-
ns tecnològiques, i busquen la
manera de traure’n algun profit.
Per descomptat, aconsellaran
als escriptors que es consagren
al seu art i no desvien l’atenció

cap a tan trivials assumptes.
D’això, ja se n’encarregaran ells.
Com sempre, són molt conside-
rats. En canvi, ara que celebrem
la setmana del llibre, aquests
productes meravellosos que
existeixen perquè algú els ha es-
crits, jo els convide a reflexio-
nar, també als lectors, sobre la
frase d’aquell gran escriptor
que va ser Samuel Johnson.
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Un retrat de Samuel Johnson.

Johnson tenia raó: si
deixem que ens
estafen, no som més
que uns imbècils
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