d’escriptors
Text > Xevi Sala Puig (la Bisbal d’Empordà, 1965) és periodista, director adjunt d’El Punt Avui. El 2003 va publicar l’assaig A l’altre barri (CCG Edicions) i el 2010, la primera novel·la, Les causes perdudes (Columna). Amb la quarta novel·la,
I ens vam menjar el món, el 2016 va guanyar el Premi Prudenci Bertrana.

Tres preguntes

P

er què escrivim? Aquesta és una de les preguntes més freqüents que els lectors ens fan
als tallers de lectura i és, també, una de les més
difícils de contestar, fins i tot quan els escriptors ens
la fem a nosaltres mateixos. Deia Cesare Pavese que
les persones escrivim per fugir de la trista realitat.
Però resulta que a vegades és la literatura la que té la
vocació d’apropar-nos al malestar. Camilo José Cela,
per exemple, va aconseguir crear tot un gènere amb
una sola novel·la, La familia de Pascual Duarte, amb la
qual va inaugurar el tremendismo. És clar que en la
història de l’escriptura trobem autors que es refugien
en la ficció per fugir d’una biografia turmentada. Podem citar el vitamínic Mark Twain, autor de la famosa
novel·la Les aventures de Tom Sawyer (l’única obra en
què el protagonista principal assisteix al seu propi enterrament), un autor que va passar el cruel tràngol de
veure morir una filla. Després hi ha casos com el de
Raymond Chandler, laboralment maltractat, que amb
quaranta-cinc anys va perdre la feina a la multinacional on treballava però que, gràcies a aquesta situació
precària, va crear l’inoblidable Philip Marlowe. Hi ha,
en fi, motivacions encara més combatives rere les vocacions literàries, com la de Caterina Albert, que escrivia contra els clixés masclistes, tal com abans ho
havia fet també Emily Brontë. Qui sap, potser la resposta la té el flamant Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, Quim Monzó (pronunciat amb essa sorda,
tal com ell ara reclama), que, en ser preguntat sobre
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aquesta qüestió, respon, eixutament: «Doncs jo escric
senzillament perquè em dona la gana».
La segona pregunta més habitual és com ho fem,
per escriure, què ens impulsa a fer-ho, amb quina
disciplina, amb quina inspiració. Josep Maria Fonalleras diu que un escriptor ha de tenir l’ambició d’un
astronauta i la paciència d’un fuster. O sigui, capacitat
creativa però, alhora, compromís amb l’esforç. Hi ha
la falsa idea que l’esforç creatiu ha d’anar aparellat
amb el patiment, com si fos necessari passar-ho malament per omplir el full en blanc. No ho comparteixo.
Escriure és un acte voluntari i, per tant, gratificant.
Si no, més val deixar-ho córrer. Ja ho diu l’escriptora
Mar Bosch, quan envia a fer punyetes els qui defensen
el malestar com a instrument d’estímul literari i afirma: «Què més voldria jo que poder escriure sense
estretors econòmiques. No, escriure no és patir, és
dificultat. Sobretot si escrius en català. Aleshores es
pot dir que llegir un llibre és un plaer, escriure’l, una
obsessió, i publicar-lo, un petit miracle».
I arribem a la tercera pregunta que més ens fan:
quin és el seu proper projecte? Què està preparant ara
mateix? De totes tres, aquesta és la pregunta més fàcil de satisfer perquè, tal com deia Ernest Hemingway,
els escriptors ens hem de dedicar a escriure llibres,
no pas a parlar-ne. Naturalment, es tracta d’una exageració del geni. En qualsevol cas, i això sí que no és
cap exageració, dels llibres sí que n’hem de parlar, els
autors, però una vegada publicats.

Il·lustració > Dani Maresma treballa des de fa més de vint-i-cinc anys en el món del disseny, primer com a dissenyador gràfic i actualment com a dissenyador de joies. La seva pintura es basa en el retrat, la forma, l’abstracció
i el color. La combinació d’aquests quatre elements l'ha portat a experimentar amb diversos mitjans i materials
per trobar els que transmeten sensibilitat, felicitat i espiritualitat.
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