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El passat gener vàrem nomenar 
" " l le idatà del mes" a en Carles 
Reig Morell, guanyador en la nit 
de Reis del "Josep Pla" , prolnble-
ment el premi més important en 
llengua catalana. 

--Quines conseqüències pràcti-
ques s'han derivat de la concessió 
del "Josep P la " ? Se t'ha obert al-
guna nova porta en la teva labor 
literària? Podràs ara dedicar-te ex-
clusivament a la teva tasca d'es-
criptor - - l i preguntem. 

—Quan vaig sentir que m'havien 
donat el Pla, el primer que em va 
venir al cap va ser pensar: Ja 
era hora" . Perquè feia dos anys 
que no em peia cap premi i la 
meva migrada economia es basa so-
bretot en el que pugui cobrar de 
les traduccions i en els premis, f i n s 
ara, el Pla és el més gros q je he 
obtingut i em permetrà anar ftnt 
sense massa ofecs durant un altre 
any. Suposo que si la novel·la té 
una venda moderadament impor-
tant, l'editor m'atorgarà '̂ n marge 
de confiança i m'en publicarà una 
altra, que, efectivament, pot —o no, 
és cflir— obrir-me un mercat, un 
públic i, pertant, una carrera de 
novel·lista. Això, el temps dirà. Ara, 
mentrestant, no cal dir que io ani-
ré tçmptant la meva sort i les me-
ves possibilitats en d'altres concur-
sos, en d'altres camps i'activitat, 
amb d'altres editors. Vull dir, con-
tinuaré fent feina i una cosa o al -
tra, n'estic convençut, en sortirà. 

Quant a la segona parte de ía 
qüestió, si, espero poder dedicar-
me exclusivament a escriure, du-
rant una temporada, si més no, i 
a continuació, anar fent com tint-
ara. És a dir, escrivint i traduint 
(que també és escriure, és clar). 
Cal dir que d'ençà de 1968, i dei-
xant a part curtes temporades que 
he esmerçat en treballs ocasionals, 
n o , h e fet ailtra cosa que escriure. 
I d'un any abans de vindré a l 'An-
glaterra, és a dir desde 1972, no 
he fet res, ni treballs ocasionals, 
que no estigués relacionat amb 
l'escriure. Amb això vuíll dir, que 
el Pla entrava dins les meves coor-
denades ^'escriptor que ha de. viure 
—malviure o anar fent— del que 
escriu, i no perquè fos el Pla sinó 
senzillament perquè era un de tants 
premis als quals acudia per a gua-
nyar-lo (després, alguns els guanyes 
i d'altres els perds, com es natural) 
i més en el meu cas, on, en no 
tenir cap contacte o influència de 
ningú de dins el " m ó n literari", 
el que compta més és la sort. Aixi, 
sembla que enguany he guanyat el 
Pla, perquè d'acord als corrents del 
temps que som, la meva novel·la re-
sultava la més apropiada, que no 
vol dir que fos la més oona —com 
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sempre passa amb els concursos: 
hom premia allò que hom pensa 
que en el moment que som es ven-
drà millor—. 

--Et consideres més autor teatral 
que escriptor de novel·les? 

—(Em considero un escriptor i 
prou. Les meses obres de teatví són 
novel·les en forma de guió teatral 
i les meves novel·les són peces de 
teatre novel·lades, si voleu. D'ençà 
que vaig començar a escriure, mai 
no m'he plantejat l'ofici d'escrip-
tor com subdividit en matèries: 
poesia, novel·la, assaig, etc. Per a 
mi, un escriptor ho és tot alhora, 
si no només és una fracció d'es-
criptor. Em sembla que és clar. 
cuan poso alguna cosa sobre paper, 
no em pregunto abans en quina 
manera literària la posaré, això ja 
surt del propi tema. Sovint, fins i 
tot, estic segur que podria trans-
formar un poema en un conte, un 
conte en un sssaig cui t, i, per des-
comptat, això sempre: una novel·la 
en una obra de teatre i a l'inrevés. 
El que passa és que'mai no ho he 
intentat. Per què, si ja ho has po -
sat en una forma? 

--Es considera frustrat l'autor 
teatral que no aconsegueix veure 
estrenades les seves obries, com ara 
és tan habitual? 

—En part, aquesta pregunta ja 
l'he contestada en l'anterior. Mai 
no m'ha preocupat estrenar una 
obra de teatre de les que he es-
crites. Jo sóc un autor, no pas un 
director, un actor, o el que sigui 
que estigui conectat amb el tea-
tre, un empresari, per exemple. 
No. Cadascuna de les me^cs obres 
de teatre està escrita en forma 
teatral perquè s'ha escaigut així. 
Ve com ve. A part que el meu 
teatre, pot llegir-se. De fet està 
escrit amb una cura extrema. Vull 
dir: les acotacions, els diàlegs, les 
instruccions, tot està escrit amb 
una preocupació literària i en un 
sentit d'unitat i de cara a la pu-
blicació. No dubto que si mai s'ha 
de fer alguna obra' meva, les fei -
nades seran adaptar-la per a 
l'escenari. Resumint: potser am 
trobaria frustrat si em pensés com 
a autor teatral i no, com em pen-
so, com a escriptor',"" que vol te-
nir l'obra publicada i llegida, i 
que si de més a més aconsegueix 
de posar-la en escena, no cal dir 
que se'n sentirà molt complagut, 
però aquesta possibilitat no deixa 
de ser això: un de-més-a-més, mai 
l'essencial. 

--Creus que el per vindré de l'es-
criptor en català pot millorar amb 
mot'u de la creixent normalització 
de !a nosí 'a llengua a tots els ni -
vells? 

—Sens dubte. El català, és un es-
criptor que està absolutament a la 
mateixa alçada que un escriptor en 
qualsevol altra llengua important. 
Té absolutament les mateixes pos-
sibilitats un escriptor català que 
comença com un anglès, ' francès, 
rug_ o alemany, per esmentar els 
més carregats d'influència, literà-
riament parlant. Amb això vull dir, 
que un escriptor català pot arri-
bar exactament al mateix públic 
amb la seva primera novel·la que 
al que arribaria un escriutor ame-
ricà, per exemple. Després, si l'es-
criptor és bo,o la novel·la va-1 la. 
pena, tant si és escrita en català, 
com anglès, rus o italià, serà tra-
duïda i feta conèixer mundialment. 
Fins ara, hem estat esclavitzats 
per un estat infernal i la nostra 
literatura ofegada per pàgines i nà-
gines de la més ridícula literatura 
del món, la castellana del món 
feixista, que enlloc del món no ha 
merescut la més mínima consider i -
ció. Si aconseguim alliberar-nos, 
tots dos, tant els escriptors caste-
llans com catalans, aconseguiran 
de publicar coses, que, una vegada 
conegudes, podran ser traduïdes i 
presentades al món, exactament 
com poden fer ara els escriptors 
francesos i anglesos, els quals, de-
gut a la competència que oberta-
ment poden tenir entre ells, si ¿s 
més difícil " sort i r " per primera 
vegada, també és més fàcil que de 
debò "surt i " algú important. X re-
cordem que al món i en totes les 
literatures del món només surten 
uns quants escriptors que esdevin-
dran clàsiques. Quants escriptors po-
dem esperar que siguin clàssics el 
segle X X I I i que hagin viscut el 
X X ? Pocs, podeu estar-ne segurs. 
Segurament solament un sarpat de 
vint o trenta. I per qué no pot ha -
ver-hi dins aquest sarpat algun ré -
tala o castellà, o xinès, o filipí, o 
senegalès, com segurament hi hau-

rà algun francès, anglès, rus i ale-
many, eh?.. . ! 

- -Pot un escriptor abordar Ja 
nostra problemàtica vivint en un 
ambient tan diferent del nostre 
conr és la Gran Bretanya? 

—Aquesta cinquena pregunta ja 
l'he haguda de contestar d'altres 
vedades. I a fe de Déu que no té 
gaire sentit, per a mi. Jo considero 
el món com una pàtria. I la pro-
blemtica de l'home és la mateixa 
pertot arreu. Només algunas cir-
cumstàncies ambientals, que en el 
meu tipus de literatura no són bà-
siques. I si jo lluito contra alguna 
cosa, és contra les fronteres. D'aquí 
que la meva literatura vulgui ser 
bàsicament mundial. D'aquí que 
sigui a una banda o a una al-
tra, importi poc de cara a la meva 
obra, que serà del món i dedicada 
al món, encara que la banda de 

món on resideixi tingui importàn-
cia per a, mi com a persona, que 
buscaré la tranqui.litat des de la 
qual poder escriure. 

- -Com trobes, quan vens a Llei-
da, l'ambient literari i artístic de 
la nostra Ciutat? 

—Jo voldria per a Lleida la Uni -
versitat, les Biblioteques, els T e a -
tres que altres ciutats tenen el pr i -
vilegi de posseir. Ara com ara, 
Lleida ha estat maltractada i no 
és més que un de tants ghettos 
provincials. Cal exigir dels que n o -
més velen pintar a la cUftat per 
poder embutxacar-se peles impune-
ment, cal exigir-los realitats. Tants 
alcaldes i governadors, l'únic que 

• han aconseguit és enfonsar-nos sti 
la pitjor anarquia: la caòtica de 
l'avorriment, la ignorància, el p ro -
vincialisme, l'engany de l 'autobom-
"bo. Cal aconseguir la Universitat, 

. cal construir Biblioteques, T e a -
tres, fer venir gent d'arreu, inte-
ressar el jovent en la construcció 
de la Lleida nova i sense capitostos 
(gent que era escollida des del cen-
tre a propòsit per la seva ignoràn-
cia, sapastreria i mala fe, a veure 
si acabaven de destruir-nos i des-
prestigiar-nos). 

Espero que amb els canvis polítics 
que segurament experimentarem, 
la cosa s'arregli i gent que ha h a -
gut de fugir fastiguejada torni, p e -
rò torni a la capital de la Cata-
lunya Interior que Lleida hauria 
de ser de totes totes i entre tots 
hem d'aconseguir que esdevingui. 
Entre Lleida i Barcelona no hi ha 
d'haver cap enfrentament ridícul, 
sinó el contrari: una íntima col·la-
boració, un intercanvi continu de 
gent que treballi alhora a les dues 
capitals com la cosa més natural 
del món. Després de tot, no som 
tant lluny. Podríem acabar esdeve-
nint germanes. Complementaries. 
I això fóra la, Lleida salvada. Una 
Lleida intel·ligent, activa, impor-
tant, que ara no és. No ens en -
ganyéssim. 

Lluís Porta i Vilalta 
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