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Eva Piquer Les dues associacions catalanes
d’escriptors convoquen un acte
contra els atacs als drets d’autor

Escriptors i morts de gana

N
o fa pas tant, explica
l’Eduardo Mendoza,
els escriptors cedien
“els drets, la dentadu-
ra i tots els seus òr-

gans” als editors que tenien el de-
tall de publicar-los una novel·la.
“Il·lusionats perquè algú s’interes-
sava per la seva obra, després
d’haver anat de porta en porta, els
autors firmaven el que fos amb llà-
grimesalsulls”.Elsescriptorseren
propietat dels editors, que de tant
en tant els donaven quatre duros
per fer-los callar, i encara gràcies.

La situació ha canviat, però
tampoc gaire. Tot i que avui els
drets dels autors estan més pro-
tegits, els editors continuen te-
nint la paella pel mànec. En Men-
doza ha arribat prou amunt per
poder negociar de tu a tu, però la
immensa majoria dels qui publi-
quen llibres es limiten a firmar
uns papers que els situen en un
clar desavantatge. Si l’obra en
qüestió té èxit, els editors s’enri-
quiran i els autèntics pares de la
criatura s’estiraran els cabells
per no haver parat prou atenció
a la lletra petita del contracte.

“Se suposa que l’escriptor es-
criu perquè li agrada. I és veritat.
De fet, jo no conec ningú que no
hagi escrit almenys una novel·la
–diu l’autor de La ciudad de los
prodigios–. Fins i tot hi ha qui es
paga la publicació de les pròpies
novel·les. A sobre, escriure té un
cost de producció pràcticament
igual a zero, tan sols hi inverteixes
temps”. Com que inventar històri-
es no costa diners i es fa de gust,
sembla que l’escriptor ja s’hauria
dedonar per benpagat.Nomésfal-
taria que, a sobre, volgués cobrar.

Doncs sí: els escriptors tenen
el vici de menjar tres cops al dia.

I prefereixen viure sota un sostre
que sota un pont, per més que en
l’imaginari popular hagi fet fortu-
na la imatge de l’artista bohemi,
brut i alcoholitzat. “Tinc tempta-
cions d’embrutar-me i beure per
no decebre”, fa en Mendoza, un
dels autors que millor contradiu
la llegenda: ha sabut combinar
l’ofici d’escriure amb uns aires de
distinció marca de la casa.

L’Associació Col·legial d’Es-
criptors de Catalunya (ACEC) i
l’Associació d’Escriptors en Llen-

gua Catalana (AELC) convoquen
un acte conjunt contra els atacs
als drets d’autor. Hi participen
Eduardo Mendoza i l’advocat
Mario Sepúlveda. També hi havia
d’intervenir Baltasar Porcel, però
no el veig enlloc.

“L’accés a la cultura és un dret
fonamental de l’ésser humà, com
la sanitat i l’ensenyament –afir-
ma Montserrat Conill, presiden-
ta de l’ACEC–. Però això no vol
dir que s’hagi de garantir la sani-
tat i l’ensenyament sense pagar

ni els metges ni els mestres”. En
nom de l’AELC, Guillem-Jordi
Graells esmenta un tema clamo-
rosament mal resolt: el control
de tiratges. Altres qüestions espi-
noses són la compensació per
còpia privada i la implantació del
cànon per préstec bibliotecari.

Conclusió: els escriptors sovint
se senten estafats. La bona notí-
cia és que la literatura és negoci:
si no hi hagués diners en dansa,
tampoc hi hauria estafadors. ■

epiquer@avui.cat

Com que escriure no
costa diners i es fa
de gust, sembla que
els escriptors ja
s’haurien de donar
per ben pagats

Crònica desacomplexada

Eduardo Mendoza i Guillem-Jordi Graells, president de l’AELC, han donat la cara en defensa dels drets d’autor ■ PERE VIRGILI

ElComentari Jordi Coca

N
o és habitual reobrir un
espai que ja és història per
fer la presentació d’un llibre.

Però dilluns aquest fet excepcio-
nal es farà realitat gràcies al crític
de teatre i amic Gonzalo Pérez de
Olaguer. Es tracta ni més ni menys
que de tornar a la mítica Cúpula
Venus, de revisitar un moment de
la nostra història. El miracle ha
estat possible perquè el Gonzalo
ha publicat el llibre Els anys difícils
del teatre català. Memòria crítica.

Els anys difícils

Potser ara més que mai és ne-
cessari aquest retorn momentani
al passat. Avui ens pensem que en
el camp teatral ho tenim tot i vivim
en el convenciment que el món de
l’escena catalana ha arribat al cap-
damunt gràcies al talent de les
noves generacions. Jo estic
d’acord amb Frank Castorf, entre-
vistat ahir per Andreu Gomila i que
estrena al Teatre Lliure, quan diu
que el teatre actual és un suflé.
“Per a mi, el present només és su-

portable a través del passat i de
l’anticipació, és a dir, del futur”. Hi
estic totalment d’acord.

Gonzalo Pérez de Olaguer ens
ofereix al seu llibre no pas la nos-
tàlgia, sinó la memòria. Ell, que a
començament dels anys seixanta
estrenava obres de Fernando Ar-
rabal i Max Frisch amb el grup tea-
tral Bambalinas, que fundava la
revista teatral Yorick, que de 1965
ençà ha anat fent als diaris i als lli-
bres la crònica d’aquesta cosa frà-

gil i efímera que és el teatre, ara
ens obrirà una estona la Cúpula
Venus. Gràcies a ell, doncs, ens re-
trobarem amb els anys de lluita,
amb l’esforç de generacions, amb
la valentia estètica i conceptual
dels anys seixanta i setanta que, ai
las, resulta que són a la base del
suflé escènic actual. Però no ens
equivoquéssim: això no es mirar
enrere amb nostàlgia. De fet, tal
com diu el “modern” Frank Cas-
torf, mirar enrere és mirar al futur.

Frank Castorf té raó:
mirar enrere és
mirar al futur. Doncs
ara podem mirar la
Cúpula Venus amb
Pérez de Olaguer


