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Entrevista: Lluís-Anton Baulenas L’escriptor, que va debutar en
narrativa ara fa vint anys, tanca una trilogia sobre l’amor com a sedant

“Avuielsautorscatalans
enssabemfervaldre”

Eva Piquer
BARCELONA

Una dona amb un llavi estrany que
pren decisions estranyes i enceta
una relació estranya és la protago-
nista d’Àrea de servei (Destino), la
nova novel·la de Lluís-Anton Bau-
lenas, situada “durant els mesos de
tonteria prèvia a l’efecte 2000”.

Ha dit que la protagonista encarna les
contradiccions de la joventut actual.
Només els joves són contradictoris?
Ho és moltíssima gent avui en dia,
joves o vells. Jo mateix sóc contra-
dictori i no sóc jove. L’Anna, la
protagonista, té 31 anys, però al
seu voltant hi ha gent més gran i
tan contradictòria com ella.

Torna a descriure un amor idiota...
És la tercera obra d’una trilogia
que comença amb el relat inèdit
Bones obres [portat al cinema per
Ventura Pons amb el títol Anita no
perd el tren] i continua amb la
novel·la Amor d’idiota. Són tres
faules amb moralitat final i amb
l’amor com a excusa. Parlo de la
necessitat de la relació sentimen-
tal com a parèntesi, com a sedant,
com a eina útil davant la incertesa.
L’amor et permet aïllar-te dels pro-
blemes, deixar-los en stand by, au-
toenganyar-te durant un temps.

Sempre té data de caducitat, l’amor?
Sí, però pot durar molt. A Àrea de
servei faig aparèixer els protago-
nistes d’Amor d’idiota, i veiem
que set anys més tard encara con-
tinuen junts. Sóc optimista, con-

fio en l’amor, dec ser el novel·lista
català que té menys por de parlar
de l’amor. Però actualment les re-
lacions passen per diverses fases.
Hi ha parelles que es mantenen
juntes perquè només poden pagar
un pis, però això tampoc vol dir
que no s’estimin.

Tots els personatges estan molt sols.
Estan sols però busquen complici-
tats, la solitud els força a posar-se
en mans de desconeguts, una mica
com li passa a la Blanche Dubois
d’Un tramvia anomenat desig.

L’Anna treballa en una ONG i desco-
breix que la misèria de vegades et
converteix en “un gran fill de puta”.
Ni tots els africans són bons ni
tots els europeus són dolents. Les
ONG solen fer un discurs ingenu
que a l’Anna l’enerva, però mal-
grat això l’ONG on ella ha treba-
llat fa feina i és imprescindible. El
tema de les ONG em serveix per
fixar el caràcter de la protagonis-
ta, que no té una vocació de missi-
onera però se’n va a l’Àfrica. Vaig
voler fer un personatge ni imbècil
ni aturat. Ella va tirant endavant
sense saber ben bé quin futur té.

Viu al dia, quin remei.
Sí, avui molta gent experimenta
una contradicció paralitzadora: té
por de tenir esperances de futur,
però no hi renuncia.

És un llibre molt cinematogràfic.
N’ha parlat ja amb Ventura Pons?
Se l’ha llegit, i tant de bo que li in-
teressés fer-ne la pel·lícula. Seria

Però l’escriptor juga amb la vida...
Sí, la vida d’un es transmet a la lite-
ratura encara que no sigui de ma-
nera explícita. Espero que aquesta
nova etapa personal es reflecteixi a
fi de bé en les meves novel·les.

Aviat farà vint anys que va publicar
el primer llibre de narrativa.
A l’octubre del 1987 em van publi-
car el recull de contes Qui al cel
escup. Si tot va bé, Belacqua recu-
perarà aquells contes a la tardor.
He canviat molt, ja no em reconec
gaire en la persona de fa vint anys.

Anirà a Frankfurt?
Sí m’ho demanen, sí. Ara que ens
han dit que es prioritzarà la litera-
tura catalana, els escriptors cata-
lans hi hem d’anar per responsabili-
tat. Frankfurt no sorgeix del no-res,
arriba en un moment en què els au-
tors catalans ens sabem fer valdre.
Avui ens podem acostar a les edito-
rials estrangeres sense haver de
passar pel castellà. Aquest accés di-
recte fa uns anys no existia.

Ha trobat el seu lloc dins la litera-
tura catalana?
Sí, però el mèrit no és meu sinó
dels lectors. Saber que tinc un
mínim de lectors fidels em dóna
força per continuar. Ells m’ajuden
a superar crítiques dolentes i situ-
acions personals adverses.

Se sent còmode amb l’etiqueta
d’autor popular?
Molt, en el sentit que m’adreço a
un públic ampli, però ho faig amb
voluntat d’ambició literària.

curiosíssim, perquè hi hauria la
trilogia sencera al cinema.

Ha deixat de banda la literatura
amb rerefons històric?
No, l’entorn depèn de la història
que m’invento. M’agrada molt ex-
plicar històries de ficció, amb per-
sonatges i arguments.

La seva paternitat recent el condi-
ciona a l’hora d’escriure?
Em condiciona a nivell més perso-
nal que professional. Estic molt
content de ser pare i, per tant, ara
vaig més content pel món.
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Esclat internacional
Diu que no té res a veure amb Frank-
furt –“la prova és que no m’han tra-
duït a l’alemany ni cap editorial ale-
manya està interessada en mi”–, però
Baulenas és ara més traduït que mai.
“Durant el 2007 i el 2008 s’aniran pu-
blicant llibres meus en francès, anglès
d’Estats Units, polonès, hebreu, ho-
landès, italià, castellà i portuguès del
Brasil”. Déu n’hi do. “L’interès està
motivat en part per l’esforç de les ins-
titucions catalanes. Que el Ramon
Llull incentivi les traduccions fa que
molts editors estrangers es mirin
l’autor català amb uns altres ulls, per-
què sap que la traducció li costarà la
meitat de preu. És així de prosaic”.

Traduccions

E
l mascle alfa és el líder
del grup. La seva rutina
es reparteix entre el

control genealògic amb el
seu accés privilegiat a les fe-
melles, que solen oferir-se
sempre al mascle amb millor
càrrega genètica. La missió
dels mascles més joves és
posar a prova aquesta posi-
ció. Arribarà el dia en què un
exemplar més fort evidenciï
la seva decadència i ocupi el
seu lloc, sovint en complici-
tat amb altres mascles. Els
humans en diem “lluita pel
poder”, encara que les pulsi-
ons siguin igual de primàri-
es. Quan Max suplica al final
de Tornar a casa un petó de
Ruth i només rep com a res-
posta un silenci, ha quedat
sentenciada la fi del mascle
alfa d’aquests mamífers reu-
nits per Harold Pinter.

Ferran Madico ha optat
per primar aquell perfil ins-
tintiu sobre altres lectures
més analítiques, potser per
la poderosa càrrega sexual

que té l’únic personatge fe-
mení. En el terreny d’accions
i reaccions gairebé atàvi-
ques, el famós silenci pinte-
rià obté un nou significat:
l’intens procés hormonal da-
vant la imminència del final
d’un cicle. Els personatges
de Tornar a casa oloren la
caiguda del mascle domi-
nant i actuen en conseqüèn-
cia. L’assalt a un pare despò-
tic, primari, violent, amb les
seves qualitats exacerbades
per la caiguda propera. L’ar-
ribada de la dona farà visible
per a tots aquest procés.

Un treball ple de tensió fí-
sica, amb els silencis inserits
en aquesta lectura primària,
que aconsegueix una comu-
nicació gens habitual en una
obra de Pinter. Un estudi del
comportament gregari assu-
mit de manera excel·lent
pels actors, encapçalats per
un desbordant Francesc
Lucchetti i una hipnòtica
Àurea Márquez, molt ficada
en el paper de cos catalitza-
dor. Una emanació intensa
de sexualitat que de vegades
s’expressa només amb la mi-
rada de qui espera el resul-
tat d’un combat per mante-
nir l’espècie del guanyador.
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