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Lluís-Anton Baulenas
Qui sóc i per què escric...
Lluís-Anton Baulenas

Vaig néixer el 1958 en un barri tradicional de Barcelona,
Sant Andreu, treballador, que viu i deixa viure, que acull
tothom i no es fica gaire en les coses dels altres. És un
barri de gent amb iniciativa, que s'instal·la pel seu compte, on priva el petit comerç i els negocis
familiars. A més cal dir que té una gran tradició de teatre amateur i una particular afecció per la
sarsuela.
La meva família és una família típica de Sant Andreu. No hi ha precedents literaris a casa meva.
D'artístics tampoc, a no ser que hi considerem el germà gran de la meva mare, Xavier Setó, director
de cinema que va descobrir Marujita Díaz i el qual jo, pràcticament, no vaig conèixer.
Amb tot això vull dir que les probabilitats que jo fos escriptor eren mínimes. Molt més quan jo no sóc
l'exemple característic de vocació profunda i primerenca. Quan em preguntaven què volia ser quan
fos gran responia de tot menys "escriptor". Ho sento. Ni era el meu somni, ni era un nen graciós o,
com en el cas del meu compare i amic Ferran Torrent, ni tan sols era el nen pelma que tothora
explicava als adults historietes inventades. Per no fer, no feia ni el vers de Nadal. D'adolescent, la
cosa no va canviar. El meu màxim esforç d'imaginació d'aquella època va consistir a inventar una
lliga de futbol amb tres divisions i a doble volta, com la de veritat. Els resultats els marcaven els daus
i els equips pujaven de categoria i baixaven. Em tancava a l'habitació i feia la jornada corresponent
imitant les veus del Carrusel Deportivo.
Després de múltiples oficis i estudis, vaig acabar fent classes a l'ensenyament privat i, després d'uns
quants anys, vaig fer oposicions i em vaig convertir en el primer funcionari de la meva família. De
totes maneres, en aquell moment, ni tan sols era com Pedro Almodóvar, que afirma que durant els
dotze anys que va estar treballant a Telefònica sempre va saber que acabaria sent director de
cinema.
Mentrestant, el verí del teatre, que diria algú, ja m'havia penetrat ben endins. Jo havia començat a fer
teatre pel mateix que ho fan tots els que no vénen de família de comediants: per lligar. El teatre em
va permetre de descobrir que jo podia "crear" alguna cosa i que aquesta cosa podia fer-se realitat.
Voldria que aquest plantejament s'entengués bé i no sonés "romàntic". Fins en aquell moment, jo,
com la immensa majoria de la població, sobretot si ets de barri, pensava que els "creadors" eren els
altres, uns altres. Era normal i acceptat. Gràcies al teatre vaig descobrir que jo també podia crear. És
gràcies, doncs, al teatre, que sóc escriptor. Gràcies al teatre i a un accident de moto, que, als
vint-i-vuit anys, com sant Pau camí de Damasc, em va obligar a reflexionar una mica sobre les
meves mil vocacions. El resultat va ser plantar les classes, demanar una excedència i dedicar-me a
escriure.
Des de la publicació del primer llibre de ficció han passat deu anys. Durant aquest temps he publicat
novel·les, relats i teatre on he explicat les coses que em passaven pel cap i per altres vísceres del
meu organisme. I m'he adonat que també hi ha molta gent que s'ho passa bé amb les coses que
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escric.
Això em sembla tan increïble que, tot i continuar sense saber què seré quan sigui gran, trobo que fer
d'escriptor és una de les millors coses que es poden fer.
Copyright © 1998 Institució de les Lletres Catalanes, amb el permís de l'autor

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Hiperenciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0246257.xml
WEB: A la Viquipèdia
Breu biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lluís-Anton_Baulenas

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Baulenas+Llu%C3%ADs-Anton&sortdro
pdown=-&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aBaulenas+Llu{u00ED}s-Anton/abaulenas+lluis+anton/1%2C2
%2C149%2CB/exact&FF=abaulenas+lluis+anton+1958&1%2C148%2C/indexsort=WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SLlu%C3%ADs%20Anton%20Baulenas__
Orightresult__U1?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Baulenas%2C+Llu%C3%ADs-Anton&f=author&action_search
=Cerca&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=1
0&sc=0&of=hb
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Baulenas%2C+Llu%C3%ADs-Anton&f=keyword&action_searc
h=Cerca&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=
10&sc=0&of=hb
WEB: Baulenas, a WorldCat
Informació bibliogràfica a la xarxa de biblioteques gestionada per l'OCLC (Online Computer Library
Center, Inc.)
http://www.worldcat.org/search?q=%22llu%C3%ADs+anton+baulenas%22&qt=results_page
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●
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Text
PDF: La vostra Anita (2015)
Primeres pàgines de la novel·la.
http://www.bromera.com/tl_files/pdfs/Fragments/la-vostra-anita_FR.pdf
PDF: Quan arribi el pirata i se m'emporti (2013)
Primers dos capítols de la novel·la.
http://www.lluisantonbaulenas.cat/images/Quan_arribi_el_pirata.pdf
PDF: Cabaret d'Hule i Sofregit (1993)
Text de l'espectacle estrenat a la Cova del Drac de Barcelona l'any 1994.
http://www.lluisantonbaulenas.cat/images/banners/Cabaret%20d'Hule%20i%20Sofregit%20-%20LLA
Baulenas%202013.pdf
WEB: Articles de l'autor a Eldiario.es
En català i castellà.
http://www.eldiario.es/autores/lluis-anton_baulenas/

●

WEB: Baulenas a Google Books
https://lletra.uoc.eduhttps://www.google.com/search?tbm=bks&q=inauthor%3Allu%C3%ADs+anton+
baulenas

Els lectors llegeixen
AUDIO: Anna Cortills llegeix Amor d'idiota, de Lluís-Anton Baulenas
http://soundcloud.com/lletra/amor-idiota-llu-s-anton
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AUDIO: Sebastià Bennassar llegeix La felicitat, de Lluís-Anton Baulenas
http://soundcloud.com/lletra/la-felicitat-l-a-baulenas

Comentaris sobre l'autor

●

Crítica
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, publicacions i altres materials.
http://www.escriptors.cat/autors/baulenasla/
WEB: Pàgina oficial de Lluís-Anton Baulenas
Inclou informació sobre l'autor i la seva obra, textos, novetats, ressenyes, etc.
http://www.lluisantonbaulenas.cat/index.php?lang=ca
WEB: Baulenas traduït
Biografia, comentaris sobre l'obra, bibliografia i una selecció de textos traduïts. A Visat (PEN
Català).
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/190/lluis-anton-baulenas.html
WEB: L'autor al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Biografia, obra, enllaços i transcripció d'articles sobre Baulenas.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=183
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Diversos
WEB: 'Ara ni tan sols pots malviure de la literatura'
Sebastià Bennasar conversa amb l'autor. A Bearn. Revista de cultura (17/03/2015).
http://revistabearn.com/2015/03/17/ara-ni-tan-sols-pots-malviure-de-la-literatura/
WEB: Un pirata, un ogre grotesc i una era mediocre
Griselda Oliver entrevista l'autor amb motiu de la publicació de Quan arribi el pirata i se m’emporti. A
Núvol.com (27/05/2013).
http://www.nuvol.com/entrevista/lluis-anton-baulenas-un-pirata-un-ogre-grotesc-i-una-era-mediocre/
WEB: 'Sé per què escric: per construir un àmbit íntim en un món uniforme'
Ada Castells entrevista l'autor. A l'Avui Cultura(28/02/2009).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av090228_05.pdf
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PDF: 'A Frankfurt l’important és la literatura'
Entrevista a l'autor amb motiu de la seva participació a la fira del llibre de Frankfurt. Inclou també
una breu trajectòria artística de l'escriptor i un inventari de les traduccions de la seva obra a diverses
llengües. A l'Avui Cultura (12/10/2006).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av06869.pdf
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