Carta a l’aelc.

Apreciats amics:

Us agraïsc l’interés que teniu -una vegada més- perquè forme part de la vostra associació.
Ja veig que feu una pila d’activitats per la llengua que compartim i defeneu els interessos dels
escriptors associats (els econòmics i, també supose, d’altres relacionats amb drets d’autor i tot allò
que resa el quadríptic), la qual cosa em sembla d’allò més bé.
Jo crec també en el Copyleft i les llicències Creative Commons que no són enemigues de la filosofia
que defenseu, encara que sí complementàries.
Sempre he pensat que hom pot escriure més d’un llibre o guió o traducció, i no necessàriament ha d’
inscriure’s o associar-se. De fet, ens associem en tantes coses, projectes i compartim temps i vida
amb tantes persones que no podem arribar a tots els llocs.
Com diu la vostra lletra estàndard al tercer rengló (per ésser adreçada a tots els futurs socis), ja heu
arribat a la meua pròpia casa. I esdevindria un pas interessantíssim que tots els/les escriptors i
escriptores que compartim llengua formaren part de l’aelc, tant si paguen quota com si no ho fan;
demostraria, per la vostra banda, “un plus” afegit a la vostra pròpia associació.
Sempre he cregut que els diners -encara que necessaris- no han de ser motiu per classificar o no -en
un grup- les persones (escriptors/ores). Així doncs, no crec que per no pagar una quota deixaran
d’escriure, ni de viure plenament una cultura tant interessant com la nostra: la llibertat d’elegir la
quota a l’hora d’inscriure’s – aspecte que veig en altres associacions de les quals forme part- és un
suggeriment, i més, en temps de crisi.
No us retrac res, “Déu em lliure”, comente amb veu alta els pensaments que he tingut sempre.
Potser alguns de vosaltres, també ho compartireu.
Us agraïsc també l’interés per defendre els meus interessos (veig que majoritàriament econòmics)
però en són tan petits els meus! Tinc la sort de treballar en un altre àmbit per fer que el meu cor
bategue, i tinc la sort d’escriure per plaer, per confirmar-me com una persona més,i per regalar allò
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que pense i dic; no ho faig com una professió (perdoneu-me aquesta valoracio subjectiva, però l’estil
de la vostra lletra sembla que va adreçada a PROFESSIONALS, o a aquells que volen
professionalitzar una manera de viure com ho és l’escriptura). Dit açò, entenc i respecte que d’altres
persones ho facen de manera honesta.
Em dieu per acabar la lletra “creiem que la teua presència en el nostre col·lectiu és necessària i
mútuament profitosa”. La resposta a la vostra petició ja l’he escrita abans: comenceu per ampliar la
vostra base de dades dels escriptors/ores, inciteu-los a participar als vostres actes. Esdevindria una
gran revolució i encetarieu un tarannà d’excel·lència.
Per acabar, dir-vos que no vull traure cap profit de la literatura; però, com molts de vosaltres,amb el
somriure d’un ésser innocent em donaria per pagat.
Desitge no haver-vos molestat amb aquestes consideracions; no és el meu estil, ni ha estat la meua
intenció. Que tingueu un bon dia de treball.
Atentament,
el príncep de les milotxes.
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