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Cafè amb llet: Bona nit,
Albert. Has començat a prepa-
rar les maletes per emprendre
un nou viatge literari a través
de la plana web www.lano-
vela.es. Com se't va acudir la
idea?

Albert Lladó: Sí, la veritat és
que és un experiment que em
venia molt de gust. Fa temps
que tenia uns apunts per fer una
novel·la però mai dedicava el
temps necessari. El tempo pels

relats curts és un altre. Molt més
espontani, molt més obsessiu, si
es vol, però que, encara que
després retoquis el text moltes
vegades, no necessita d’una
constància.

C & ll: En aquesta ocasió, la
teva nova novel·la requerirà
un major disciplina i regulari-
tat, doncs la publicaràs a
través d’Internet i serà visible
per tothom.

A.Ll.: La meva experiència a la
xarxa, on tinc un bloc que actua-
litzo diàriament, m’ha ensenyat
a ser més ordenat, més constant,
més metòdic. D’aquesta ma-
nera, creant un bloc exclusiva-
ment per aquesta aventura, i
amb el compromís d’escriure un
nou capítol cada setmana, vull
posar-me a prova. A més, m’a-
trau molt la idea de que el lector
pugui veure, en directe, tot el
procés creatiu. Es tracta de
despullar-se totalment.

C & ll: De fet, com tu mateix
comentes en el pròleg, la
novel·la per "entregues" no és
un gènere nou.

A.Ll.: És veritat. La “novel·la
per entregues”, o fulletó, és un
gènere que tenia molts segui-
dors al segle XIX. La premsa de
l’època publicava, sobretot a
França, novel·les d’escriptors
coneguts quan el romanticisme
estava en plena efervescència.
Autors com Balzac o Alejandro
Dumas van guanyar-se molt
temps la vida d’aquesta manera.
També Larra, o Dickens es van
dedicar a aquest gènere. Avui, a
Espanya, encara ho cultiva
autors com Alberto Vázquez
Figueroa o Arturo Pérez Rever-
te.

C & ll: Quina serà la gran
diferència amb el fulletó clàs-
sic?

A.Ll.: A www.lanovela.es la
idea és una mica diferent. El lec-
tor no només pot llegir, cada dil-
luns, un nou capítol. A més, pot
opinar suggerir, criticar. Tots els
textos es poden comentar i, per
exemple, proposar un títol.

C & ll: Intueixes que la his-
tòria pot anar cap a terrenys
ara mateix insospitats? Segons
comentes, també en el pròleg,
els lectors podran intentar
canviar la història, si així ho
desitgen.

A.Ll: Sí que tinc, com et deia,
alguns apunts però la trama
argumental està per crear.
Aquesta és, per a mi, la màxima
dificultat. Sens dubte, és una
mica inconscient, però jo volia
experimentar aquest nou pro-
jecte com una aventura i, per a
que ho sigui realment, em tinc
que exposar a la pàgina en
blanc. Els lectors poden dir la
seva, sí, i segur que les reac-
cions que jo vagi llegint al bloc
afectaran al desenvolupament
de la novel·la. És un joc literari
compartit.

C & ll: Quines seran les dife-
rències principals de la nova
novel·la respecte la primera
obra que has publicat, "Pode-
mos estar contentos"?

A.Ll.: Totes. El meu primer lli-
bre és un recull de relats breus
que he anat escrivint sense cap
calendari, que he retocat una i
mil vegades, i que cercava la
màxima brevetat dels textos.
Ara, vull crear una història amb
continuïtat, que tothom podrà
llegir el que, en realitat, són
esborranys pràcticament sense
retocar i que té una data de lliu-
rament molt marcada.

C & ll: Al final del llarg tra-
jecte d'un any, visualitzes un
llibre en paper?

A.Ll.: Jo aviso al pròleg que em
reservo el dret de parar el pro-
jecte. Qui sap, potser no tinc
prou talent, o la novel·la no
acaba de sortir, o hi ha retards...
però el cert és que sí, el que em
faria il·lusió és, a final de l’any,
tenir una novel·la que polir,
retocar i, després d’aquest
procés, publicar-la en paper. De
fet, els apunts que tenia guardats
al calaix, i que serveixen com a
punt de partida de la història,
eren una idea per fer un llibre.

“Aviso al pròleg que em reservo
el dret de parar el projecte”

Albert Lladó (Barcelona,
1980) és llicenciat en
Filosofia i treballa de perio-
dista. És director del diari
digital
“DiariMaresme.com” i de
les publicacions
"L'Hiperbòlic", "Secundèria"
i "Sísifo". També ha publi-
cat el llibre de relats
"Podemos estar contentos".
Avui parlem amb el perio-
dista i escriptor perquè ens
expliqui el seu nou pro-
jecte.
Albert Lladó escriurà una
novel·la online, publicant
cada dilluns un nou capítol
durant 50 setmanes con-
secutives. La plana web
www.lanovela.es permetrà
als seus lectors ser còm-
plices d'un proposta origi-
nal, agosarada i divertida.
Tot un repte al que tothom
hi està convidat!

Un autor
on-line

De Dickens
al Dr. House
De la mateixa manera que als
nostres dies el doctor House,
Anatomia de Grey, El
Internado o Los Serrano con-
greguen milions de persones
davant la televisió, al segle
XIX la cada cop més nom-
brosa classe burgesa -amb
temps i educació suficient
com per llegir- seguia amb
passió les novel·les per
entregues que publicàven els
diaris.
Ara, l’escriptor i periodista
Albert Lladó recull el guant
que al seu moment van reco-
llir escriptors com Charles
Dikens o Balzac i es llença a
l’aventura de crear una no-
vel·la per entregues. L’apor-
tació de Lladó al genère de la
novel·la per entregues ve de
la mà d’Internet. Ja no es
tracta només d’anar escrivint
sobre la marxa sinó de fer-ho
exposat al judici del públic
en tot moment, aprofitant la
possibilitat que dónen les
nopves tecnologies i que
converteixen al lector en un
ens actiu amb capacitat per
fer sentir la seva veu al -fins
fa poc- inalcansable autor.
Així, cada dilluns, a la plana

web www.lanovela.es es publi-
carà un nou capítol de la
novel·la.

Avui, els diaris han arraconat
la ficció en favor d’altres
gèneres com la notícia, el repor-
tatge, l’entrevista, la columna o
-en alguns casos- la tribuna
incendiària. A partir d’aquesta
setmana, però, el cafèambllet,
de la mà d’Albert Lladó, recu-
pera aquesta vella tradició
d’oferir una novel·la per en-
tregues. Cada setmana oferirem
un capítol nou i un petit resum
dels comentaris que ha generat a
la plana web. Tot i que l’Albert
es reserva el dret de parar quan
vulgui, la intenció és que quan
acabi aquest any hi hagi una
novel·la amb 52 capítols, tants
com setmanes tindrà aquest
2008. En aquell moment la
novel·la estarà acabada però ja
la hauran llegit milers de per-
sones. Així, seguint la voluntat
de l’autor, el cafèambllet convi-
da als seus lectors a ser testimo-
nis de primer linia dels avenços,
intrigues i aventures de la que
serà la primera novel·la escrita
d’aquesta manera a la nostra
zona.
A la plana web els lectors

podran fer comentaris, sug-
gerències, acudits o el que vul-
guin. D’aquesta manera, la
novel·la promet convertir-se en
un fet no només literari sinó
també social, al voltant del qual
es congregaran els lectors.
Esperem que els nostres lectors
gaudeixen d’aquesta iniciativa i
trobin un racó on gaudir de la
ficció que, tot i que pot ser
superada per la realitat, és molt
necessària. Esperem també que
les muses il·luminin el camí de
l’Albert en aquesta travessia de
la que coneixem el comença-
ment i res més.

Ramon Texidó entrevista a l’escriptor i periodista Albert Lladó
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