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Trenta-cinc anys de contes, trenta-cinc anys de
vida literària que, ara, l’escriptora mallorqui-
na Maria Antònia Oliver i el professor de la
Universitat d’Alacant Carles Cortés han volgut
reunir en aquesta antologia, la primera que
recull l’obra contística de l’autora.

L’illa i la dona inclou vint-i-quatre narracions
que són un tast, representatiu i ben sucós, de
les diferents etapes literàries que l’autora ha
anat assajant durant aquests anys; des del
conte «El meló», escrit el 1968 i inclòs en el
seu primer volum —Figues d’un altre paner—
, fins a les darreres creacions, com «La
xicarandana», de l’any 2002. Els contes, però,
no apareixen ordenats cronològicament —no
és precisament l’evolució el que es vol subrat-
llar, tot i que òbviament s’hi pot percebre—,
sinó que s’agrupen en «Històries» i «Personat-
ges». D’aquesta manera, s’accentua la conti-
nuïtat en la trajectòria narrativa de l’autora; es
reforça la sensació d’estar davant d’una escrip-
tura coherent i total, sense talls, que, salvant
algunes diferències paleses en el llenguatge —
com ara la progressiva minva de dialectalis-
mes—, insisteix en uns motius i en uns paisat-
ges que van consolidant i identificant la veu de
la mallorquina. Tot i la major dedicació al gè-
nere novel·lístic —avalada per una extensa
nòmina de títols—, aquest volum de contes
evidencia unes preferències temàtiques i una
galeria de personatges compartides i il·-
lustratives del món literari de l’autora: margi-
nats i solitaris, exclosos de la societat, perso-
natges que es rebel·len contra el món i les cir-
cumstàncies —com la mateixa escriptora—,
tractats sovint des de l’humor i la ironia que li
serveixen per acarar-se amb la realitat i anar
degotant-ne una crítica lúcida.

Malgrat aquestes constants que transpira
l’obra de l’Oliver, la selecció de contes dóna
idea de l’esperit inquiet i de l’afany d’experi-
mentació que marca la seua trajectòria creati-
va. Ha sabut assumir i fer seues les diverses
tendències que la literatura catalana ha viscut
durant les últimes dècades i s’ha empeltat
d’aquelles que més li han interessat. D’aques-
ta manera, s’hi poden llegir narracions realis-
tes de caire psicològic, aventures que beuen
de la narrativa policíaca i connecten amb les

seues novel·les —com ara el personatge de la
reconeguda detectiva Na Lònia Guiu—, con-
tes impregnats de fantasia o fins i tot textos més
autobiogràfics, com ara l’evocació que fa, en
«L’amor Barcelona», de la ciutat que la va
acollir als vint anys, que l’ha vista renàixer i
patir i créixer. I... de Barcelona a Mallorca per
assajar un prosa quasi de viatges que ens con-
vida a fer un passeig per «Les illes», fugint, això
sí, del les rutes més turístiques.

Aquesta antologia esdevé, doncs, una signi-
ficativa aproximació a l’univers creatiu de l’au-
tora de Manacor; un univers que té la fesomia
d’una illa i que està habitat, quasi exclusivament,
per la dona. L’espai insular és un dels paisat-
ges més recurrents en la seua obra («Les illes»),
en alguna de les seues novel·les, i la presència
del món femení es tradueix tant en l’estil com
en els temes i les figures protagonistes. En aquest
sentit, el títol és tota una troballa; d’una banda,
descriu dos dels pilars essencials que basteixen
la seua narrativa, i, de l’altra, esdevé una se-
ductora metàfora de la mateixa Oliver: una es-
criptora arrelada al seu país, compromesa, i que
creix des de la seua condició feminista, una
dona que aprèn a veure el món i a viure’l a tra-
vés de l’escriptura.

Passat i present es conjuguen i es fonen en
aquesta obra: contes primerencs i contes inè-
dits, com ara «De l’infern al Paradís»; relats que
es trobaven dispersos en revistes o volums col·-
lectius i d’altres que han estat reescrits per a
aquesta edició. Tots, al capdavall, fan diana
en els sentiments, ens trasbalsen en allò més
íntim —ja siga mitjançant la tendresa i l’emoti-
vitat de narracions com ara «Constança»; ja
siga a través de la crítica més punyent. Histò-
ries que ens fan sentir i viure aquest món i,
també, l’amor que Maria Antònia Oliver por-
ta sempre per bandera.

Anna Esteve

He rellegit per gust Los santos inocentes,
de Delibes, i Benedicció de la terra, de Knut
Hamsun. M’agrada la literatura que està en
contacte amb la naturalesa i parla de la
vida dels homes del camp. Televidents i
urbans, hem perdut les arrels que ens lliga-
ven a la terra i tenim l’ànima d’asfalt.
Delibes és un escriptor que, a més de ser
bona persona, sap contar històries i empra
un castellà rural ric i matisat. Entre ell i Cela
hi ha un abisme d’ètica i d’integritat.
Delibes, que ha estat acusat injustament de
reaccionari pel seu sensat ecologisme, és un
humanista i Cela té un arribista historial,
però l’actitud vital, el compromís cívic o
polític d’un escriptor no té res a veure amb
la seva literària qualitat. Wilde deia que
l’estètica és superior a l’ètica. Eliot precisa-
va: «La grandesa de les obres literàries no
es pot mesurar només des del punt de vista
estètic; recordem, açò no obstant, que
aquest és l’únic des del qual podem deci-
dir si una obra és o no literària». Hi ha
autors, com Hamsun, que són políticament
impresentables, però la seva obra forma
part notòria i memorable del cànon univer-
sal. Admirador de la cultura alemanya,
addicte al mite de la joventut i la força fins
al punt que es va esterilitzar amb la idea
de rejovenir, Hamsun va donar suport de
forma vomitiva als nazis quan van envair
Noruega i el nazisme és un afront vergo-
nyós i aberrant en la trista història huma-
na, però tant ell com Céline, que són dos
errats de comptes, perduraran.

Hi ha un munt de benintencionats escrip-
tors revolucionaris, compromesos, solidaris,
que no passaran de ser una fitxa en un
llarguíssim llistat d’oblit. Rimbaud, a més de
ser el meteor més genial i al·lucinant que
ha creuat el cel literari, era un cabronet.
Sempre he cregut que la bondat és un símp-
toma d’intel·ligència, però amb els anys
veig ben clar que Molière tenia raó: «Es pot
ser bona persona i fer els versos malament».
Horaci deia: «Nonum prematur in annum»,
però aquí ningú no ho ha entès. Potser per
açò hi ha crisi en el mercat editorial. Afa-
mats de transcendència i desig de posteri-
tat, convé tornar a llegir Giono per saber
quin sentit té formar part de la naturalesa i
aprendre a escoltar «El cant del món».
Convé, pletòrics de vida, «Veure en la llum
/ el trànsit de la llum. / Sembrar patates».
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