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“La literatura t’
na dona que observa
com el seu ex triomfa
des del magazín d’un
diari, un home aban-

donat que fantasieja amb la
idea d’inventar-se una vida a
l’Índia, una noia que no es vol
reprimir i acaba condemnada
per les seves amigues, un seduc-
tor empedreït que es cansa d’ell
mateix, un moribund que troba
en la figura compassiva de la
mort el darrer plaer... Aquests
són alguns dels personatges
d’Enemigues de l’ànima (Proa),
el segon llibre de contes de Cla-
ra Soley (Sabadell, 1967). Des-
prés d’El vestit d’Emilie Flöge,
publicat el 2001, l’autora de-
mostra la seva destresa per
crear personatges que trans-
cendeixen les històries que pro-
tagonitzen. Alguns són víctimes
de l’amor; d’altres, de l’enveja.
Els uns cauen en la passió o es
deixen enganyar per estafadors
o es consolen sense saber-ne i
n’hi ha que no se’n surten, d’al-
tres que fan plorar i els qui en-
cara riuen.

En els seus contes s’expli-
quen més històries de des-
amor que d’amor. La infeli-
citat és més literària?
No ho sé, però sí que he compro-
vat que necessito més escriure
sobre la infelicitat que sobre la
felicitat. Per exemple, el des-
amor, el desengany, la tristesa...
te’ls has d’explicar; l’amor, la fe-
licitat, prefereixo viure’ls en di-
recte. Quan perds, quan no
comprens, quan vius alguna co-
sa que grinyola o és dolorosa,
en el meu cas no tinc més remei
que mirar-me la ferida per saber
què passa. I escric.

L’univers que ens retrata a
través dels contes d’Enemi-
gues de l’ànima és ple d’im-
perfeccions humanes. Ens
volgués dir: “Som així”.
M’agrada la gent i en conec de
molt ben parida, però no puc
evitar una mirada que se me’n
va cap a la zona amb més om-
bres. M’impressionen les rela-
cions contradictòries, les ambi-
güitats, la mesquinesa, la cruel-
tat, els enganys i els autoenga-
nys. De fet, és l’autenticitat el
que és apassionant de debò, i la
gràcia és descobrir-la enmig de

U
Ada Castells tantes mentides com ens mun-

tem. Escriure i llegir poden ser
una de les eines per compren-
dre el món i aprendre a discer-
nir per tornar-te més crític. No
ho sé. No vull dir que la literatu-
ra tingui únicament aquesta
funció, però sí que, a vegades,
permet aquest descobriment,
aquell propòsit tan antic de co-
nèixer-se un mateix. Això és el
que m’atreveixo a dir als meus
alumnes.

A l’institut?
Sí, és per això, entre altres
raons, que em sap greu que es
menystinguin les humanitats:
la literatura no només és una
distracció o un model lingüístic
per dictar o analitzar. A vega-
des, tot i amb el plaer que sents
de llegir, la literatura t’ha de fer
mal perquè és el reflex d’un mi-
rall, més o menys deformador,
que ens pot permetre conèixer-
nos una mica més.

És un antídot contra les fal-
ses aparences?
Probablement. Contra la vani-
tat o altres enemigues de l’àni-
ma que ens fan perdre lucidesa
o el sentit de les coses...

As contes fa una dissecció
de la condició humana. Va
pel món amb lupa?
Em sembla que no vaig pel món
així. Tinc una certa tendència
natural al protagonisme que em
resta poder d’observació! Però
alguna cosa deu quedar a la re-
cambra i, llavors, per compren-
dre una mica què caram he vis-
cut i he sentit, escric. Potser si
hagués mirat amb lupa ja no em
caldria perquè ho tindria tot
més clar. La meva primera sen-
sació davant la condició huma-
na sovint és de perplexitat i
com que no ho acabo d’enten-
dre, com si no acabés de saber
de què va el joc, m’he de posar a

escriure a veure si m’hi aclarei-
xo. Al final, em sembla que dins
tinc un personatge observador
en una dimensió desconeguda
que em marca la tonalitat de les
històries. Moltes, doncs, prove-
nen d’algun racó que desconec
que sí que ha captat l’observa-
dor. La veu narrativa al final és
qui troba el fil, qui  connecta
amb aquesta recambra i em
marca el to o el color dels relats.
Això em resulta molt interes-
sant perquè és el distanciament
que m’agrada com a autora. I
com a lectora. I amb aquest
prisma i la ficció puc mostrar-
me millor allò que se m’escapa-
va. Descriure, i  també transfor-
mar, exagerar, inventar per
suggerir tant el que és com el
que no és. I el que podria ser. En
aquest llibre diria que ni el ne-
gatiu és totalment negatiu ni al
contrari. A mi el que m’interes-
sa escriure és l’ambivalència. Si
ho tingués tot clar, no escriuria.

Què li desperten uns perso-
natges de paper que, en el
fons, són tan humans com
nosaltres?
Em surt dir-te una paraula pas-
sada de moda: compassió. A ve-
gades arribo a la conclusió que
qui més qui menys anem fent el
que podem, barallant-nos amb
els nostres dimonis, amb els
nostres enemics interiors...

L’empatia amb els perso-
natges li permet jugar amb
la complicitat del lector, a
qui sovint no li explica tot.
És cert. Hi ha algunes el·lipsis.
Per exemple, en el conte Un
moment de no res.

Exacte. Va de l’avortament,
però aquest terme no surt
en cap moment.
És que el tema potser ho recla-
mava així. No ho vaig meditar.
Però em semblava que l’expe-

riència de l’avortament es viu
en el secret, clandestinament.
Potser per això ho he contat
adoptant aquest secretisme,
com si no fos res. Al marge de
les ideologies i de les lleis, jo par-
lo del dolor i de la solitud d’un
personatge, d’unes dones, totes
ben diferents, d’edats i d’esta-
tus, que sense saber-ho experi-
menten desconcert, buidor. Un
moment de no res, que juga
amb el doble sentit: de triviali-
tat i de buidor còsmica. I nor-
malment d’aquests aspectes no
se’n parla. Són el dolor i la tris-
tesa tractades sense majúscu-

les, quotidianament... És que
em fa angúnia enxampar un te-
ma gran. Sempre m’hi resistei-
xo: la mort la miro d’esquitllen-
tes, de reüll.

De fet, a Les mentides bo-
nes o a Els Facilitadors trac-
ta d’una qüestió crua com
és la dels malalts terminals.
Sí i de la dificultat de prendre
partit davant d’una persona que
no vol morir. I de l’amor que hi
ha en les mentides. Com la ma-
teixa  ficció, que pot ser una
manera de mentir-nos encara
que ja sapiguem que això és fic-
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ció. No li trobo cap gràcia a la
mort ni cap bellesa al deteriora-
ment del cos, a la malaltia, ni
veig la transcendència que po-
den tenir segons quins comiats.
Al final, l’únic que podem con-
testar davant d’això és que s’ha
de viure el present i haver esti-
mat, encara que quedi... grandi-
loqüent.

La creença també és molt
present en els seus contes.
És cert, d’una manera latent.
M’agradaria creure i que hi ha-
gués un sentit que ho recollís
tot. Dec ser d’aquella mena de

gent feble que necessita una ex-
plicació transcendent. La vida
és estranya i en cru em costa
d’empassar. Però llavors ve l’al-
tra pregunta: i on és Déu? Si mi-
res com va el món, em resulta
impossible no tenir dubtes de la
seva existència. Tot i els dubtes,
no puc evitar de voler trobar
una resposta espiritual a tot ple-
gat. A vegades els ateus em
semblen més valents que no pas
jo. Potser, com diuen, només
és por.  Tampoc voldria que per
culpa de l’escepticisme se’m
passés per alt alguna cosa ex-
traordinària, plena de sentit.

Es mostra crítica amb les
creences alternatives.
Sí, en tot aquest món d’energies
positives, esotèriques i holísti-
ques hi ha molt d’impostor i de
gent sense escrúpols que juga
amb la superstició, l’estupidesa
i la por de la gent. Tampoc en-
tenc la gent que diu pestes del
catolicisme i, fent gala d’un pro-
gressisme immaculat, acaben
anant a parar a aquests
mons esotèrics tan o més ab-
surds. I, a sobre, acaben també
sent uns dogmàtics, cometent
les mateixes estupideses i aber-
racions de què deien que fugien.

Per quin motiu escriu sem-
pre contes?
El gènere m’agrada molt, tot i
que també llegeixo molt novel-
les. El que vull explicar no es
troba en un àmbit novel·lesc. Jo
parlo de coses més petites, que
no semblen importants, que no
es mereixen trames gaire des-
envolupades. Instants. Mo-
ments o situacions. No em surt
de dins, em resisteixo a fer un
gran desplegament, perquè per
al que vull expressar no em cal.
El conte lliga amb el que em ve
de gust dir. És un gènere en què
has d’afinar i anar cap a la idea,
esforçar-te a dir allò que vols
contar, sense anar-te’n per les
branques, suggerint i intentant
fer punteria. Em sap greu que
en general sigui la ventafocs de
la literatura. La gent sempre
t’acaba dient: “I quan escriuràs

una novel·la?!”, com si els con-
tes només fossin esborranys. I
el més curiós és que ho pensa
gent que es dedica a la literatu-
ra... Ho trobo estrany.

Els defensors del gènere
sempre diuen que la curta
distància és més coherent
per la manca de temps.
No ho faig per això, sinó perquè
lliga amb la meva idea de no ata-
car grans històries ni parlar
de grans temes. Prefereixo con-
densar, concentrar-me en un
moment i clavar, si puc, o insi-
nuar alguna bufetada final. I no
sempre, no necessàriament.

A Enemigues de l’ànima hi
ha vint-i-una bufetades...
Bufetades, cops de puny, punya-
lades... Fins i tot alguna carícia.

Hi veu algun nexe?
És cert que els contes són molt
diferents els uns dels altres, pe-
rò hi ha un nexe i és la meva mi-
rada sobre el món. He fet tots
aquests contes durant els dar-

rers cinc anys i en situacions di-
ferents, sense pensar que els
publicaria en un llibre. Sóc molt
lenta escrivint i treballo de ma-
nera molt esparsa, quan la feina
m’ho permet. Escriptora és una
paraula que em fa impressió,
potser perquè ho visc d’una ma-
nera tan poc professional.

Potser el nexe és que els
personatges són rodons,
com de novel·la.
Potser sí, no ho sé. M’agraden
els retrats dels personatges, fer-
ne la dissecció, a vegades minu-
ciosament, encara que sigui no-
més en un dels instants dels mil
que podrien viure. A vegades, és
inevitable fer-ho en clau d’hu-
mor benèvol; altres em surt la
vena més sarcàstica; o a l’inre-
vés, també n’hi ha de tràgics. No
ets la primera persona que m’ho

diu, potser perquè el que més
m’interessa de tot plegat són
ells. La història, a vegades, és
l’anècdota que va en funció del
meu plaer per retratar-los.

Com es forma un contista?
Cal llegir molt, que cal ser ob-
servador, tenir una mirada, sa-
ber concentrar-se... Però no sé
realment com es forma. Perquè
una cosa són els aspectes que
ens permeten analitzar un relat
i una altra que aquest coneixe-
ment serveixi per formar un
bon narrador. Jo vaig fer classes
amb la Flavia Company i més
endavant, a l’Ateneu, amb la
Maria Barbal. Les dues expe-
riències em van semblar inte-
ressants perquè ens permetia
prendre consciència del que es-
tàvem fent, comentant-ho, ana-
litzant-ho. Ara, no sé si apren-
dre certes habilitats i compe-
tències narratives teòriques et
permet convertir-te en un bon
narrador. No sé si cal que hi ha-
gi alguna mena de talent abans.
Ajuda, això segur. ❋

Sóc molt lenta escrivint 
i treballo de manera
molt esparsa

’ha de fer mal”
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