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L.D. Amb quin criteri s’han triat els
contes que s’apleguen a ‘L’illa i la
dona’?
M.A.O. La primera tria la va fer
Carles Cortés i després me la
va mostrar. Jo vaig treure’n
algun conte que trobava que
no era dels més representa-
tius (no et diré quin!) i el vaig
substituir per algun altre que
m’agradava més. Estic molt
contenta de com ha quedat el
llibre.
L.D. La idea de fer aquesta antolo-
gia va néixer de vostè mateixa o
de Carles Cortés?
M.A.O. El projecte va ser seu: ell
m’ho va proposar i jo li vaig
dir que endavant, perquè sa-
bia que ja havia publicat an-
tologies d’escriptores com ara
Isabel-Clara Simó, Maria Mer-
cè Roca i Carme Riera. Carles
Cortés ja tenia tots els meus
contes que havien estat aple-
gats en llibres, però jo n’hi
vaig proporcionar d’altres que
havien aparegut en revistes o
que eren inèdits.
L.D. ‘El meló’ i ‘La drecera’, dos dels
contes que s’inclouen en ‘L’illa i la
dona’, els va escriure l’any 1968.
Passats 35 anys, per què creu que
continuen sent actuals?
M.A.O. Perquè encara que parlin
del servei militar, que per sort
ja no és obligatori, són molt
més que contes de mili. Són
relats que mostren com era la
joventut del meu temps i po-
den interessar força gent.
L.D. Els seus contes de joventut són
molt diferents dels darrers que ha
escrit?
M.A.O. Trenta-cinc anys són
molts i això s’ha de notar.
Però com que no estan orde-
nats segons la data en què els
vaig escriure, l’evolució passa
més desapercebuda. Sobretot
crec que on es nota més és en
el llenguatge: abans utilitza-
va més dialectalismes que
ara, però és que porto molts
anys vivint entre Barcelona i
Mallorca, i el meu català s’ha
tornat més estàndard. De to-
tes maneres, tant en la meva
novel·la com en els meus
contes, penso que no hi ha
hagut talls importants. Pot-
ser la ruptura més gran la va
produir la mort del Jaume
[Fuster], però ni tan sols el
transplantament de cor que
vaig patir va provocar grans
canvis en la meva manera
d’escriure. La mort del meu
marit, per contra, sí que va
afectar la meva obra i, de fet,
no sé si tornaré a escriure
com abans d’aquest moment.
L.D. En què ha canviat la seva es-
criptura?
M.A.O. No és que hagi canviat
només la meva escriptura, és
que després de la mort del
Jaume tota jo he canviat. Ara,
quan escric, no sóc feliç,

mentre que abans, sí. Fins a
aquell moment, no havia si-
gut mai una autora que patís
escrivint, però ara escriure ja
no em dóna felicitat. Després
de mort del Jaume, vaig pas-
sar dos anys que no em sorti-
en les paraules i només em
vaig veure capaç de reescriu-
re una novel·la que ja tenia
escrita: Tallats de lluna. Recor-
do que em va costar molt
trobar el to: en tres mesos en
vaig fer dues noves versions,
escrivint com una boja. Però
la veritat és que no sentia la
mateixa felicitat que abans
experimentava. I encara ara,
per exemple, estic intentant

escriure una nova novel·la
protagonitzada per la meva
detectiu, la Lònia Guiu, i no
em surt.
L.D. Però de ganes d’escriure no
n’hi falten, oi?
M.A.O. No. En tinc moltes. De
fet, crec que escriure és l’únic
que sé fer. Des de la mort del
Jaume l’única peça nova de
ficció que he pogut escriure
és La xicarandana, un dels
contes inèdits que s’inclouen
a L’Illa i la dona.
L.D. Quins altres relats de l’anto-
logia són també inèdits?
M.A.O. Hi ha un conte que es ti-
tula Constança, que és un relat
que vaig escriure per a la filla

d’uns amics de Mallorca com
a regal, un conte antic que
vaig escriure per al col·lectiu
Ofèlia Dracs i un escrit que
vaig fer per a un homenatge
al Jaume a l’Espai Mallorca.
He escrit altres textos, però
els he publicat perquè penso
que no acabo de trobar el to
adequat.
L.D. A què es refereix exactament
quan parla de to?
M.A.O. El to és el conjunt: l’estil,
el llenguatge..., en definitiva,
la meva veu. El que passa és
que ara ja no sé ben bé quina
és.
L.D. Com se sent ara que l’han
antologada?

M.A.O. Molt vella! Quan Carles em
va recordar que feia 35 anys
que escrivia i que ja era hora
que algú fes una antologia dels
meus contes, el primer que
vaig pensar va ser: “Trenta-cinc
anys, ja? Mare meva!”. Ja he as-
sumit que em faig vella.
L.D. Pensava que em diria que li feia
molta il·lusió...
M.A.O. I me’n fa! L’illa i la dona
permetrà als lectors llegir
contes meus que ara per ara
serien molt difícils de trobar a
les llibreries.
L.D. Per què va triar el títol ‘L’illa i
la dona’?
M.A.O. És un títol simbòlic. L’illa
per mi no és només l’illa de
Mallorca, sinó el meu país: és
alhora la llum que fa avui a
Barcelona i la que fa a Menor-
ca; són les pedres de Menorca,
la humitat de Barcelona, el
soroll dels coets de València o
un paisatge de la Cerdanya. La
dona, en canvi, representa el
feminisme. A més, l’illa de
Mallorca i les protagonistes
dones són dues constants en la
meva obra, per això crec que el
títol està molt ben trobat. I que
consti que no el vaig triar jo,
sinó un company de Carles
Cortés. El va treure d’una en-
trevista que Isabel-Clara Simó
em va fer a la revista Canigó, fa
molts anys.
L.D. Té consciència del moment en
què va decidir fer-se feminista?
M.A.O. Suposo que vaig comen-
çar a ser-ho quan tenia 10
anys. Va ser un dia que em vaig
llevar i vaig veure per la fines-
tra que havia nevat, cosa molt
rara a Manacor. Una colla de
nens de la meva edat estaven
jugant amb la neu i recordo
que el meu pare em va dir: “Si
fossis un nen, et faria anar a
jugar amb la neu, perquè és
molt sa”. No vaig protestar,
però vaig pensar: “I per a les
nenes, no ho és de sa?”. No vaig
ser-ne conscient en aquell mo-
ment, però crec que aquell dia
vaig començar a ser feminista.
Recordo també que a les mon-
ges era bona alumna i que a
l’escola em van aconsellar que
estudiés el batxillerat. Quan
tota contenta vaig arribar a
casa per anunciar-ho, el meu
pare em va dir que de cap
manera, que era una bestiesa i
que les dones el que havien
d’estudiar era només el que fos
de profit per al seu futur ma-
rit. Mon pare era un masclista
vital: totes les meves amigues
van fer el batxillerat, però a mi
només em van deixar estudiar
comptabilitat, mecanografia i
francès, que se suposa que ha-
vien de ser-li molt útils al meu
futur marit, quan en aquell
moment ni tan sols sabia si
alguna dia em casaria o no!


