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Trenta-cinc anys, vint-i-quatre contes
➤ A Maria-Antònia Oliver la conec des
de fa temps. No és cert que la conegui des
del moment que va començar a escriure
(que d’això ja en fa 35 anys i jo no havia
nascut), però sí que és veritat que va ser
la primera escriptora que vaig tenir el
plaer d’entrevistar. I això no s’oblida.

Encara hi penso i em ve al cap el pri-
mer dia que vaig trucar a casa seva. Bé,
en realitat amb qui volia parlar era amb
el seu marit, el també escriptor Jaume
Fuster, ara ja mort. Recordo que hi vaig
telefonar amb por, perquè pretenia pro-
posar al Jaume que col·laborés de forma
desinteressada en una revista cultural
que amb moltes ganes i pocs calers ha-
víem engegat un grup d’amics a la Fa-
cultat de Periodisme. Estava convençuda

que em diria que no, que s’excusaria di-
ent que tenia molta feina i que no estava
per romanços, però per sorpresa meva va
acceptar.

Des d’aquell moment vaig haver d’a-
nar en diverses ocasions a casa del Jaume
i la Maria-Antònia per recollir les col·la-
boracions en un disquet (no eren bons
temps per als e-mails, encara) i aprofi-
tant la coneixença i la bona predisposi-
ció vaig entrevistar Oliver per a una as-
signatura de periodisme especialitzat en
societat de la Facultat.

Vam parlar una bona estona de la Lò-
nia Guiu, del feminisme, de Mallorca,
del Jaume... talment com en l’entrevista
d’avui, però deu anys enrere. Des de lla-
vors, la Maria-Antònia ha patit un

transplantament de cor i ha hagut d’a-
prendre a viure sense el seu marit. En-
cara que se li nota que no en vol parlar,
explica que ja no és feliç quan escriu;
que li costa trobar el to, la veu. Però ho
intenta, perquè porta a dins l’esperit de
la rebel·lia i la superació. Coneixent-la
estic segura que no trigarem gaire a
trobar una nova obra seva a les llibreries.

De moment, però, podem donar una
ullada a L’illa i la dona (Edicions 62), una
antologia sobre els seus contes. Hi re-
trobareu la Maria-Antònia de fa 35 anys,
la d’en fa 20 o la d’en fa una dècada, però
també una autora nova que ens ofereix
tres contes inèdits.

Des d’aquí em permeto animar-la a
continuar escrivint.
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“Les joves
creuen que el
feminisme ja
està passat de
moda, però el
cert és que
encara estem
en una societat
patriarcal”

L.D. Però em sembla que al final es
va sortir amb la seva i va estudiar
el batxillerat...
M.A.O. Sí, quan vaig haver estu-
diat el que el meu pare
m’havia manat, vaig insis-
tir-li perquè em deixés fer el
batxillerat i me’l va acabar
pagant.
L.D. Encara es defineix com a fe-
minista?
M.A.O. És que encara hi ha mol-
tes coses a fer! Potser les noies
joves creuen que el feminis-
me ja està passat de moda,
però el cert és que encara es-
tem en una societat patriar-
cal i que s’ha de lluitar per
canviar aquesta situació. Els
homes no ho faran, perquè
no pateixen, haurem de ser
nosaltres. Encara hi ha mili-
ons de dones amb vel o amb
burka i nenes a qui se’ls
practiquen ablacions. A Eu-
ropa estem millor, però tot i
així, encara estem lluny de la
plena igualtat. La majoria de
les dones no han arribat als
llocs de poder ni de decisió de
la societat civil ni de la polí-
tica.
L.D. Què opinava Jaume Fuster del
seu feminisme?
M.A.O. El Jaume també se’n va
fer, de feminista, encara que
menys que jo. Recordo que
l’àvia sempre em preguntava:
“Maria-Antònia, ja t’ajuda el
Jaume?”. I ell s’hi enfadava i li
responia: “Jo no l’ajudo, jo
comparteixo amb ella les fei-
nes de casa”. Al meu marit li
agradava molt cuinar i la seva
mare se’n reia quan el veia
amb un davantal. Però des-
prés bé que disfrutava amb el
dinar que li preparava.
L.D. Aquesta militància feminista
és la que provoca que la majoria
de les protagonistes de les seves
novel·les i contes siguin dones?
M.A.O. És que em surt així. Mol-
tes de les meves protagonistes
són dones, però no són femi-
nistes. Vaig llegir l’altre dia
una crítica a la premsa angle-
sa de la meva novel·la Estudi en
lila. L’escrivia una feminista
que criticava que la Lònia
Guiu, la detectiu protagonis-

ta, no era prou feminista. Jo
vaig pensar que no havia en-
tès res. A consciència jo no
vull que la Lònia Guiu sigui
feminista, sinó que faig que
ho sigui la seva amiga Mercè.
De vegades les feministes ra-
dicals volen ser més papistes
que el Papa. Per això procuro
evitar el radicalisme d’aques-
ta postura, encara que no
sempre ho he aconseguit.
L.D. Molts dels seus personatges
es rebel·len contra la injustícia
social. Es considera una persona
rebel?
M.A.O. Sí. Em rebel·lo contra
moltes coses que no m’agra-
den i també contra les que
m’agraden però que trobo
que no haurien de ser així.
En aquest món en què vivim
hi ha molt d’horror i, per
tant, molt de camí per a la
rebel·lia.

L.D. Amb la literatura es pot fer
realment alguna cosa per canvi-
ar aquestes injustícies?
M.A.O. Amb la literatura per ella
mateixa no, però sí que és un
mitjà més que sumat a d’al-
tres pot produir canvis. Els
autors escrivim, però també
prenem una actitud cívica i
política. Els llibres, d’altra
banda, poden ajudar els lec-
tors a entendre moltes coses,
encara que aquest no es el
meu principal objectiu. El
que persegueixo amb les me-
ves obres és que el lector
senti, ja sigui per passar-s’ho
bé o per patir.
L.D. Han influït les rondalles ma-
llorquines en els seus contes?
M.A.O. Segur, perquè a mi em
van impressionar molt. Des
que tenia 5 anys que les es-
coltava, quan encara no sabia
ni llegir. Me les explicava el

meu oncle Joan, que era un
contador d’històries magní-
fic. Escoltant-lo a ell vaig
aprendre el gust d’explicar
històries i de crear mons. Les

rondalles mallorquines es
troben a les arrels de la meva
obra i m’uneixen a la terra.
L.D. Potser gràcies a aquesta in-
fluència la seva narrativa és més
aviat oral...
M.A.O. Els crítics coincideixen a
dir que els meus contes són
orals, però crec que l’oralitat
és una altra cosa. Jo no sé
parlar, jo sé escriure: m’ex-
plico millor escrivint que
parlant i parlo d’una manera
molt diferent de com escric.
Fa més de 15 o 20 anys que
tinc clar que la meva ment no
és sintètica: al principi em
preguntava per què no era
capaç d’escriure poesia i vaig
descobrir que em costa molt
sintetitzar les idees. Per això
sóc bàsicament novel·lista.
L.D. Què ens pot dir d’aquesta no-
va novel·la que prepara de la de-
tectiu Lònia Guiu?
M.A.O. Que és sobre el maltrac-
tament a les dones, el mal-
tractament de gènere. Ja tinc
tot l’argument pensat i ja
m’he documentat. Ara espero
que em vingui la inspiració!
L.D. Recentment li han reeditat
‘Crineres foc’ i ara li publiquen
una antologia dels seus contes.
Sent que en els darrers anys el
món editorial s’ha interessat més
per vostè que abans?
M.A.O. Després de patir el tras-
plantament de cor i de la
mort del Jaume vaig notar
una revifalla de l’interès per
la meva obra i la meva perso-
na. Per això quan vaig publi-
car la novel·la Tallats de lluna,
va tenir un gran ressò medià-
tic. Ara, amb la reedició de
Crineres de foc i amb la publi-
cació de L’illa i la dona, m’a-
gradaria pensar que no només
em fan cas perquè ja m’he fet
vella i mereixo respecte!


