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E N T R E V I S T A

Neus Canyelles
Novel·lista

ROBERT RAMOS

“L’escriptura és l’unic racó de món on
puc ser realment lliure”Neus Canyelles va

obtenir el premi
Ciutat de Palma amb
‘Cap d’Hornos’ (Moll
/ Proa), una novel·la
que ens apropa a
una història
d’amor clandestí
protagonitzada per
una pianista
mallorquina i un
periodista sord

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

L.D. Cap d’Hornos és una història
que tenia ganes d’escriure des de
feia deu anys. Per què?
N.C. Feia temps que volia expli-
car la història d’un amor im-
possible ben particular. I dic
particular perquè, en general,
quan la gent viu un amor així,
té ganes que s’acabi, perquè la
situació el turmenta. Els meus
protagonistes no volen que el
seu amor s’extingeixi mai.
L.D. ¿Per això el final de l’obra és
obert?
N.C. Algú pot pensar que la no-
vel·la no acaba bé, però deixa la
porta oberta: els protagonistes
s’estimen tant que no ho poden
evitar, encara que sàpiguen
que no tenen futur.
L.D. Després de publicar un llibre de
reflexions i un altre de contes, ¿li ha
fet por enfrontar-se a una novel·la?
N.C. No, perquè era un argu-
ment que feia temps que em
turmentava i l’havia d’escriure
com fos. No obstant, crec que
tinc una manera breu d’expli-
car les coses. Em trobo més cò-

mode escrivint contes que no-
vel·la. Amb Cap d’Hornos m’he
trobat gent que em comenta
que gairebé els ha agradat més
el llibre per allò que no s’hi
explica que per allò que hi he
narrat. De fet, la part central
són escenes breus, que podrien
esdevenir relats.
L.D. Els amants del llibre mantenen
en secret el seu amor: ella per no
disgustar els pares i ell perquè és un
home divorciat i amb un fill. ¿Avui
en dia no li sembla que aquestes són
dues raons que no justifiquen la
clandestinitat?

N.C. És cert, però he volgut que
els dos protagonistes adoptes-
sin una actitud romàntica. Són
dos personatges que viuen al
segle XXI, però que es compor-
ten en part com si fossin al XIX.
L.D. ¿Creu que encara hi ha gaire
gent que actua com ells?
N.C. No és el més comú, però
tampoc no és tan improbable
que passi. Si sóc sincera, haig de
dir que aquesta història l’han
viscuda persones que conec i en
les quals m’he inspirat. De ve-
gades es troba a faltar gent que
no vagi tant a la seva i que freni

els seus desitjos per no voler fer
mal a una altra persona.
L.D. Vostè té estudis de piano i es diu
Neus, com la protagonista...
N.C. Sí, però no es tracta d’una
novel·la autobiogràfica, tot i
que l’autor sempre s’acaba ve-
ient reflectit en els seus perso-
natges. La protagonista es diu
com jo, perquè no coneixia cap
altra heroïna literària que es
digués Neus i, a més, perquè
m’agrada el meu nom.
L.D. Abans d’obtenir el premi, ja
havia publicat dues obres a Ma-
llorca. És coneguda a les Illes?

N.C. Només una mica, perquè
vaig molt per lliure i general-
ment no assisteixo a actes lite-
raris ni hi participo. De fet, més
d’un escriptor de les Illes en fa
broma quan comenta: “Veiam
quant de temps dures sense
entrar a formar part de cap
grupet”. D’altres, en canvi,
m’animen a continuar com
ara: sense haver de dependre
d’amiguismes per publicar.
D’altra banda, crec que és molt
difícil per als autors de les Illes
arribar al public lector de Ca-
talunya. Només ho aconseguei-
xen els mateixos quatre de
sempre.
L.D. Comentava abans que quan es
va presentar al premi estava a l’a-
tur. ¿Ara es planteja viure només
d’escriure?
N.C. Sí, perquè és el que més
m’agrada. Evidentment, no puc
viure només d’escriure ficció,
sinó que ho complemento amb
col·laboracions periodístiques.
Fa quatre anys que escric res-
senyes al diari Última Hora.
Treballar a casa em permet te-
nir més temps per dedicar a la
meva filla petita i tenir un ho-
rari laboral bastant lliure.
L.D. ¿Tornarà a provar sort amb la
novel·la en un futur?
N.C. Encara no ho sé. Això no se
sap mai; de moment, torno al
relat breu, que és la feina es-
sencial de la meva vida. Des
que tenia 18 anys que em re-
cordo escrivint. Sempre vaig
amb una llibreta per agafar
idees o escriure el que em ve al
cap. L’escriptura és l’únic racó
de món on puc ser realment
lliure. Per això no podria es-
criure mai un llibre per encàr-
rec si no me’l cregués.

L’amor de les paraules justes
N A R R A T I V A

A N D R E U G O M I L A

Neus Canyelles, Cap d’Hornos.
Premi Ciutat de Palma de novel·la.

Moll/Proa. Palma/Barcelona, 2003.

L
es històries d’amor esbojarra-
des, passionals, frenètiques, so-
len ser un dels reclams perfec-
tes a l’hora de vendre llibres. De
fet, la majoria dels best sellers

podrien –en el tot o en la part– ser
considerats novel·les romàntiques. Però
ordir una obra que tracti de la relació
entre dues persones i vagi més enllà dels
clixés establerts per vendre molt –que
sigui ambiciosa literàriament– és una
altra cosa. Aquí és quan parlem de Cims
borrascosos, d’Emily Brönte, d’Aloma, de
Mercè Rodoreda, o de L’amant, de Mar-
guerite Duras... I a partir d’ara, pel que fa
estrictament a la literatura catalana, a
l’espera de la sort que pugui tenir a
l’estranger, també podem parlar de Cap
d’Hornos, la tercera obra de Neus Canye-
lles (Palma, 1966), un dels premis Ciutat
de Palma de novel·la més encertats dels
últims anys.

Potser una de les millors virtuts d’a-
questa novel·la de 129 pàgines sigui això
mateix, la brevetat, aquesta eixutesa

verbal, aquesta simplesa, combinades
amb la riquesa de recursos narratius que
empra l’autora. Tot plegat conforma un
llibre exquisit, precís, que diu tot allò
que ha de dir sense la necessitat d’es-
tendre’s innecessàriament quan la his-
tòria no dóna per a més. També s’ha de
felicitar Neus Canyelles per haver sabut
atansar-se, sense fracassar en l’intent, a
la que és la millor narradora catalana
del segle XX –potser el millor novel·lista,
atesos el nombre de traduccions a altres
llengües–: Mercè Rodoreda. No és cap
casualitat, doncs, que el protagonista
masculí de Cap d’Hornos es digui Robert,
com l’amant d’Aloma, també casat i de
vida migrada. Quant a na Neus, la pro-
tagonista femenina i els ulls des d’on
l’autora ens fa mirar la seva vida, s’as-
sembla personalment a Aloma, però es
veu capficada en una història que té més
a veure amb L’amant, sobretot si ens re-
ferim als condicionants i a la passió. Ai-
xò no obstant, el que ens planteja l’es-
criptora mallorquina és una novel·la

original, que beu d’aquestes fonts i de
moltes altres, com tota bona obra. És
notable la referència constant, de ma-
nera directa i indirecta, a la poeta Emily
Dickinson, com també ho és l’extensa
filmografia que apareix explícitament i
entre línies en el decurs de l’obra.

Na Neus i en Robert són com dos
fantasmes que es coneixen amb 20 anys,
ella, i 35 anys, ell. Una dona i un home
que decideixen passar el millor de les
seves hores en “un amagatall”, lluny del
renou d’una Palma descrita a pinzella-
des i d’unes vides més aviat anodines.
Ella és una pianista jove, amant de les
flors (una altra referència rodorediana),
com sa mare, dedicada gairebé exclusi-
vament a la seva carrera musical. Ell és
un escriptor de relats i de guions, casat
i amb fills. Tots dos viuen la seva rutina
per separat fins que es troben, sense
trucades, al seu espai comú, una mena
de pis franc que acabarà formant part,
també, de la seva vida quotidiana durant
deu anys.

Però si hi ha una cosa que fa realment
atractiva Cap d’Hornos com a novel·la és la
manera com està escrita. Canyelles acota
temporalment el primer i tercer capítols
en uns anys determinats, separant les
petites transicions d’espai i de temps en
seqüències, per descabdellar la part
central en una sèrie de postals on na
Neus ens conta la seva relació amb en
Robert, convertida en eix vertebrador de
la seva existència amagada. Són des-
cripcions que omplen, normalment,
una pàgina i mitja, on l’autora vessa la
seva capacitat sensitiva. Tot ens arriba a
través dels moviments, el sabor, les im-
pressions visuals, el contacte de la pell,
els sons, que molts cops prenen la forma
d’un curt aforisme... Amb anterioritat,
Canyelles ja ens ha posat en situació i
ens ha descrit amb trets exactes i breus
l’escenari, allà on es mouen els dos
amants. Un estil, l’impressionista, que
recorda molt a Duras, farcit de fetitxes i
de paraules pesants, cadascuna de les
quals mesura exactament el que és.

Canyelles porta a terme, en definitiva,
el que fa un poeta –depurar, triar, sin-
tetitzar– per arribar allà on exactament
vol: comunicar-se a través del llenguat-
ge. Una cosa que, tot i semblar fàcil, no
ho és gens a l’hora d’escriure una no-
vel·la; i que molts escriptors haurien de
practicar més sovint.


