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també la part del cos: ulls de gos, pèl de gos, morro de
gos… l’ànima d’un animal narrada en primera persona, en prime-
ra bestial, millor dit, per explicar-nos la història del seu amo: un
assassí en sèrie de dones. Un gos que ensuma més coses que no-
saltres, els humans, i que ens borda, millor dit, ens parla, perquè
ens adonem que de la trinxada combinació de paraules “assassí en
sèrie” allò terrorífic és concebre la mort en manufactura dins una
cadena invisible i inalterable de producció del no res. Allò animal
és haver-ho passat per alt igual que passem per alt, nosaltres, els
humans, altres horrors construïts en sèrie i imperceptibles als
nostres sentits. O això fem veure. 

L’escriptora mallorquina Antonia Vicens situa l’acció d’Àni-
ma de gos en una ciutat de mar amb urbanitzacions i carrers de
cases en filera –baixetes, de finestres petites. L’argument parteix de
la vida de Tòfol, aturat, que passa els dies sense cap altra activitat
que passejar el seu gos. La narració discorre amb intel·ligència i
mestratge, amb una seqüenciació d’una realitat que ni tan sols
l’assassinat aconsegueix alterar. Hi ha un sentiment aclaparador
d’impotència. Hi ha una consciència que el dia a dia de tots els
personatges és moribund: els companys de Tòfol; els bessons;
John Smith; la doctora Cortés i la seva visió del budisme; Maud.
Les dones. Hi ha un sentiment doblement aclaparador en el fet
de ser sempre elles les víctimes i ells els botxins. Una fatiga inter-
generacional i interclassista. I el gos. Ell és la clau perquè enten-
guem la tragèdia dels personatges humans. La seva realitat no
l’escull ell; és Tòfol que diu “anem!” o “atura’t”. La seva vida no és
la seva vida. La seva naturalesa consisteix a seguir algú. Darrere.
Tot i això té ànima.

L’autora construeix la narració amb doble ritme; sincopat,
expressat en una frase curta, un sol mot, una ordre; o bé fluid, amb
una prosa pausada que discorre per vivències passades, confes-
sions dels personatges dites en veu alta i escoltades només pel gos,
fórmula que esdevé una original superació del monòleg interior.
Les descripcions s’orquestren al voltant d’olors i sorolls; crostes de
silenci, trons que lladren, renou de genives, baf de superioritat o l’olor
de pa ranci de l’assassí ens guien al llarg de la novel·la. Lluny de
recolzar l’escriptura en el seu talent literari, Vicens sap posar el fre
de mà i mantenir un estil fred, quirúrgic, asèptic. És una combi-
nació difícil i aconseguida, de força visual i imatges líriques que
recorda clàssics literaris com Víctor Català però que, alhora, és
esfereïdorament neutral, objectivament esgarrifosa i connecta, en
aquest distanciament estilístic, amb una altra dona escriptora:
Elfriede Jelinek. 

La naturalesa del gos consisteix a seguir l’amo. Darrere. Però
i l’ànima? Antònia Vicens atorga identitat pròpia a aquell que és
nascut per seguir. I ho fa amb un final esplèndid, un final expo-
nencial, un final de miralls en què el lector no ha d’escollir un
reflex sinó que els veu tots de cop. 
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Antònia Vicens (Santanyí, 1941) té, entre altres reconeixements,
la Creu de Sant Jordi (1999) i el premi Ramon Llull (2004) al
conjunt de la seva obra literària.  Va donar-se a conèixer el 1967
amb un altre guardó, el premi Sant Jordi per 39º a l’ombra. De
formació autodidacta, durant més de quaranta anys de carrera
literària ha publicat, entre les més destacades, les novel.les La
festa de tots els morts (1974), Terra seca (1987) o Ungles perfectes
(2007).  Alguns dels temes vehiculars de la seva obra són la con-
dició de la dona, el poder destructiu del turisme, la identitat prò-
pia o les renúncies morals dels més desfavorits. 
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