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nemigues de l ’ànima és el
tercer llibre que publi-
ques…
És el segon de narrativa
curta. El primer de ficció
va ser de contes que es

deia El vestit d’Emilie Flöge (2001), després
va venir una novel·leta d’encàrrec que era
Beatus: l ’avarícia de la sèrie Els 7 pecats capi-
tals (2003) i aquest que comentem és el tercer
de ficció. També he anat publicant algun
conte en reculls com ara en el Fets pols! (2004).

En Els 7 pecats capitals tens l’oportunitat
d’escriure sobre un tema amb molta força.
El tema és l’avarícia i era l’últim que queda-
va. La sèrie té set novel·les curtes de set
escriptores. I suposo que no el deuria voler
ningú... [somriu] Vaig estar pensant en
totes les possibilitats d’avarícia que hi havia:
des de L’avar de Molière, L’argent de Zola,
L’escanyapobres de Narcís Oller... L’avarícia

pot ser molt còmica, és molt patètica, i és un
dels pecats més tristos... [somriu de nou]
De què va aquesta novel·la curta?
És la història d’un personatge que és profes-
sor d’institut. L’avarícia era aquesta mena de
col·leccionisme. Es considerava un erudit,
que col·leccionava llibres de Beatus, precisa-
ment, i està totalment fora del temps. Ell és
un professor maltractat. El seu món on s’a-
ïlla és la seva casa i els seus llibres, i la seva
formació clàssica llatina. Aquest món és el
que el compensa de tots els desastres del dia
a dia. Llavors, un dia s’assabenta que rep
l’herència d’una senyora que pateix la sín-
drome de Diògenes, com si fos una altra
forma d’avarícia, i a partir d’aquest moment
la seva vida acaba sent una peripècia molt
esperpèntica.

Les enemigues de l’ànima amb què ho hem
d’associar? En baixes passions?
Amb les passions inconfessables que veus a

E

En els contes que aplega el seu darrer llibre Enemigues de l’ànima,

Clara Soley (Sabadell, 1967) hi tracta tota mena de passions humanes.

De les passions més belles i de les passions que no se solen reconèixer en

públic. No cal pensar en baixes passions, ni en altíssimes voluntats de

desig: tan sols cal cercar la part humana, la més humana, en els retrats

literaris i en les històries quotidianes en les quals una gran part de 

lectors se sabrà reconèixer i protagonitzar: en l’enveja i la tendresa,

entre la ràbia i el desig, de la por i l’esperança, Clara Soley escriu

aquest recull de contes extremament unitari. Amb ella hem mantingut una

conversa sobre el fet d’escriure i sobre el fet d’ensenyar literatura des

dels instituts d’educació secundària, atesa la seva vocació com a 

escriptora i docent.

Clara Soley
“Les enemigues de l’ànima són
les passions inconfessables”
Per Ricard Mirabete. Fotografia de David Campos per a BENZINA.



L’escriptora de  Sabadell, fotografiada a l’Ateneu Barcelonès. 



fora però que en realitat són un reflex del que
tenim a dins. Pensava en l’enveja, l’odi, la gelo-
sia i una mena de tristesa, com la por també.

De vegades les relacions personals són ambi-
gües.
En el conte D’ombres, que per cert clou el
volum, surten les paraules “enemigues de l’à-
nima” i està encara més justificat que no pas
en el conte que duu el títol del llibre. El per-
sonatge narrador, que és la germana de l’altra
personatge, se suposa que vol salvar-la però la
seva actitud és ambigua. És salvadora però hi
ha una ambigüitat que pot fer pensar al lec-
tor que és enemiga, realment. No sabem si la
germana és feliç, la vol “salvar” però sembla
més que ella projecta la seva pròpia por en
l’altra personatge. Perquè de fet la seva inten-
ció és arrabassar-li la llibertat i endur-se-la a
Creta. Ens movem en un terreny de penom-
bres, que tot no acaba d’estar massa clar.

Al conte Enemigues de l ’ànima hi ha la rela-
ció entre dues amigues i un testimoni que
participa del distanciament entre elles.
El narrador és com un testimoni extern però
que després el lector veu com ell té un inte-
rès particular i manté una relació entre les
dues. Les voldria reunir i les manipula. Aquí
surt el tema de la rivalitat, vista amb comi-
citat, ja que les descriu com a gosses afama-
des, i se’n riu de la vanitat d’elles dues però
ell se n’aprofita. I hi ha una sorpresa final.

En aquest recull, també hi he trobat el tema
de les oportunitats perdudes al llarg de la
vida. La vanitat és un motiu per no fer un
pas cap a l’amor?
No. A Sortint del teatre, per exemple, els per-
sonatges són dues amigues que han viscut
l’amor però que s’han trobat amb aquestes
edats, ara que tenen seixanta anys, que l’a-
mor ha passat. Que aquells amors viscuts
molt fort han acabat amb un desencant. I no
perquè s’hagin allunyat de l’amor per vanitat
sinó perquè la vida al final ha estat un de -
sengany. Al final són elles dues que parlen i
l’amistat és el que queda entre elles.
Recorden amb cert dolor com si les hagues-
sin fet fora de les possibilitats amoroses i
veuen amb certa nostàlgia aquelles noies
joves que sembla que estan lligant amb
aquell actor del teatre i se senten com a
dones invisibles, que ja no se senten desitja-
bles. En aquest sentit no hi veig la vanitat,
potser sí en aquelles noies joves que estan
flirtejant, si de cas...

El desamor és un altre dels temes molt pre-
sents al recull.Amb Enemigues de l’ànima l’autora ha  guanyat el XIX Premi Ciutat de Badalona 

de Narrativa i el XXIII Premi  Literari Països Catalans Solstici d’Estiu 2010 
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Sí. El tema del desamor hi apareix bastant al
llibre. En el primer conte, Després de l’enter-
rament, es veu com l’amor passa i fins i tot
l’amor més sublim també acaba passant.
Queda com aquell record que després ni la
ferida fa mal. Ni els personatges recorden la
intensitat perduda en aquell amor. A l’altre
conte, amb el personatge del Viatge a l’Ín-
dia, hi ha la idea que el suposat amor d’ell és
la paranoia que es munta per justificar el seu
desengany amorós. El xicot planeja un viat-
ge a l’Índia, però tot és una construcció
mental. Tot ha estat una invenció ja que la
seva estimada ha passat a l’acció i la seva
construcció mental queda al descobert.

Escrius sobre els venedors de creences
alternatives...
És que alguns casos són una estafa. A Els
Facilitadors, per exemple. Segur que hi ha
gent carregada de bona fe i que ho fan molt
bé, però també hi ha aquests tipus de perso-
natges que se n’aprofiten i que no deixen de
ser una superstició i alhora estan jugant amb
la salut de la gent. Ells exigeixen que tin guis
fe i d’aquesta manera no es responsabilitzen
de res, ja que si no et cures és el teu proble-
ma... En aquest conte ells no es responsabi-
litzen del procés de curació del malalt, i em
feia gràcia utilitzar aquest llenguatge pseu-
domístic. D’aquesta manera elimines la
compassió i culpen a aquells que van a
aquells llocs i els condueixen cap a la deses-
peració.

A l ’Habitació 324 vas més enllà de l’erotis-
me explícit. És sexe per compassió?
És un conte una mica bèstia. Tothom es
queda una mica sorprès quan el llegeix.
Primer, el personatge femení sembla una
noia que conegui al malalt de l’hospital a qui
li fa una visita. Però al final hi ha indicis en
el desenvolupament de la narració que fan
veure que és la mort; ella no es veu en un
mirall, no és vista per ningú tampoc i, en
realitat, és la figura femenina de la mort
com a ésser desitjable. No sé si és versem-
blant però és un bon final pel conte. Ella
ofereix l’últim plaer a aquest moribund. La
història manté fins al final, en la interpreta-
ció dels lectors, aquesta ambigüitat de no
saber si el personatge és real o no.

Com a narradora, el teu propòsit principal a
l’hora d’escriure quin és?
Parteixo de la construcció de personatges.
M’agrada molt fer la descripció de personat-
ges i a partir d’aquí generar la història i
explorar possibilitats narratives del que
podria passar a aquests personatges.

Has tingut la temptació de fer un novel·la a
partir d’algun argument d’aquests vint-i-un
contes?
De l’últim conte, sí. D’ombres podria haver
estat un relat llarg. No una novel·la però sí
que una narració curta. És el que veia que
podria haver-lo desenvolupat més i m’ha -
gués agradat fer-ho. Però tinc més tendència
a tancar la història i a suggerir. M’agrada
més la brevetat i una visió més fragmentada
de la realitat. Que un conte sigui com un
episodi amb un final sorprenent.

I sovint aquests contes són també un seguit
d’episodis humorístics. Quins són els més
còmics o sarcàstics?
Sobretot Els Facilitadors, el Viatge a l’Índia
en el qual vaig divertir-me molt escrivint-lo
i es nota; també el de la Física quàntica, que
és una flipada ja que hi ha una tertúlia que
es proposa explicar física quàntica i ningú
no entén res de res. A El suïcidi col·lectiu l’he
fet rient. Potser als lectors no els farà gràcia
aquesta història... però m’imagino que sí
[somriu amb modèstia] Tracta d’una obra
de teatre que és una ximpleria, una bestiesa
de teatre contemporani; en el sentit de tea-
tre de l’absurd de l’absurd, des del punt de
vista del desconcert del públic. El públic són
amics i familiars i no acaben d’entendre tots
els despropòsits de l’obra... Em feia gràcia
fer venir a la iaia i a la tieta a veure una obra
de teatre contemporània i profunda, i veure
com reaccionen...

Com a narradora, fins a quin punt tens
compassió per als personatges?
Depèn dels personatges. Hi ha alguns per
als quals els tinc més ràbia... però per exem-
ple el personatge de la noia que avorta a Un
moment de no res m’inspira compassió, per la
sensació de soledat total a la nit. També a
Els Facilitadors el personatge de la noia en
qui no hi veus cap sentimentalisme però la
meva compassió és cap a ella perquè amb tot
el seu sentit comú i la seva intel·ligència s’a-
dona que el guru no li endevina res... [som-
riu] I potser cap a aquest que intenta ajudar-
la amb tota la seva bona fe i qui sap si el
visionari no és ni conscient que és un estafa-
dor. A l’Habitació 324 també hi ha molta
compassió amb la figura d’aquesta mort erò-
tica del personatge. I en d’altres com ara Les
mentides bones és la compassió absoluta ja
que són mentides pietoses.

Per què la literatura ha de fer mal, com has
afirmat alguna vegada?
Bé, els amics se’n van riure molt quan ho
vaig dir en una entrevista... [riu llargament]

La literatura ha de
fer-te reaccionar.

També ha de 
divertir, donar-te
plaer, però també 

et fa prendre 
consciència i et 

dóna una altra visió
de les coses. Et 

permet reconèixer
mancances que tens,

i possibilitats, i
conèixer-se un
mateix millor.



i és que si et cau un súper volum al cap sí
que te’n farà, no? [torna a riure]. La litera-
tura ha de fer-te reaccionar. També ha de
divertir, donar-te plaer, però també et fa
prendre consciència i et dóna una altra visió
de les coses. Et fa veure unes coses que no
sabies que sabies. T’il·lumina, te n’adones
d’alguna cosa o sentiments que estaven a la
penombra i que tenim a dins. Et permet
reconèixer mancances que tens i possibili-
tats, i conèixer-se un mateix millor.

En un parell de contes tractes el món de
l’ensenyament.
A Els fruits saborosos hi ha una conversa
entre el tutor i l’alumne. Explica que hi ha
tota una història al darrere del fracàs escolar.
Volia descriure aquest sentiment tan difícil
que és una mena de depressió i el no trobar
sentit a res. Davant d’aquest no sentit a la
vida es mostra la impotència del professor
per ajudar-lo. L’alumne ja ha descobert la
tristesa, la desesperació, després d’un desen-
gany amorós i aquesta vivència contrasta
amb la bonhomia i la visió carneriana d’un
món que té sentit, ordenat i plàcid. I fins i
tot la literatura tampoc pot salvar-lo.

Creus que hi ha un distanciament cap a la
literatura per part dels alumnes adoles-
cents?
Sí que hi és, però en aquest conte crec que

no hi és aquesta idea. És cert que la dificul-
tat que tenim el professorat és intentar que
els alumnes es puguin identificar amb algun
text literari, que allò els ressoni a dins i els hi
pugui comunicar alguna cosa. Alguns textos
els són molt aliens a allò que ells viuen. Hi
ha experiències d’escriptors que els semblen
remotes; per exemple, ara estem tractant a
classe l’obra de Màrius Torres i l’experiència
de la malaltia i de la mort els és desconegu-
da.

Quins narradors t’agraden més?
Ja de petita, i durant els anys d’institut, em
va impressionar molt el Pere Calders. Va ser
un descobriment total, una sorpresa. I
també recordo la Mercè Rodoreda, a partir
de l’institut i després pel meu compte, i va
ser un empatx. Vaig haver de parar perquè
sinó mentalment rodoreges... Més tard, als
anys vuitanta i noranta el Quim Monzó va
ser per mi un descobriment i un plaer. Per la
seva manera d’escriure... era un divertiment,
la seva frescor i ironia també. D’autors
estran gers, els contes de la Katherine
Mansfield i del Txèhov. En la novel·la i els
contes de Salinger, Tolstoi, també Dickens.
De Tolstoi m’agrada molt la compassió que
comentàvem, la seva mirada cap al món. És
molt trist però hi ha una bondat. De contis-
tes actuals m’agrada molt John Cheever i
Raymond Carver. Aquest últim és molt dur,

molt desolat i la seva mirada cap al món és
terrible. Et quedes gelat llegint-lo. Un altre
que vaig descobrir és el Francesc Trabal. Va
ser durant la carrera de Filologia catalana
quan el vaig començar a llegir i és impres-
sionant la seva prosa i el seu humor.

En quin projecte narratiu treballes ara?
Estic treballant en una història que es va
allargant. No sé si serà un relat llarg o què
hi farem. Combinar l’escriptura amb la
feina de docent és complicat perquè si no
estàs fresc és difícil. El que mana és l’estat
mental i no pas el temps que tens per
escriure. Amb aquesta narració porto sis
pàgines escrites...

Què valores en un escriptor?
Sobretot l’estil, aquella mirada, la cadència
d’aquella frase, la imatge i el com ho enca-
dena. Això és el que vull aconseguir: trobar
una manera personal d’escriure. Quan vaig
començar a escriure era una mica terapèutic,
era una manera d’expressar-te. Després
t’impacta una imatge literària o la manera
de dir-ho. Buscar les paraules adequades és
un treball molt bonic. El que és difícil és que
les frases tinguin intensitat i alhora bellesa. I
això és el que vull aconseguir. Quan trobes
aquella frase impactant és un plaer, però
escriure és una murga també. A part d’una
passió de l’ànima... és clar!

“

”

La dificultat que
tenim el professorat
és intentar que els
alumnes es puguin

identificar amb
algun text literari,

que allò els ressoni a
dins i els hi pugui
comunicar alguna

cosa.


