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ANTÒNIA VICENS Escriptora

Fa més de quaranta anys que An-
tònia Vicens (Santanyí, 1941) va
publicar la seva primera novel·la,
39º a l’ombra. Llavors vindrien
obres com La festa de tots els
morts (1974), La santa (1980), Qui-
lòmetres de tul per a un petit cadà-
ver (1982), Gelat de maduixa
(1984), Terra seca (1987), Febre
alta (1998), Lluny del tren (2002) i
Ungles perfectes (2007). La darre-
ra obra publicada fou Lovely
(2009), un recull de poemes, la
seva primera i, alhora, ferma
passa en el gènere líric. Un any i
mig després torna a la narrativa
amb Ànima de gos, una novel·la
curta: la història d’un assassí con-
tada des del punt de vista d’un ca.

Després de tots aquests anys
dedicats a la creació literària,
com afrontau una nova obra?

Aquesta novel·la l’he poguda

escriure després de més de qua-
ranta anys d’ofici. Volia fer una
obra senzilla, esquemàtica; ser
capaç de fer una novel·la mitjan-
çant la mirada intuïtiva i l’olfacte
d’un ca. Això exigeix un gran es-
forç de depuració i només es pot
aconseguir amb molt de bagatge
literari.

Què us motivà a iniciar-la?
Sempre que he començat una

novel·la ha estat per una interro-
gació. Allò que m’inquieta és per
què ocorren uns fets. M’inquieta
que hi hagi uns personatges com
els que transiten per aquesta
novel·la. I començ a escriure
sobre aquests interrogants i
aquestes inquietuds.

Quan us vàreu decidir a es-
criure aquesta història, ja tení-
eu previst fer una novel·la
curta o va ser quan l’escrivíeu
que us adonàreu que la narra-
ció ho exigia?

obres, a Ànima de gos hi ha una
simbiosi entre el realisme més
descarnat i elements fantasio-
sos o surrealistes; és una mane-
ra de reflectir l’absurditat de
l’existència?

No som una persona esperança-
da amb la humanitat. Els meus
personatges tenen somnis i ganes
de millorar, però és com si esti-
guessin dins un viver: quan aixe-
quen el vol, quan volen anar més
enfora, topen contra el vidre.
Tenen somnis però són incapa-
ços de realitzar-los. També m’in-
teressava reflectir el sofriment
humà. Sempre m’ha preocupat la
capacitat que té un home de pro-
vocar sofriment, i també l’absurd
del sofriment mateix.

La ironia és una característica
de les vostres novel·les, però
aquí gairebé desapareix: és pel
dens escepticisme que traspua
aquesta narració?

Més que ironia o escepticisme,
en escriure l’obra sentia molta
compassió. Els personatges em
movien a compassió. Volia reflec-
tir aquest món de misèria en què
es mouen. Són personatges des-
arrelats. El món actual condueix
al desarrelament i a la injustícia.
El contrast entre les classes soci-
als és cada cop més gran: els po-
bres cada vegada tenen menys i
els banquers, més. La pobresa
crea misèria interior, com la dels
meus personatges. Jo volia reflec-
tir aquesta misèria. Crec que la li-
teratura ha de fer de mirall de
l’època.

A la novel·la es produeix una
animalització del protagonista
i la humanització del ca...

Ca i home van arreu sense
destí, sense arrel. A mi el que
més pena em fa és que el ca agafa
allò dolent de l’home. El ca s’as-
sembla a l’amo. En lloc de ser un
animal noble, torna com l’home.

Aquests darrers anys us heu
dedicat també a la poesia. Us
sentiu més còmoda amb un gè-
nere o els dos són part d’un
mateix procés creatiu?

Són part del mateix procés cre-
atiu. La poesia em va venir sobta-
dament. La poesia et cerca. La
narrativa, en canvi, l’has de cer-
car tu. Potser la narrativa et ve
per una idea inicial, però has
d’agafar els personatges perquè
no et fugin. En canvi el poema és
com un llampec, una improvisa-
ció sobtada. La novel·la és molt
fugissera. La novel·la ha de créi-
xer, ha de connectar-se, ha de
tenir coherència... De tota mane-
ra, l’exigència de feina és la ma-
teixa: també el poema, com la
novel·la, s’ha de treballar molt.

Quan començ una novel·la, mai
no sé quantes pàgines tindrà. És
la dinàmica de la narració la que
ho exigeix. És la història i els per-
sonatges els que em diuen quan
ha d’acabar.

Fins a quin punt, doncs, pla-
nificau les vostres novel·les i
fins a quin punt improvisau?

No planific les meves obres. Par-
tesc d’uns personatges. Els situu
en un espai (a Ànima de gos, la pe-
rifèria d’una ciutat imaginària).
Parl amb els personatges fins que
agafen entitat pròpia i fan que la
història vagi cap a un costat o cap
a l’altre. La feina del dia a dia és la
que guia l’obra. Llegesc les pàgi-
nes que he escrit i faig les se-

güents. Medit cada dia sobre el
que he escrit i sobre el que he
d’escriure, però no faig notes.

És un procés laboriós?
Sí, perquè la correcció és molt

lenta. Faig molta reescriptura. A
Ànima de gos volia que només es
veiessin imatges a través del ca i,
per això, vaig haver de fer un
gran esforç de síntesi, pelar les
frases, deixar-hi sols l’espina. He
treballat molt intentant aconse-
guir bellesa a través del llenguat-
ge. La paraula guarda tots els se-
crets del món.

Per què la narració des del
punt de vista d’un ca?

Perquè no volia mirar el prota-
gonista, l’assassí de dones, amb
una mirada humana. Volia re-
flectir-lo sense jutjar-lo. Obser-
var-lo amb objectivitat i no caure
en judicis de valor.

Com a les vostres darreres

Text: Miquel Àngel Vidal
Foto: Carles Domènec

La paraula guarda
tots els secrets del món

«
«M’inquieta que hi hagi
uns personatges com
els d’aquesta novel·la»

«

«A Ànima de gos volia 
que només es veiessin imatges 

a través del ca i, per això, 
vaig haver de fer 

un gran esforç de síntesi, 
pelar les frases, 

deixar-hi sols l’espina»


