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La novel·la narra la convivència 
de quatre dones de la mateixa 
família a partir de la mort del 

pare. D’on surt aquesta història?
—L’any passat vaig estar a Xile i vaig 

conèixer una dona, Clàudia, que em va 
inspirar el personatge de la Natàlia. Em 
vaig trobar que moltes de les historietes 
familiars, els secrets i els misteris que 
aquí es donaven fa unes quantes 
dècades, ja que ara estem una mica més 
alliberats, allà perduren. Prefereixen 
mantenir el secret i tenir una cara social 
acceptable, i, després, fer la seua vida 
real amagats. I, a partir d’aquest fill, les 
històries del meu entorn o els records 
d’infància també m’han servit.

—Torna a tractar el tema de la 
maternitat però allunyant-se del tòpic 
o ideal idíl·lic.

—M’interessa moltíssim la maternitat 
no idealitzada, humana i imperfecta, 
que ens fa que els sentiments moltes 
vegades no siguin políticament correc-
tes. Sembla que entre pares i fills s’hagin 
d’estimar, d’acceptar... I m’interessa 
aquesta faceta, l’altra cara de la moneda, 
el sentiment de decepció, de no enten-
dre l’altra persona, que és el que existeix. 
No sols existeix la maternitat idíl·lica. 

—Supose que el pudor queda a 
banda quan s’escriu sobre sentiments 
tan profunds i políticament incorrec-
tes.

—És complicat perquè escrius per a 
tothom, però també per a la gent que 
t’estima, per a la teva família. No sempre 
pots dir les coses que vols dir i, moltes 
vegades, acabes dient-les. O acabes 
mostrant sentiments propis que 
serveixen per als personatges S’ha d’anar 
amb compte, i ser molt valent per escriu-
re una novel·la que va sobre la família, i 
que no t’importi el que pugui dir la teva. 
Però, també crec que s’ha d’escriure 
d’aquesta manera, amb valentia. I si no 
es fa així, val la pena que no s’escrigui 
perquè no s’està dient la veritat.

—Tornant al llibre, reflecteix 
diferents rols o models de dona.

—No sé fins a quin punt vaig comen-
çar a escriure per intuïció i després vaig 
acabar prenent aquesta decisió. Volia que 

d’alguna manera no totes les protagonis-
tes fossin dones alliberades, dones 
antigues o massa modernes. La manera 
com la societat mira les dones té moltes 
cares. I volia deixar constància que cap 
model no està totalment acceptat.

—La veu narrativa és rellevant, fa 
servir un narrador en tercera persona 
que ho sap tot i que, fins i tot, jutja el 
comportament de les protagonistes.

—Si, de fet la meva intenció era fer 
una tercera persona que semblés una 
primera, és a dir, algú molt dins de la 
història. I, d’una altra banda, era una 
forma de fer com si la mateixa societat 
estigués parlant d’aquests personatges. 
M’ha servit per poder introduir aquests 
judicis que fa la societat de les dones, 
per exemple de com és possible que una 
dona jove no vulgui tenir fills. Per tant, 
utilitzar aquesta tercera persona m’ha 
permès afegir aquesta veu crítica i posar 
totes les frases fetes que són masclistes, 
però que són presents en el dia a dia.

—Va comentar que escriure és un 
sofriment constant. S’ha intensificat 
amb les diferents novel·les ?

—Si, al principi escrivia molt lliure-
ment. En la primera novel·la, llegir llibres 
era el meu únic contacte amb el món 
literari. Ara és la meva feina i, per tant, 
més enllà de la satisfacció personal, la 
pressió és que agradi a l’editorial i, 
evidentment, als lectors. I, quan escrius 
d’un drama així, intentes sentir empatia 
pels personatges i posar-te en la seva pell, 
pot ser que també t’acabi influenciant. De 
tota manera, quan escric contes o articles 
també ho passo malament. És una 
manera de treballar, fruit de voler fer-ho 
el millor possible. També depèn d’una 
cosa subjectiva, del talent que tinguis o 
no tinguis. Hi ha aquesta pressió perso-
nal. I després, clar, tractant dels temes de 
què tracto és impossible no entristir-se.

Mare i filla
Jenn díaz
ara Llibres, 
Barcelona 2015
novel·la, 187 pàgines

Jenn Díaz

«Cap model 
de dona 

no està totalment 
acceptat»

Amb quatre novel·les en 
castellà, la seva llengua 

materna, Jenn Díaz (Barcelona, 
1988) fa la primera incursió en 
la creació en català amb Mare i 
filla. Continuant l’estil personal 

d’obres com Mujer sin hijo (2013) 
o Es un decir (2014), Díaz torna 

a escriure sobre els lligams 
familiars llançant-hi una mirada 

íntima i colpidora.

Entrevista de Sara Díaz
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