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“Els ‘diferents’ tenen punts de vista més 
amplis, més alliberadors”

La poeta andorrana Teresa Co-
lom (1973) debuta en narra-
tiva amb un llibre de contes 
enclavat en la fantasia, però 

de regust clàssic i fosc, La senyoreta 
Keaton i altres contes (Empúries). 
Malgrat que el fil conductor són 
criatures que per una raó o una 
altra –sempre sorprenent i estram-
bòtica– són diferents, les històries 
estan tamisades per una certa ver-
semblança. Habitual dels recitals, 
el seu últim llibre de poemes és La 
meva mare es preguntava per la mort 
(2012) i enguany s’estrena com a 
comissària de la Setmana de Poe-
sia, de Barcelona

—Com explica aquest salt de la 
poesia a la narrativa, que de fora 
sembla més gran perquè passa per 
la via fantàstica?

—El llibre comença amb un conte 
que em va venir per un d’aquests 
comentaris que fa la gent sobre les 
criatures. Allò que diuen: “realment 
els comences a disfrutar quan són 
més grans i ja t’entenen i parlen”. Què passaria si tinguéssim 
aquest poder sobre un infant? Si els nostres desitjos pogues-
sin influir en el ritme de creixement de la criatura? Què impli-
caria? I a partir d’això va néixer la senyoreta Clock [la criatura 
protagonista del primer relat]. La història em va venir al cap 
en forma de conte. El conte et permet que coses molt poc 
probables esdevinguin versemblants. El llibre són cinc contes 
independents entre ells però que acaben construint un món 
complet. Entres en una ficció i no la deixes fins al final.

—Crida l’atenció el fil de conductor de mares i nens i, en 
certa manera, la maternitat. Quin sentit hi volia donar, a 
això?

—En cada conte hi ha un part i neix una criatura que no 
s’ha constituït amb tota normalitat. Ha nascut amb algun tret 
que nosaltres diríem que no és del tot normal. En el conte hi 
ha una mirada molt especial cap als diferents. Moltes de les 
coses  que passen a aquests nens són improbables o impos-
sibles, però tenen connexions amb coses que poden passar 
de veritat. En aquestes històries, les persones fascinants, 
que et fan tenir una mirada especial sobre la vida, són nens 
que han nascut amb algun tret que els complica la vida, que 
els impedeix viure com la resta de criatures. I si una cosa 

té la vida és que busca continuar, 
busca sobreposar-se a allò més 
inversemblant. Tots, al final, som cri-
atures estranyes. El llibre té aquesta 
mirada cap als diferents, però per dir 
que amb els diferents el món és més 
fascinant. Els diferents tenen punts 
de vista més amplis sobre la vida, 
més alliberadors.

—Hi ha un doble joc entre la fanta-
sia i el realisme?

—Dins d’aquest món aparentment 
fantàstic hi ha molta versemblan-
ça. S’ha buscat que tot sigui molt 
versemblant, encara que passen 
coses que no podrien passar. Les 
reaccions davant d’una cosa molt 
improbable són molt humanes. Algú 
seria capaç d’acollir un nen que té 
una extremitat que és d’un altre 
animal? Hi ha moltes bèsties, de tot 
tipus, però en el fons parla de la vida 
que podria ser la de qualsevol i la 
repassa des de l’inici fins a la mort. 
Els contes tampoc aproven la gent 
que està massa subjecta als con-
vencionalismes socials. L’ambient 

de classes permet veure fins a quin punt pots ser esclau de 
tenir aparentment uns privilegis. El lligam de l’estatus és una 
pèrdua de llibertat per a molts dels personatges.

—La lectora dona se sorprendrà d’aquests contes?
—Els contes tenen molta tendresa. La mirada que hi ha 

és esperançadora, tot i que passin escenes i situacions 
horribles, doloroses i cruels. No crec que siguin uns contes 
que per res et facin enrere davant de la vida, al contrari. Un 
dels personatges dels contes, que és la mort mateix, té la 
necessitat de saber què se sent creant la vida i, de fet, pateix 
la pèrdua.

—També ha volgut jugar amb la idea del patrimoni que 
transmet la mare i, alhora, el seu sentiment de culpa?

—Sí que hi ha aquest lligam entre progenitors i criatures. 
Fins i tot en el conte en què la criatura no s’ha gestat a dins 
de cap dona, neix del que senten unes dones. No només 
es traspassa alguna cosa sinó una riquesa interior. Però 
també hi ha la capacitat de cuidar una altra vida, d’acollir. La 
senyoreta Keaton no és la mare biològica del nen però dóna 
l’oportunitat a una vida de continuar endavant. 

Anna Ballbona

L’escriptora andorrana Teresa Colom debuta en la 
narrativa.
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