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C endra viva és la història real 
d’una dona, Josefina, que va 
nàixer a finals del segle XIX. 

Què li atragué per voler novel·lar-la?
—Em va fascinar llegir el fet colpidor 

que ella explica al seu dietari i que no 
revelaré perquè els lectors ho hagin de 
trobar. Però, més que el fet, el que em va 
colpir va ser com ho va viure ella i com 
ho van viure tots al seu voltant. Allò 
gairebé em va indignar, perquè ella ho 
va patir i la vaig trobar molt incompresa. 
Era el paper de la dona en aquell 
moment. I jo, com que tinc arrels rurals, 
conec el tema de com es vivia a les cases 
pairals, i em van fer ganes d’explicar-lo. 
De fet, les dones han viscut d’aquesta 
manera. És una història masclista però 
també matriarcal, que podia passar en 
qualsevol lloc. Em semblava una 
història molt universal. Vaig pensar 
molt en la meva àvia, i com existiren 
moltes dones com ella i com la protago-
nista.

—I de fet, fa un retrat de les normes 
i els prejudicis en  les relacions socials, 
familiars i religioses de l’època. Ha 
estat un repte retratar una societat tan 
llunyana en el temps?

—Sí, és clar. Jo em vaig marcar el 
període en el qual transcorre la novel·la, 
en l’any de 1918 i, a partir d’aquí, vaig 
anar llegint i investigant sobre els fets 
que ocorrien en aquell moment. També 
vaig parlar amb fills de la Josefina, és a 
dir, els fills de les dones joves que van 
viure aquell moment, que podien 
recordar el que havia passat. És un retrat 
històric, costumista, però no superficial.

—S’ha basat totalment en el dietari 
o ha jugat a recrear la trajectòria de les 
famílies de Josefina i el seu marit?

—El dietari em va donar el punt de 
partida, que és aquest fet colpidor que 
he comentat i que es dóna en el primer 
capítol. I, després, la resta és una 
creació. Els dietaris no continuaven amb 
esdeveniments tan impactants, però 
l’ambient i la vida que envoltava a la 
protagonista sí que ho vaig fer servir, 
com la manera de relacionar-se amb la 
família del seu marit, amb els seus pares, 
amb la dona que cuida la casa.

—La protagonista és una dona dòcil, 
vulnerable i fins i tot submisa. Però 
també podem dir que evoluciona al 
llarg de la novel·la, lluitant per allibe-
rar-se.

—Jo crec que evoluciona a cops, 
madura perquè no té més remei. Que 
sigui dòcil no vol dir que sigui ximple. En 
aquest cas la vida la porta a créixer i a 
adonar-se de qui és el seu destí i de tenir 
l’oportunitat de canviar-lo o no.

—Ha comentat que el dietari va ser 
un punt de partida, però sí que vas 
optar per un narrador en primera 
persona, que apropa els lectors als 
sentiments de la protagonista.

—Sí, perquè com partia d’un dietari, 
el que buscava era que el lector estigués 
immers en la narració de ple i descobrís 
al mateix temps que la protagonista el 
que anava passant. Ella va explicant el 
present i, per tant, no sap el que passarà 
i el lector tampoc. I, a més, el context per 
entendre el present també l’explica ella, 
des del seu punt de vista. Va ser un 
exercici complex, però, ara, en llegir-la 
trobo que li he donat un element 
d’aproximació i identificació que cal 
agrair.

—Són èpoques i arguments dife-
rents, però com ja va fer en London is 
London, crea una protagonista dona 
que vol més  independència.

—Penso que s’ha de parlar d’aquest 
tema. En London is London són els anys 
70, la protagonista se’n va a Londres i hi 
descobreix tot un món allunyat del 
franquisme. Avui podia fer una novel·la 
similar, ja que encara que estem més 
alliberats, seguim lligats per moltes 
coses, i tenim damunt un passat el qual 
encara carreguem. I sempre som les 
dones que ens emportem la pitjor part. 
No és que vulgui fer novel·les feministes 
però sí que m’hi sento més identificada.
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Maria Vilanova

«Seguim lligats per 
un  passat que 

encara carreguem»

Maria Vilanova i Vila-Abadal ens 
transporta a la Catalunya rural 

de principis del segle XX en 
la seva quarta novel·la Cendra 
viva. A partir del testimoni de 
Josefina, una jove del moment 
que l’autora va descobrir en un 

dietari, Vilanova fa un retrat dels 
prejudicis socials i religiosos 
que, com a la protagonista, 

ofegaven les dones de l’època. 
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