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El contrast entre la fantasia i la 
cruesa de la realitat, l’humor i 
la disjuntiva inquietant entre 

estar viu i estar mort marquen aquesta 
novel·la. El cas de Patricia Heras –revelat 
pel documental Ciutat morta–, Suècia 
o la Barcelona del bar Heliogàbal o del 
Poblenou travessen la novel·la.

—Què és el que engega la novel·la?
—El que ho va arrencar més és un 

personatge femení que acabarà sent la 
Minerva, i una mica la trama d’espies, 
subterrània, d’Atletes del Nord i Gan-
duls del Sud. Aquesta cosa de conèixer 
un personatge misteriós, com pot ser 
la Montserrat Forca, que explica a la 
Minerva [la protagonista] que hi ha uns 
grups secrets que es troben i que lluiten 
contra uns altres grups. Una mena de 
lluita política soterrada. Això era el pri-
mer esquelet. Jo crec que estava conta-
minat dels anys en què ho he escrit, que 
hi havia molta ebullició política. Molta 
reunió, molta sortida al carrer, molta 
manifestació... 

—Amb això o d’altres qüestions, 
com el context precari de la Minerva, 
el llibre té certa voluntat de crítica 
social?

—Sí, n’hi ha. Sempre amb la conten-
ció de no ser pamfletari i de no escriure 
coses com si fossin tuits. Situar la Miner-
va com a professora universitària que 
gairebé no té diners, que no té contracte, 
que no sap on serà l’any que ve, dotar-
la d’aquest entorn insegur i precari em 
servia també per al personatge, perquè 
estigués més disposada a arriscar-se i a 
fer coses que no faria algú que està més 
tranquil.

—El joc amb la fantasia és marca de 
la casa. Com hi va volgut jugar de ma-
nera diferent de la primera novel·la?

—Hi he volgut seguir jugant perquè 
m’hi trobo còmoda, però ho he volgut fer 
una mica diferent de la primera. Aquesta 
toca més de peus a terra, tant a la part de 
Barcelona com a Suècia. No hi ha un món 
paral·lel, sinó que simplement jugo amb 
el temps i les dimensions. Sempre intento 
jugar amb el doble significat de les ex-
pressions, que hi hagi la doble lectura. 

—És més dura aquesta novel·la que 
la primera?

—Sí, una mica més. No és que l’altra 
sigui ingènua, però aquesta és una 
mica més fosca. Sobretot hi ha tota la 
presència de Ciutat morta. Això és dur 
i em va sacsejar durant l’escriptura de 
la novel·la. No sabria dir-te quan vaig 
decidir introduir-l’hi però em va semblar 
que era natural. Ja estava parlant d’allò 
d’estar viu o mort.

—El pretext medieval li ha permès 
que la novel·la en certs moments agafi 
un to d’aventura?

—Sí, molt. Quan vaig decidir que in-
troduiria tota aquesta pàtina artúrica –jo 
vaig estudiar Filologia Romànica– vaig 
recordar el concepte d’aventura. L’aven-
tura és on l’heroi adquireix el seu nom. 
Aquest pensament simbòlic m’agrada 
molt.

—La seva és una novel·la molt sim-
bòlica...

—Molt. M’agradaria pensar que és 
un homenatge a les novel·les artúri-
ques. Hi ha un moment d’adquisició de 
nom, la Minerva momentàniament can-
via de nom, això és molt important en 
el món artúric. Aquell nom et defineix. 
Crec molt en què la narració doni ganes 
al lector de seguir llegint. L’aventura és 
voler seguir llegint. L’aventura vol dir 
també la fortuna. De vegades els atzars 
ens porten cap a un lloc o cap a un 
altre. 

—Més que a aventures, la societat 
actual ens empeny a bucles?

—Tot el concepte de la novel·la gira 
al voltant del bucle. La Minerva té uns 
nusos que s’han de desfer, com els nusos 
de la història, que s’han de solucionar. 
El bucle és aquella estructura en la qual 
et quedes enganxat i no pares de donar 
voltes. La Minerva intenta desfer nusos i 
trencar bucles.

El dia del cérvol
Marina Espasa
L’altra Editorial
Barcelona, 2016
novel·la, 207 pàgines

Marina Espasa

«L’aventura és voler 
seguir llegint»

El dia del cérvol és la segona 
novel·la de Marina Espasa 
(Barcelona, 1973). Després 
de La dona que es va perdre 

(Empúries, 2012), l’escriptora 
i periodista torna amb una 
obra on els cérvols fan de fil 

conductor particular, carregat 
de simbolisme i empeltat de 

l’aventura artúrica.

Entrevista d’Anna Ballbona
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