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El protagonista de la novel·la, 
avorrit de la còmoda placidesa en 
què viu, emprèn un joc amb la 

seva esposa, a qui envia cartes fent-se 
passar per un admirador secret.

—La novel·la explica la història d’un 
joc eròtic que acaba esdevenint obsessiu. 
Mostra un procés d’enviliment, conta 
l’evolució d’un personatge que es va 
trastornant. Al joc, hi entren uns elements 
que inicialment no estaven previstos i que 
ho desbaraten tot. Un d’aquests elements 
és la gelosia, un sentiment totalment 
irracional i que a més no pot ser raciona-
litzat. La gelosia fa que allò que havia de 
ser un joc passi a ser una altra cosa, més 
inquietant, fins i tot més perillosa.

—Tot i ser conscient del merder, el 
protagonista no ho atura, com si fos 
guiat per una pulsió autodestructiva.

—No ho pot deixar. Com si fos un 
addicte a la beguda, que sap que l’alcohol 
li fa mal però no ho deixa. Ell vol rompre 
la monotonia del seu matrimoni, però la 
juguesca no li surt bé i acaba rompent-ho 
tot. A mesura que la història avança, el joc 
deriva en una situació d’inestabilitat, 
magnificada per l’enviliment i l’anul·lació 
de la lucidesa que pateix el personatge.

—És una novel·la sobre les complica-
cions del matrimoni, també.

—Al cap dels anys d’estar juntes, les 
parelles entren en un procés d’acomoda-
ció, i tan sols aquelles que estimulen la 
convivència −en molts camps, també el 
sexual− podran tenir un futur plaent. 
Voler rompre la monotonia d’una manera 
lúdica és bo, però hi ha el perill de topar 
amb elements de destrucció.

—Un dels referents de la novel·la és 
Bilbao, la pel·lícula de Bigas Luna.

—Tenia en ment el seguiment obsessiu 
que el protagonista fa de la dona que el 
fascina. Jo volia crear un text detallista, 
obsessiu. Per fer-ho, he intentat que el 
llenguatge tingués un crescendo, inicial-
ment usant un llenguatge més descriptiu i 
quotidià i més endavant usant un 
llenguatge més agressiu, suggeridor de 
violència.

—Un dels temes és el poder de la 
paraula: el llenguatge com a instrument 
de seducció i de creació de realitats.

—Sí. El llenguatge per ell mateix és 
inofensiu. En funció de com l’uses, del 
context en què el fas servir, del to en què 
dius les coses i de la tria de paraules que 
fas, el llenguatge perd la innocència. Si 
uses el llenguatge d’una manera perversa, 
transmets perversió.

—En què s’assembla i diferencia el 
Lluís Maicas d’avui de l’artista i poeta 
contracultural que va formar part del 
Taller Llunàtic entre el 1978 i el 1986?

—A banda que té un grapat d’anys més, 
i que els anys no han passat debades, jo 
crec que em queda una certa rebel·lia, en 
el sentit de no rebaixar el que escric 
pensant en si els lectors m’entendran o no, 
i en el sentit també de no claudicar davant 
de certs entorns de poder. Pertànyer a un 
col·lectiu és enriquidor perquè les 
persones t’aporten coses, però també és 
perjudicial perquè t’acostumes massa a 
fer una obra compartida i després et costa 
trobar la pròpia veu.

—Com és que va tenir tan mal acabar 
la relació entre alguns membres del 
grup?

—En el meu cas, perquè creia que 
alguns membres del Taller Llunàtic 
havien entrat en una espiral d’anar contra 
tot i contra tothom. I jo en volia sortir, 
perquè crec que hi ha molts matisos.

—Com a delegat de les Balears a 
l’Institut Ramon Llull, quin balanç fa 
d’aquests primers mesos posteriors al 
reingrés? Sembla que costa arrencar...

—És cert. Però hem de pensar que les 
illes Balears ens reincorporàrem a 
l’Institut Ramon Llull quan la programa-
ció del 2016 ja estava tancada. Per tant, la 
nostra aportació a la programació 
d’enguany és minsa. A més, el món de 
l’administració va lent... De tota manera, 
esperem poder participar molt més en la 
programació del 2017. Serà quan es veurà 
més clarament la nostra aportació.
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Lluís Maicas

«Si uses el 
llenguatge d’una 

manera perversa, 
transmets 
perversió»

Lluís Maicas (Inca, Mallorca, 
1954) és artista plàstic, poeta 
i narrador. Doble joc de tres 

(Ensiola) és la seva nova 
novel·la. Conta la història d’un 
home que busca el risc del joc 
eròtic i cau en el parany de la 
paranoia. Actualment, Maicas 

també és el delegat de les 
Balears a l’Institut Ramon Llull.
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