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Recordeu:
Ens reunim tots els darrers diJous de mes
Lloc: Biblioteca - Hora: 21:15 - Coordinador: Andreu Loncà

Llucmajor, {972
Llicenciat en Filologia Gatalana per Ia
Universitat de les llles Balearc (1995)'
compagina Ia creació literària amb
tasques acadèmiques i de gestió
cultural. Ben aviat s'erigeix com una
sòlida i arriscada veu del panorama
Iiterari català, innovadora i alhora
deutora de Ies fonts dels clàssics. Les
seves obres solen retratar una
societat en declivi on els perconatges
presenten els dubtes de l'existència.
Forma part del nucli generacional anomenat "Els Imparables",
conjuntament amb Hèctor Bofill i Manuel Forcano i amb els quals publica
f'assaig programàtie Dogmàtica imparablet Abandoneu tota esperança
(2oos).
Es dóna a conèixer amb el poemari Rafel('1994). Posteriormentr publicat
entre d'altres, Apoieosí del cercle (1997)r MuIa motta (2OOl)' EI benestar
(2OO3) | La pañ visible (2OOg), Part de la seva obra poètica ha estat
aplegada en antologies conjuntes, com per exemple lmparables (2OO4l.
Gom a narrador és autor de L'extinció (1999)' Sara i Jeremies (2OO2l, La
pell i la princesa(2OO5), tiC de l'ànima(2OO7l, C¡im de sang(2O'121, Dos
amics de vint anysl2lDl3li La Malcontenta(2ll15). Escriu també I'assaig
Gabriel Janer llJanila: L'escriptura del foc (f 998) i participa amb relats
bieus en divercos volums col.lectius. L'obra de Sebastià Alzamora ha estat
profusament premiada; compta també de diverses t¡aduccions al castellà¡
italià, francès, portuguès, hebreu i eslovè.

La lfralcontenta és una novel.la ambientada en la Mallorca rural del segle
XlX, que recupera i recrea la història dtun personatge realr en Durír un
bandoler dels encontorns de Llucmajorr temut per la seva crueltat.
Alzamora hi ha introduil un pensonatge de ficciór l'Antòniar una dona que
té per malnom la Malcontenta, i que es converteix en |tamant del bandoler.
L'autor ntha fet un relat èpic i alhora pertorbador, ple de poesia i desolació.

Club de Lectura

- Biblioteca Sant Bartomeu

Le nalêonaênia patteÍx d'una h¡saòrla rea, Í alhota llegendàrft,

que ,rns

i tot has pogut rastrejar a l'a¡xiu hÍslò¡íc dê Llucma-

ton

S:A¡ Jo semprê havia ¡entit a parlar d'un bandoler a qui ano.
menayen Durí, que havia estat molt temut per la seva crueltat.
I sempre I'havia tingut a d¡n¡ la ¡mag¡nac¡ó, però no sab¡a molt
bé què fer-ne. I en un moment donat ce'm ya acudir que un
pe]3onatgê t.n aspre donaya per fer una h¡3tòria dtamor. Aquí
¡tenfronten le3 dues grans pas3¡ons de la cond¡c¡ó humana:
Itamor ¡ !tod¡. El Joan Dur¡ comet cr¡m3 perquè ve dtun món
mi¡erable i molt brutal i l'única ¡ortida que té és comportar.se
eom un del¡nqüent. Jo va¡g créixer d¡n3 la tallorca rural i no
em corta dtentendre aquesta mena de personatgês ¡ no ern
coita human¡fzar-lor. Voldr¡. que no fos¡in detestables s¡nó

estimable¡.

Lt ßlalcontenta és una novel.Ia constntida en capílols breus,

qaê es ytn arenant en seqüències que es uan anellrna i ctcana

unt eslntcaata cl¡caltn Aquesaa estntctuta ens tcmet ats
cetclcs de l'ínÍem î a la nocÍti de labe¡ínt danCesc?
S.A: Mtagrada la comparació que fas amb Dante. L'estructura, tal com està resolta finalment
després de diver¡e¡ yersions, consi¡teix en un capítol introductori més llarg que fa Ia fr¡nció
dtintroduir el lector en un món ¡ fer una Drofec¡e! en3 yeurem tots a |tinfem. Una profecia que
stacaba conyort¡nt en una co¡a l¡teral, La re3ta de la noyel.la altena due¡ tfames. La de la
yen¡ança de ltÂntònia talcontenta i |taltra la història d'amor ent¡e Duri i Antònia.
Lea dífcrcnts seqäencìcs que componen el llibtc es dístingeíxen peryuè comparleîxen el maaeix aítol i una ,nateixa ìl.last¡acÍó. 9óm gravals dc Ca¡tos Cubci¡o que fttncioncn a mode de
sÍgnatata.
SA: La il.lustració va se¡ una ¡dêa dê |ted¡torr Josêp Lluch, ¡ trobo que donen a¡ ll¡brê un l¡risme pr¡m¡t¡u. El Carlos Gubelro és un il.lustrador que mtagrada moltíssim. Ja havia ¡l.lustrat un
ll¡bre meu. I aquesta vegada stha lluil amb aquests grayats a punta seca. Es corresponen a
Itestil dtercriptura que he volgut fer, a punta seca.
Aquests dibuíxos donen al rclal un aí¡e de ¡ondalla.
S.A: Si aquest¡ dibuixo¡ em ¡ecorden le¡ il.lustracions de les rondalle¡ de Mossèn Alcoyer
que ya¡g llêg¡r de pet¡t. to3'èn Alcoyer és un dêlr grans narradors de la l¡teratura catalana
modema i mai no el cltem. Llegir les seves ¡ondalles é¡ un plaer enonne, només pe¡ gust amb
què narra. Reprodue¡x molt bé el que devia ser la l¡teratura de tradició oral
I en l¿ novel.la has inl¡oduit an Íomdnç, que athas Ínycnlac lu, ì qae és una mena dhomenatgê
a lt aradició onl
S.A: Si he volgut homenat¡ar aquesta tradició âmb la gêperuda de la l¡râ, un personatge que
ningú sap dron ve i on va, però que té un ceÍt poder profètic. Li diu a I'Antònia una frase definitiva: rTu estimarà¡ i per això seràs feliç ¡ ¡eràs dêsgraciadat.
La conclugÍtô de la novel.la v¡ndría a seÍ aquest! No hi ht ¡c.s més îorl que ltamon També quan
és un amor malallís. O peñorbat, o fins í aot eqaíyocaa.
S.A: Ltamor és arnoral, és violent, é¡ una força capaç de constru¡Fho tot i també de destruirho tot. Pot ser capaç de donar sentit a la vida i dte¡fondranla. I I'amor que ¡enten aquests dos
personatges no neces3¡ta ¡urt¡f¡cac¡ons. É¡ un amor que es produe¡x a eontraeorent ¡ ella ¡a
¡ap cap a on la duu.
La hÍsCò¡ía de Durí í Anlònie ens temet al míte d0rbu, però qui és Oúea aquí? És et Du¡í o tu
maCeix?
S.A: Aquesta novel.la é¡ una història rural, una h¡stòrie de venjança, ¡ alhora la recreac¡ó dtun

m¡te, e¡ mite dtOrleu i el deccen¡ als ¡nfemi. Aquí va passar una co$a cur¡o3a i és que els
novel.li¡te¡ ên elgun momênt sempfe fem trampa ¡ en aquest ll¡bre stexpl¡ca una rêlac¡ó dtamor ent¡e un bandolef, un pef3onatge real, h¡¡tòr¡c, i un altre, la taleontenta, que ée complelament fictici.

Dans toutes les alfaires chetchez la lemmet
S.A: Sí. | êl més curiós é¡ quê a mê3ura que anaya escr¡v¡nt ¡ avançava en la novel.la en Durí
s'anava difuminant i ella, la talcontenta, agafava més vida i més força i més presència. A mi
mtagrada dir que em vaig acabar enamorant de |tAnlònia, era com si la tingués al co¡tat. Durí
té un recorregut l¡m¡tat, però ella ten¡a un punt de vista diferentr propi.
Ámb tot, algun crítíc atha tcatea que no elaboressìs tt¡és el perconatge de la tlalconacnta ni
exptnuesa¡s per qaè t'Ãntònía segueix els pa'ssos d'en Durí. És un retret que només pot Qe¡
algú que no ha entès que no estern lteg¡n] una noyel.la psicològica, sínó més avíat una faula,
on no ímporla tana exptotar la inceriorllat dels peßonatgea sinó fer un rettat ,notal ¡ el ¡elaî
dtuns fels i un pt¡satge cafiegtas de ¡atalít t
S.A: No és una noye¡.la psicològica, sinó un conte moral, i concretament un conte que posa en
escên. dos personatges molt marginals, que vénen dtun rnón de rn¡sèr¡a i gairebé de desesperac¡ó i quê reaccionen de manêra molt d¡ferênt. Ell reacc¡ona amb fàb¡a ¡ es conyêrtê¡x en un
crim¡nal ¡ ella, en canv¡, rêacc¡ona amb ¡ntel.l¡gènc¡., tant cerêbral com emoc¡onal. I el fet é3
que stentenen ¡ es complementeñ. S¡ la pregunta que ca¡ conte¡tar és per què ella continua
amb ell, aleshores és perquè ella ós la que duu la batuta de la h¡stòr¡a. Ell os dur ¡ llest, o¡la
é¡ forta ¡ ¡ntel.l¡gent... ¡ aque3tes qual¡tat3 es comb¡nen per ¡ntentar r,ompre un estat de cose3
quê els opr¡me¡x. La darrcra fra3e de la novel.la é¡ ¡¡e ¡entiren lliure¡t i això é¡ el que busquen. Després hi ha la qüest¡ó de si buscar aquesta llibertat és correcte o incor¡ecte.

Ata que pades de co¡tcccÍó moral, és ycrÍCac que la ¡ondalla o el romanç solen acaba¡ amb
una moralíía1. Âmaguen ttgun m¡ssttge. Aquí el leclor acaba el llib¡e amb la sensacíó que no
hî ha cap nmnlína. Que la fatalítaí ho pot Cot ì que ¡ealmenl no hí ha soñida nì escepetòr¡e.
S.A: Jo ¡empre d¡c que el f¡nal dc La talcontenta é¡ un final fel¡ç. Ell ha aeumulat un trêsor al
llarg de la seya carrera del¡ct¡ya i al final es yeu que el tre¡or ¡ón dues pells de cabra. I ell¡
stadormen i això és el m¡llor que els pod¡a passar,
Hi ha un episodi a La ßlalconcenât que ern îasc¡na î és el de l'EstaÍerm, l'eapantall que serve¡x
al Darí per enatcna¡+sê. La llgura del robot, de la màquÍna, és ¡ecu¡¡enl en la teua obta. D'on
ve aquesla obsessîó?
S.A: Sempre mtha cr¡dat |tatenc¡ó el contr¡st entrê la naturalesa ¡ |tart¡fic¡, entre el que ens ye
donat pel món mateix ¡ allò que som capaçoi de constru¡r el¡ homes. I f¡ns a qu¡n punt aque¡tes coses a vegades ft¡ncionen amb harmonia ¡ dtaltres, en canv¡, entren en contrad¡cc¡ó amb
el que som. Sorprèn fins a quin punt les construccions humanes poden sor absu¡des. Constru¡f
un n¡not per donarli cops és molt bèstia pero té una tradició que e¡ remunta al món med¡eval,
Després també ei Þodr¡a d¡r que rècrêar art¡f¡c¡alment l. v¡da és el que fem els escriptors. La
¡dea de goyemar la naturalêaa ¡ subst¡tu¡r Déu amb a¡tefactes, tot ¡ saber que la naturalesa,
quan yol, ens pas3a per sobre ¡ 3tha acabat... però noialtres hi insisti¡n amb resultats br¡l¡anb. El ca3 de |testafefm com a ¡eal¡fzac¡ó promêtê¡ca és cutre, és clar, però al Joan Dur¡ no
se lj pot demanar molt més.
Un alhe personaage inquíelant és la llgura del pagès, que lAnlònia es Íroba al llnal de Ia nù
vel.la, en un índtel que casualmenl es dÍu Patgalorí.
S.A: El pagès és un personatge inspirat ên un. persona real, un amic ¡¡eu que es diu Xi¡co
LlompaÉ. Apareix a |tescena que tanca la novel.la i representa aquesta mirada amoral sobre
uns peEonatges ¡ una h¡stòria dtamor que no admet judicis des de fora. E¡ pagès entén que el
que passi entre ells dos nomé¡ els concemeix a ell¡. Són personatges que es mouen contra
un món que els ya Gn contra, sobretot |tAntòn¡a, que és la que té més condicionants en contra
seya, s¡lnplement pel fet de sef una dona.
La tlalcontcnta aé una gtan toletàncra per la y¡olènc¡a del Durí.
S.A! F¡ns ¡ tot quan en Durí mata un nen, ella ho ¡nterpreta en pos¡t¡u, cons¡dera que mata el
nen per compassió, l¡ fa |teutanà¡¡a. Una altfa dona sthaur¡a pogut horrof¡tzar davant dtaque¡t
acte, però ella referma el seu amor a partir d'aquest moment. Antòn¡a no és una dona submisa, sinó incondicional.
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