
39º a l'ombra, 
d'Antònia Vicens

Dramatúrgia i direcció: Catalina Florit
Amb Agnès Llobet, Caterina Alorda 

i Joan Toni Sunyer

Literactua
del silenci

Vides amagades en l'entorn de la
indústria turística. Tres peces teatrals 

a partir de tres obres literàries 



El projecte Literactua és una iniciativa sorgida de la col�laboració entre el
Festival de la Paraula -que organitza Produccions de Ferro- i la Fundació
Mallorca Literària. Té com a objectius la promoció de la literatura i el
teatre en català escrit a les Illes Balears mitjançant la creació de
dramatúrgies d'obres d'escriptors i escriptores illencs, que seran duites a
escena per un equip de dramatúrgia, direcció i intèrprets. 
Enguany estrenam la primera experiència del projecte, que duu per
nom Literactua del silenci en referència a la temàtica de la present
edició del Festival de la Paraula, que és la de les històries silenciades,
amagades, les que resten sense contar. Les tres obres literàries que hem
triat, 39º a l'ombra, d'Antònia Vicens, He jugat amb els llops, de Gabriel
Janer Manila i Les fures, de Llorenç Villalonga, parlen a la seva manera de
vides amagades en l'entorn de la indústria turística. D'aquestes tres
obres litèraries han sortit tres peces teatrals per a tres intèrprets que
faran gira per diferents municipis de Mallorca. 
La primera que us presentam és 39º a l'ombra, d'Antònia Vicens. L'actriu
i dramaturga Catalina Florit ha estat l'encarregada de fer-ne l'adaptació
teatral i de dirigit també les interpretacions d'Agnès Llobet, Caterina
Alorda i Joan Toni Sunyer. 
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Antònia Vicens: «Escric amb una destral» 

De ben petita li agrada sentir la llengua que parlen al seu poble i escoltar
la gent gran, i és a partir d’aquestes experiències que neixen els primers
relats. El 1965 rep el primer reconeixement per la seva obra en guanyar el
concurs literari de Cantonigrós amb un recull de tres contes. Però
l’autèntica prova de foc de la seva literatura és el premi Sant Jordi 1967
que obté amb la novel�la 39º a l’ombra, reeditada per Edicions 62 el 2002,
una obra que rep comentaris ben entusiastes dels crítics de l’època.
Aquest premi impulsa la seva literatura i, des d’aleshores, ha publicat
nombroses novel�les, mentre la crítica i els lectors hi continuen veient
una escriptora tenaç i intel�ligent, preocupada per temes com la condició
de la dona, la soledat i la terra pròpia, és a dir, els canvis que ha patit
Mallorca durant els darrers 30 anys i com ha influït aquest fet en les
darreres generacions.
A més d’altres novel�les, com La Santa (1980), Terra seca (1987), Febre
alta (1998), Lluny del tren (2002), Ungles perfectes (2007) o Ànima de gos
(2011), ha publicat llibres de contes que s’han recollit en el volum Tots els
contes (2005), narrativa juvenil, els reculls de poesia Lovely (2009), Sota el
paraigua el crit (2013), Fred als ulls (2015) i Tots els cavalls (2017) −Premi
Cavall Verd de poesia− i un llibre de memòries en col�laboració amb
Josep Maria Llompart: Vocabulari privat (1993). Té obra traduïda a
l’alemany i al castellà.

«Totes les paraules inútils us seran jutjades»  
Antònia Vicens, adaptant la citació de Mateu 12:36
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El 1998 és presidenta en funcions de l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana, de la qual també és vicepresidenta a les Illes del 1997 al 2004.
El 2016 la nomenen sòcia d’honor. Aquest mateix any rep el Premi
Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Medalla d’Or de
l’Ajuntament de Palma, la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Santanyí i el
Premi Josep M. Llompart de l’Obra Cultural Balear. L’any 2022 rep el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Xulio Ricardo Trigo i Nausica Solà 
Biografia de l'autora a la seva pàgina de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana (AELC)

39º a l’ombra

39º a l’ombra és la primera novel�la d’Antònia Vicens i ja ha esdevingut
un clàssic contemporani, la seva irrupció va suposar un fita en el món de
les lletres catalanes.  Amb només 26 anys, Antònia Vicens va guanyar el
Premi Sant Jordi de novel�la. Era la quarta dona en aconseguir aquest
reconeixement i la segona santanyinera en guanyar-lo, després que Blai
Bonet ho hagués aconseguit deu anys abans per la seva novel�la El mar.
39º a l’ombra va ser la primera obra narrativa de ficció escrita a Mallorca
en tractar el tema del turisme. Podríem dir que va obrir el camí i és
considerada com el tret de partida d’un altre boom: el de la narrativa
que va florir a Mallorca en la dècada dels 70. Els autors de l’anomenada
Generació del 70 reneguen d’aquesta etiqueta, però el fet és que un
seguit d’escriptors d’arreu de l’illa, de procedències i experiències de vida
molt diverses, varen començar simultàniament a conrear la narrativa en
català sobre la realitat, que com va fer Antònia Vicens, vivien i
observaven el seu redol: Maria Antònia Oliver, Gabriel Janer Manila,
Guillem Frontera, Biel Mesquida, Carme Riera...
39º a l’ombra és un document literari sobre les transformacions que el
boom turístic provocà sobre els paisatges físic i humà de Mallorca.
Antònia Vicens descriu i escriu aquest testimoni des de la perspectiva de
gènere, aprofundint en la psicologia de la seva protagonista/narradora. A
través de la mirada de la jove Miquela es confronten dos mons, en
principi oposats, com el món rural de la Vila amb el món turístic de la
costa, de la Cala, però que en realitat, amb la lent d’augment queda
palès que guarden moltes semblances. Les opressions hi són, només es
manifesten de formes diferents. Al poble hi ha la repressió religiosa, la
pobresa i la idea que la dona ha nascut per fer feina i obeir. «Ésser fanera
és la virtut més gran que pot tenir una al�lota». 
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Fugint d’aquesta vida,  a escassos quilòmetres de la Vila, a l’idealitzat
llogaret turístic de la Cala, Miquela es troba amb un seguit d’opressions i
mancances de nou format, però de contingut reconeixible. El que des
del poble prometia ser un món d’alegria i glamur, no ho és. Coneix de
primera mà l’explotació laboral, la corrupció, la tristor dels turistes, i es
topa amb el mateix masclisme, misèria moral i material, repressions
religiosa i sexual que a la Vila. 
Com a tota la seva obra, Antònia Vicens a 39º a l’ombra s’emmiralla en la
realitat que té al seu voltant. A la novel�la traspua l’ambient de destrucció
que visqué Mallorca sota els efectes de l’incipient fenomen turístic, els
contrasts entre la vida rural i la vida en un llogaret turístic, però també la
pobresa moral i material dels seu personatges.
39º a l’ombra sorgeix de la necessitat d’Antònia Vicens de convertir en
material literari tot el que va veure i viure, però que no li agradava. La
seva escriptura funcionava –i funciona– a manera de mirall de la realitat
posant una lent d’augment sobre les injustícies i desgràcies que hi ha al
seu voltant. Amb una experiència de vida semblant a la de Miquela,
Vicens va «fugir» de Santanyí per fer feina a un hotel a Cala d’Or i el que
es va trobar no va ser un món de plaer, disbauxa i glamur, sinó, com
explica ella mateixa a Antònia Vicens. Massa deutes amb les flors, «em
vaig trobar que hi havia una gent, els que feien de cambrers i cambreres
d’habitacions, els ajudants de cuina, de bugaderia, per exemple, que
estaven explotadíssims. No hi havia cap llei que els protegís, no hi havia
sindicats. [...] Abans d’escriure 39º a l’ombra vaig pensar: què escric,
sobre el món de la platja, cossos bronzejats amb olor de mar i Delial i
balls a les terrasses de l’hotel amb senyores sofisticades, o sobre els
treballadors de l’hotel?»
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En aquesta disjuntiva es va decantar pel món dels treballadors. Així, 39º
a l’ombra escriu i descriu l’univers de l’hotel en contrast amb el del
poble, la dicotomia repressió / llibertat sexual, algunes formes
d’espiritualitat, a més del perfil psicològic que ens permet acompanyar
la crisi existencial en forma de lluita interior de la protagonista. Vicens
escriu el que veu i més que considerar aquest temes de denúncia
s’estima més dir temes per tractar. Tot i 39º a l’ombra ser una obra de
ficció, els que havien estat caps de l’hotel es varen reconèixer en les
seves caracteritzacions d’homes incultes, ridículs i corruptes i
amenaçaren l’escriptora amb no tornar a fer feina al món de l’hoteleria si
continuava denunciant aquesta veritat. A més d’aquestes denúncies, a la
trama també hi ha lloc per un capellà femeller que, com explica la pròpia
Vicens, tot un xoc per a la beateria del moment. 
Curiosament, la història metaliterària de com l’autora va concebre les
pàgines de la novel�la també il�lustren les condicions deplorables en què
vivien els treballadors de l’hotel. Sent secretària quedava fins tard al
vespre a l’oficina redactant-ne les primeres pàgines, fins que un dia, el
seu cap la va enxampar i la va renyar per malbaratar electricitat. Vicens
va haver de continuar escrivint al bungalou que compartia amb una
amiga, però, per no molestar-la, el bany va passar la seva oficina i la tassa
del wàter, el seu escriptori.
39º a l’ombra és un tableau que retrata la vida d’un llogaret turístic de la
costa mallorquina i els estralls dels primers anys d’explotació turística en
contraposició amb la vida en un poble proper, des de l’òptica d’una jove
vilatana un poc ingènua, però perspicaç. Tot i ser un document històric
d’una època, els temes que hi surten se’n presenten tan actuals que la
novel�la ha esdevingut un clàssic contemporani, ha estat traduïda al
castellà i a l’alemany i ha tingut diverses reedicions.

Carlota Oliva
Fundació Mallorca Literària
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Un estiu que no era el dels turistes, ni el  dels estiuejants, sinó el dels
treballadors, aquell univers ple d'hotelers, souvenirs, cambreres de pis i
cacauets i avellanes que ha conformat la vertadera realitat de Mallorca
des de fa ja moltes generacions.
I ho va saber arreplegar amb tanta valentia i honestedat, que no només
va caracteritzar tot un univers de personatges reconeixibles en aspecte
sinó, i sobretot, la seva fatiga, les seves condicions, el seu desassossec, un
món interior caracteritzat per les ànsies de fugida d'una vida i una illa a
la que sembla que tothom vol arribar. 
A través dels pensaments i dels ulls de la protagonista, gran observadora
com n'Antònia era i és, aquesta adaptació és un intent per mostrar
aquest món interior, reflex de com ella sent l'exterior, on tant costa
trobar una ombra.

Catalina Agnès Florit
Dramaturga i directora 

Antònia Vicens va copsar un estiu 
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DIVENDRES 10 febrer
ESPAI EL TUB, PALMA 20 h. 

 
DISSABTE 11 febrer

TEATRE DE SANTANYÍ 20 h.
 

DIUMENGE 12 febrer
TEATRE DE BINISSALEM 19 h. 

 
DIJOUS 16 febrer

CASAL PERE CAPELLÀ, ALGAIDA 19 h. 
 

DIVENDRES 17 febrer
INSTITUCIÓ ALCOVER, MANACOR 20 h.

 
DIUMENGE 19 febrer
CLUB POLLENÇA 20 h. 

CALENDARI DE FUNCIONS

Info entrades: www.deferro.org


