
“El mar com a recurs literari en les narradores mallorquines actuals” 

Carles Cortés (Universitat d’Alacant) 

 

En la nostra comunicació analitzarem quina és la presència del mar com a recurs literari, 
tant a nivell formal com expressiu, en la construcció de l’imaginari narratiu de les 
escriptores mallorquines actuals. Així, veurem quina és la presència d’aquest referent 
comú a les literatures objecte d’aquest seminari en escriptores com Antònia Vicens  
(Santanyí, 1941), M. Antònia Oliver (Manacor, 1946),  Carme Riera (Palma, 1948) o 
Maria de la Pau Janer (Palma, 1966). 

 

Una nòmina de dones que, sota el mestratge simbòlic de Maria Antònia Salvà (Palma, 
1869 - Llucmajor, 1958), poetessa i traductora, que s’han afegit a la incorporació activa 
de la dona com a subjecte creatiu en la nostra literatura. Tot i això, la nostra anàlisi se 
centrarà en els relats breus de Carme Riera i de M. Antònia Oliver, autores que han 
consolidat en els darrers trenta-cinc anys una trajectòria ferma, on la mar ha estat un 
punt constant de referència. 
 

Estem davant d’unes autores que, conscients de la seua condició de dona que escriu, 
intenten reflectir els distints reptes que el seu sexe ha tingut en les últimes dècades. A 
més, l’espai descrit on se situen les seues protagonistes es troba profundament marcat 
per les transformacions que la seua terra ha patit en els últims trenta anys: l’illa de 
Mallorca. Un reflex, un enyor per la terra d’origen que, sobretot en les històries on es 
veu amb distància —des de Barcelona, principalment—, la mar es presenta com un 
referent d’aïllament i alhora de recerca de la pròpia identitat. En llibres de relats de 
Carme Riera com Te deix, amor, la mar com a penyora (1975), Jo pos per testimoni les 

gavines (1977), Contra l’amor en companyia i altres relats (1991) i en novel·les com 
Dins el darrer blau (1994) o Cap al cel obert (2000), l’ús referencial de la mar —
sobretot, la Mediterrània— servirà com a font d’expressió de la solitud dels 
personatges. 
 
D’igual manera, tindrem en compte els relats de Maria-Antònia Oliver que des de les 
Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà (1972), El vaixell d’Iràs i no 

Tornaràs (1976), Coordenades espai-temps per guardar-hi les ensaïmades (1975), 
Figues d’un altre paner (1979), Tríptics (1989) o Tallats de lluna (2000) ha fet servir la 
mar com a punt de referència d’uns textos on els personatges també localitzen en aquest 
medi un contrapunt dels seus sentiments. Un paper rellevant atorgat a la seua illa natal, 
Mallorca, en unes històries que esdevenen sovint reflex de la desaparició progressiva de 
la Mallorca rural, a causa de l’empremta del turisme massiu dels anys seixanta i setanta, 
és el marc referencial més usual en els seus relats. D’una manera irònica, en “El primer 
turista” podem observar les diferències culturals amb els nouvinguts a la terra de 
l’autora, com també la creació d’una “nova raça masculina”, segons assegura Oliver en 
un dels fragments incorporat en l’antologia de “Les illes”. D’aquesta manera, el nucli de 
l’acció se situa sovint en la voluntat dels personatges per adaptar-se a la nova realitat 
construïda.  

 



Un paisatge insular, amb la Mediterrània com a fons, que servirà a aquestes autores per 
a bastir uns relats que propers al que altres autors de literatures veïnes poden haver 
realitzat a l’època contemporània. Aquest és el repte, una anàlisi parcial d’aquestes 
autores per observar les concomitàncies i paral·lels amb altres narradores de l’altra 
banda de la ribera Mediterrània.  

 
“El mar, con ojos femeninos: el Mediterráneo en la obra de Carmen Conde” 

 
José Luis Ferris, escritor 

 
 
A través de la escritora y académica Carmen Conde (1907-1996), emparentada 
generacionalmente a los poetas jóvenes del 27 (Luis Rosales, Miguel Hernández), al 
grupo poético del 36 y, por amistad, a todos los autores que vivieron de cerca la 
experiencia cultural de la República, de la guerra civil y de la posguerra, proponemos 
una lectura de su obra a la luz del mar y de la influencia de éste en su producción 
literaria.  
 
Más allá de sus connotaciones simbólicas, en los versos y en la prosa de Conde se 
advierte una presencia física, real, del Mediterráneo, visto ahora desde una sensibilidad 
femenina y una sensualidad diferente. 
 
Si la poesía de Carmen Conde supuso, en los años cuarenta, una bocanada de aire fresco 
y una irrupción del erotismo femenino en la poesía española, no podemos dejar de lado 
la influencia del mar, de los orígenes mediterráneos de la escritora (nacimiento e 
infancia en las ciudades de Cartagena y Melilla) en ese proceso. Su sensibilidad no es 
mesetaria y su obra tiene demasiadas deudas con el mar de sus orígenes como para 
obviarla en cualquier lectura o análisis. 
 
Su condición de mujer, de poeta mujer, aporta además y sin duda elementos nuevos a la 
visión que tradicionalmente nos ha llegado del Mediterráneo, siempre desde ojos 
masculinos. 

 

“La mar d’amor i de pena: l’Odissea en L’hora violeta, de Montserrat Roig” 

M.Àngels Francés (Universitat d’Alacant) 

 

L’objectiu d’aquesta comunicació és explorar el motiu temàtic de la mar Mediterrània 
com a espai intertextual per on naveguen modernes versions de mites clàssics com 
L’Odissea. En la novel·la L’hora violeta, el capítol titulat “Natàlia llegeix l’Odissea a 
una illa del Mediterrani” reelabora el tema de la dona abandonada per l’heroi en la veu 
de Natàlia, qui s’adreça a l’amant perdut en un llarg lament a la vora de la mar, muda 
interlocutora del seu monòleg. Natàlia és Circe, Calipso però, també, i malgrat tot, 
Penèlope... Com el lent vaivé de les ones, el seu clam enllaça els records de les paraules 
que li donaren vida amb les que li l’arravataren, l’amor amb el dolor, la calma amb la 
fúria. La mar per on Ulisses va navegar camí d’Ítaca reflecteix ara la metamorfosi de les 
dones que va deixar enrere, esdevé l’espill on Natàlia s’emmiralla per diluir-se i 
renàixer, com d’un malson.  
 



“El mar en la Pàtria Llatina de Nicolau M. Rubio” 

Maria Llombart Huesca (U. Paris VIII – Saint Denis) 

En La Patrie Latine. De la Méditerranée à l’Amérique Nicolau M. Rubio, des del seu 
exili francés, escriu el 1945 la història de l’arc mediterrani i de les terres catalanes. Ho 
fa amb el mar com a nucli fundador del Poble, de la Pàtria.  

Unitat marina i ordre natural es posen d’acord per anar conformant un espai particular 
que trobi un lloc dins l’Estat espanyol i que no oblidi els seus lligams amb Occitània. 
Un espai, també, obert a Europa. 

«La Méditerranée comme espace de liberté dans N'zid et La transe des insoumis de 
Malika Mokkedem» 

 
Mª Àngels Llorca (Universitat d’Alacant) 

 
Plusieurs espaces conforment l'univers romanesque de Malika Mokeddem. Fille du 
désert algérien, elle nous parle à travers ses oeuvres de son immensité et de sa poésie. 
Plusieurs études critiques ont mis en relief le rôle que cet espace géographique, mais 
aussi mental joue dans l'écriture de Mokeddem. À côté de cette mer de sable, la mer 
bleue, et plus concrètement la Méditerranée se fait une place d'honneur dans les romans 
de l'écrivaine algérienne. Dans notre communication nous essayerons d'analyser les 
rapports de Malika Mokkedem avec la mer  à travers l'étude de deux de ses romans: La 

transe des insoumis et N'zid. La mer a pour Malika Mokkedem plusieurs sens: la mer 
représente l''union entre ses deux terres, l'Algérie et la France, la mer est le scénario de 
son roman N'zid, la mer est le lieu de l'écriture, de l'amour, mais aussi et surtout de la 
liberté.   

 

“El mar, puente (Ponto) entre la naturaleza, los dioses y los hombres en la tragedia 
griega” 

 
Juan A. Roche Cárcel (Universidad de Alicante) 

 
Los griegos necesitaron la naturaleza para autodefinirse y, especialmente, al mar, al que 
convirtieron en una contrafigura de la vida humana. Ello ocurre especialmente en la 
tragedia, a través de una peculiar dialéctica que antropomorfiza el mar, con sus dioses, 
elementos, habitantes y fenómenos naturales, y fisiomorfiza al hombre, con sus 
acciones, caracteres, sentimientos y estados de ánimo. De este modo la tragedia, en la 
medida en que las imágenes referentes al mar que muestra nos permiten conocer la idea 
que los griegos se forjaron de sus dioses, del hombre y de la naturaleza y el modo en 
que esos tres mundos son fusionados conformando la cosmovisión de la sociedad 
helena, se convierte en un documento social y cultural de primera magnitud.     


