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INTRODUCCIÓ

Joan E, és una novel·la de Maria Antònia Oliver. Amb aquesta obra  l’autora va rebre 
el premi Prudencia Bertrana de 1991.
 
Maria Antònia Oliver, va néixer a Manacor el  1946. és una escriptora inclosa dins la 
generació del 70. S’inicià en la literatura  amb novel·les centrades en la problemàtica 
de Mallorca. En aquesta línia, ha publicat obres com Cròniques de mig estiu (1970), 
Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà (1972) i El vaixell de iràs i no 
tornaràs (1976). El 1979  va publicar Punt d’arròs, amb el qual l’autora s’interessa més 
per l’anàlisi psicològica. També ha fet incursions en novel·les de gènere com Estudi en 
lila (1986), Antípodes (1988) i Cuineres de foc ( 1986). Ha publicat un llibre reportatge, 
Les illes (1975). Als anys vuitanta va treballar per la televisió amb els guions dramàtics 
Muller que cerca espill (1980) i Vegetal (1981) i ha traduït al català obres de Virginia 
Woolf, Robert Louis Steveson  entre d’altres. Ha col·laborat amb publicacions com El 
correo Catalán, Serra d’Or i  Avui.

Joan E. és una de les últimes obres escrites de l’autora. Com he dit anteriorment, 
guardonada amb el premi Prudenci Bertrana i potser l’obra de més renom de l’autora i  
de la qual s’han fet més reedicions.

Joana E., és la protagonista de la novel·la que fa un recorregut biogràfic per la vida 
del personatge. L’autora, a l’inici de l’obra, fa una nota en la qual ens explica quina 
ha estat la veritable història de aquesta novel·la. Maria Antònia Oliver va conèixer 
la Joana a Barcelona el 1979. En aquell, moment la Joana tenia 69 anys  i li va 
explicar la seva història personal. L’autora va decidir escriure un llibre. Després de 
començar en dues ocasions la novel·la i abandonar-la abans de finalitzar-la, la Maria 
Antònia a l’any 88 va rebre la visita de la Joana la qual li va dir que estava malalta i 
que li quedava poc temps de vida, i que havia pensat passar els seus últims dies a 
Londres. El desembre d’aquest any, el mateix dia que moria el pare de l’autora, va 
morir la Joana a Londres. Aleshores l’autora va començar de nou amb la novel·la 
però escrivint-la en primera persona, com si la pròpia Joana E  ens expliques la seva 
historia. Diu l’autora que només ha garbellat els records de la protagonista i s’ha 
limitat a reproduir amb el seu llenguatge i les seves expressions tot el que la Joana 
E li va explicar, canviant el nom dels personatges, menys el de la protagonista i les 
professions i el lloc on transcorrent els fets. Per tant estem davant d’una història real.

ARGUMENT

La novel·la narra la biografia del personatge central, Joana E,  explicat en primera 
persona per la protagonista.

La Joana és filla d’una família de la burgesia mallorquina, que té una vida plàcida 
entre la ciutat Mallorca i una finca que la família te a pocs quilometres de la ciutat, 
Son Galiana. Envoltada per l’amor dels seus pares i de la dida  Maciana, creix en un 
ambient relaxat sense massa preocupacions, fins que els seus pares moren en un 
accident de trànsit. A partir d’aquest moment ha d’enfrontar-se a diferents problemes. 
Per una banda el tema de l’herència, ja que la família de la seva mare vol prendre-li 
tot el que li correspon i a més se’n assabenta de manera molt poc afortunada que els 
seus pares l’havien adoptat i d’aquí el nom de Joana E., d’ expòsita. 



La seva vida es converteix en una tortura, ja que la seva tutora, una tia materna que 
mai havia estat d’acord  amb l’adopció de la Joana, ara a més li vol prendre l’herència. 
La Joana entra en una profunda depressió fins que es casa amb el doctor Ligorra. 
Però des del primer dia de matrimoni la protagonista s’ha d’enfrontar una vegada 
més als interessos que suscita la seva herència, ja que el seu marit li deixa ben 
clar la nit de noces, que  s’ha casat amb ella per protegir la seva herència i els seus 
diners, i evidentment treure la contrapartida econòmica de ser  tutor  d’ella i de la seva 
herència. Per tant, la Joana entra en un altra estat de depressió i desencant, ja que 
amb el seu marit tenen una convivència com de dos germans. Ell és molt més gran 
que ella de manera que tampoc els interessos d’ambdós són els mateixos. 

Finalment, la protagonista inicia una relació amorosa amb l’advocat del seu marit. 
Aquest serà el gran amor de la seva vida, en Miquel. Fruit d’aquest amor neix un fill 
que ella i en Miquel amaguen fins que un dia han d’explicar al doctor la veritat. En 
Miquel mort sobtadament i la Joana és queda amb el seu fill, el qual porta el cognoms 
del seu pare, en Miquel, i continua fent  vida marital amb el doctor Ligorra, el qual 
per no destapa l’escàndol cria aquesta criatura com si l’haguessin acollit. El dia que 
doctor Ligorra es mort la Joana s’allibera finalment i continua la vida amb el seu fill. 
Evidentment el doctor Ligorra ho deixa tot lligat perquè ara tampoc la Joana pugui 
rebre res de l’herència. L’única cosa que li queda a la Joana és son Galiana. Comença 
una nova vida, portant el seu propi negoci que a més és molt pròsper i donant estudis 
al seu fill, cosa que amb ella els seus pares no havien previst. El seu fill en un moment 
de l’historia li parla de la seva homosexualitat, la qual cosa a priori la Joana no se la 
pren massa bé, encara que finalment accepta. En aquest punt de la seva vida l’únic 
que ara vol la Joana es venjar-se d’aquells que li han fet tant de mal i planeja una 
estratègia perquè el seu fill es quedi tot el que és d’ella. De manera i ja que ella no és 
la mare legal de en Joan i legalment i eclesiàsticament  és una dona vídua, es casa 
amb el seu fill a la Seu de Palma davant la mirada atònita  i de ràbia del resta de la 
família.

IDEES PRINCIPALS I SECUNDARIES

L’idea principal de la novel·la és mostrar la societat burgesa dels anys trenta i de la 
postguerra Una societat tancada que considera que el  naixement marca per sempre 
la vida de les persones. Una vida plena de símbols i d’aparences que amaga les 
passions més baixes del ésser humà, com l’egoisme, la cobdícia, els interessos 
econòmics i la hipocresia. Al mateix temps que ens mostra l’evolució de les persones 
com a conseqüència de les experiències viscudes i l’instint de superació i recerca de la 
felicitat. 

A banda podem trobar diverses idees barrejades com la situació de les dones en 
aquella època. Una situació molt diferent del que ara considerarien normal. Amb la 
majoria d’edat als vint-i-un anys, amb la subrogació als homes i sense donar cap 
mena d’importància a la seva realització personal ni intel·lectual. De fet en diferents 
paràgrafs del llibre, la protagonista ens parla de la seva mare com una feminista, 
però encoberta davant la societat per evitar ser jutjada dins el seu cercle d’amistats. 
Però existeix una gran contradicció, ja que tot i que la seva mare és una dona lliure, 
econòmicament és independent per la  herència que  ha  rebut per la mort dels seus 
pares i el seu marit és una persona d’idees avançades i per tant la deixa fer bastant, 
ella en contrapartida per l’egoisme  personal de no apartar-se de la seva filla, no li 
dona una formació a la Joana, perquè aquesta pugui defensar-se més en davant. Li 
dona cultura, la fa assistir a diferents actes culturals, a classes d’angles, a concerts, 
etc.., però denota com si a priori l’estès educant només per ser una senyoreta. 
No preveu que ella l’abandonarà de manera sobtada i la Joana quedarà totalment 



desemparada en el  món en el qual viu.

La novel·la de manera, potser molt subtil, també parlar dels prejudicis vers la 
homosexualitat, ja que la Joana tot i que hauria de ser una persona capaç de 
comprendre qualsevol  situació degut a tot el que durant el transcurs de la seva vida 
ha hagut de viure, inicialment assimila malament les preferències sexuals del seu 
fill. Una altra vegada les contradiccions  pròpies del ser humà, ja que la Joana, en 
diferents passatges del text, es mostra com  una persona sexualment sense  gaires 
tabús i per tant hauria de tenir la capacitat d’acceptar la sexualitat d’en Joan, però 
també és cert que reacciona com ho faria la majoria de la gent, amb un rebuig inicial 
per finalment acabar per acceptar-ho

El llibre parla d’amor, de l’amor lliure i apassionat, que és el que senten la Joana i 
en Miquel  Parla de l’amor maternal el que la mare de la Joana sentia per ella i a la 
vegada el que ella sent pel seu fill, però també parla de l’amor  que la Maciana sent 
per la protagonista.  

La novel·la també tracta de  l’odi, la hipocresia  i la rancúnia (la que sent la Carme vers 
la Joana) i de la venjança, (sentiment que la Joana sent vers la seva família).

També trobem en diverses ocasions la fidelitat.  La que fidelitat que demostra la mare 
del Bernardet per la Joana i la seva família, la del Bernardet  i la Maciana vers la 
Joana .

Maria Antònia Oliver ens parla de les classes socials, de les diferencies entre elles. 
Ens parla de les obres de Londres, de tot el personal de servei  i de la burgesia.

Per acabar el llibre també ens parla política i de com i de quina manera es diferencien 
els dos gran grups del moment, els partidaris de Primo de Rivera i els que no ho són. 
Fent quasi un anàlisi subtil de la diferència  no només ideològica, políticament parlant 
sinó també de  la manera d’entre la vida , l’art, l’amor, en definitiva de la llibertat. 

ESTRUCTURA EXTERNA I INTERNA

El llibre externament esta estructurat en onze capítols, cada un d’ell té diverses parts. 
Aquesta divisió  només te en comú que tots els capítols comencen amb una reflexió de 
la protagonista.

 Pel que fa a l’estructura interna, podem agrupar aquests capítols en cinc  parts  que 
correspondrien a cinc èpoques molt diferenciades de la vida de la Joana.

1- La seva infància , fins la mort del seus pares i el temps que viu amb la seva 
tutora, la tia Carme

2- Des de que la Joana es casa amb el doctor Ligorra i es lliura de la tia Carme 
fins que coneix a en Miquel

3- L’amor apassionat amb en Miquel, la naixença del seu fill fins la mort del seu 
amant, en Miquel.

4- La seva vida amb el doctor Ligorra i el seu fill fins la mort del doctor Ligorra.
5- La nova vida  un cop ha mort el seu marit fins la reconciliació amb en Joan 

després d’haver-se assabentat de la seva homosexualitat.



 A més internament,  podem fer una diferenciació des del punt de vista del temps  en 
dues part molt clares. Una el dia del seu segon  casament, és la narració del present, 
des de la primera plana del llibre fins al final ens va explicant amb detall des de que es 
vesteix fins que surt de l’església sent  ja, la dona del seu fill. Una altra és el relat de la 
seva vida des de la infància  fins  el dia del segon casament que representa que té una 
cinquantena d’anys.

ANÀLISI DELS PERSONATGES.

L’obra fa un anàlisi més psicològic que no pas físic dels personatges mitjançant la 
protagonista i narradora de la història. Tot i que hi ha personatges que per les seves 
actuacions desvetllen el seu caràcter, en realitat el lector coneix el personatges per les 
reflexions que sobre ells fa la protagonista.

JOANA E

És la protagonista de la novel·la. L’autora ens la mostra com una persona en 
constant evolució degut a la vida difícil i contrariada que viu. De petita era una nena 
observadora, amb caràcter i ganes d’aprendre. De fet aquest to vitalista que no 
perd en tota l’obra, tot i que hi ha moments de depressió, fa que superi les dificultats 
buscant sortides per trobar una vida que finalment la complagui.

A partir de la mort del seus pares i fins que coneix en Miquel la seva vida esta plena 
de contrarietats, de rebuig i falta d’amor, d’interès per la seva herència de tothom que 
s’acosta a ella. Per tant és una època de depressió.

Quan la Joana comença la relació amb en Miquel, jo crec que és quan surt la seva 
personalitat real. És l’època de  coneixença interior, de realització de la maternitat, de 
tranquil·litat etc.. a partir d’aquest moment ella aprendrà a reconèixer els seus desitjós 
sexuals i a reconèixer el seu propi cos com una alliberament de  la falta d’amor que ha 
rebut en els últims anys.

 Finalment la seva realització com a   mare i la seva capacitat per desenvolupar-se 
econòmicament i per tant per una vegada en molt temps és la única que dirigeix la 
seva vida i a més ho fa de la manera que ella vol, sense massa prejudicis ni tabús.

Físicament  la Joana l’autora la descriu com una dona maca, amb uns ulls grans i clars 
i prima. Al final de la novel·la i degut als anys que te la protagonista se’ns mostra com 
una dona que ha perdut les formes, però que continua sent  coqueta.

DOCTOR LIGORRA

 ÉS el primer marit de la Joana, és un feixista i interessat. Es casa amb la Joana quan 
aquesta te vint anys i ell cinquanta, només per passar a ser el propietari de la clínica 
del pare de la protagonista. El doctor Ligorra a més s’aprofita de la innocència de la 
Joana, del poc interès que aquesta té pels temes materials i de la mala situació per la 
qual la Joana esta passant, el dol del seus pares i la convivència amb la tia Carme.

Es un dèspota, i aparentment fa el posat de bona persona i respectable, però a la vida 
només li interessa el prestigi personal i els diners. De fet aquestes són les úniques 
dèries que tenia el doctor, ja que a la novel·la ens el mostra com una persona asexual, 
no només no fa mai l’amor amb la seva dona sinó que a més no se li reconeix mai cap 
tipus d’aventura de cap mena.



Físicament és baixet, gras i  amb bigoti.

MIQUEL TORELLO

És l’amor de la Joana, és advocat. Te tendències polítiques d’esquerres, és 
apassionat, un lluitador i honest. Físicament és atractiu, amb els ulls negres i amb 
bigoti. És més jove que la Joana.

JOAN 

És el fill de la Joana i en Miquel. Estima la seva mare amb la qual fa múltiples 
viatges, es còmplice amb ella en contra la família que li ha fet la vida impossible. 
Te una carrera universitària, és homosexual i és una persona lliure. Porta la seva 
homosexualitat amb naturalitat i es valent i agosarat, ja que quan la seva mare li 
demana de casar-se amb ell, respon amb un gran somriure, ja que ell esta per sobre 
d’un munt de conviccions socials que la seva mare ha hagut d’aguantar al llarg de la 
seva vida.

MATEU BATLLORI

Pare de la Joana, és metge i accionista majoritari de la clínica on treballa. Fill únic, 
el va criar la dida ja que quan la seva mare es va morir, es seu pare es va tornar  a 
casar i se’n va anar a França. Viu íntegrament per la seva dona i la seva filla, vol que 
siguin molt felices. És una persona amb la mentalitat molt oberta, però potser una 
mica menys franc que la seva a dona a la qual li agradava, fins i tot,  ser una mica 
descarada

MARIA GILI

Mare de la Joana i segurament la persona que va influir més en la vida de la 
protagonista. Els seus pensaments es mostren de manera clara, es feminista i creu 
amb la igualtat del sexes tot i que  a vegades el seu comportament  vers l’educació de 
la seva filla es mostra una mica contradictori, ja que per l’egoisme de no separar-se de 
la  Joana, no la fa anar a estudiar.

MACIANA

És la dida de la Joana i al llarg de la vida la persona amb la qual sempre hi podrà 
comptar. La seva vida es redueix a la vida que viu la Joana, només pensa en el 
benestar de la protagonista. Encarna la fidelitat, l’amor i la comprensió.

BERBADET

És un amic d’infància de la Joana. La seva va ser una relació d’amistat tot i que ell 
era el fill dels masovers de Son Galiana. Per part de la Joana i de la seva família no 
hi havia reticències en quant a aquesta amistat, en canvi per part de la mare d’en 
Bernardet si, ja que ella considerava que no s’havien de barrejar degut a la seves 
diferencies socials. La novel·la ho deixa entreveure que potser entre ells hagués sorgit 
l’amor en una altra època i en unes  altres circumstancies. És totalment fidel a la Joana 
durant tota la vida en el pla amistós

BEL

Mare d’en Bernardet i masovera de son Galiana, una persona de caràcter fort i en molt 
prejudicis socials. Fidel a la seva mestressa. És llesta i discreta.



TIA CARME

Mentidera, egoista, interessada i falsa. No hi va estar d’acord mai amb la adopció per 
part de la família Batllori i aquella rancúnia i la consciència de l’estirp familiar li servirà 
per defensar l’herència de la seva germana, la senyora Batllori, davant la Joana. 

TEMPS

La  novel·la té dues histories paral·leles, la del dia del seu segon casament. Aquesta 
historia dura només un mati. Va des del moment en que la protagonista s’està 
vestint fins que surt per la porta de la catedral de Palma casada amb el seu fill. Això 
transcorre al voltant de l’any 1968. Socialment esta situada al final del franquisme

L’altra historia que narra una part important de la vida de la protagonista que va 
des del 1920 quan la Joana té uns 10 anys aproximadament, fins també l’any 1968 
moment en que la Joana, que té 58 anys, li demana al seu fill per casar-se i li explica 
el seu pla. Socialment passem per la guerra civil, la postguerra i tota l’era franquista.

LLOC

La localització de la historia es Mallorca, tant  a Palma coma  a Son Galiana. Tot i que 
trobem passatges a Londres, Roma, Paris i Barcelona.

EXPRESSIÓ

L’obra està narrada en primera persona, com si fos una autobiografia. Predomina el 
relat més que no pas les descripcions i els diàlegs. Tot i que en trobem uns quants. És 
un relat dramàtic i trist donat les fatalitats  a les quals a d’afrontar-se la protagonista 
durant el transcurs de la seva vida.

Constantment hi ha reflexions i comentaris que deixen entre veure idees sobre la 
vida, la llibertat, la societat del moment i  la honestedat. És rica en quan a reflexions, 
sentiments i valors humans.

Escrita amb un mallorquí dolç, però sense massa tabús, el estil es clar i directe. 
Trobem ple de paraules dialectals com al.llot. bordagassa monpare, acalar el cap, sa 
loquenca, casa dels amitger, misser etc.

COMENTARI PERSONAL.

La novel·la basada en una història real, demostra una vegada més que la realitat 
sempre supera la ficció. M’ha impressionat la historia per la valentia de la seva 
protagonista, la sinceritat i la personalitat, ja que davant d’un mon tancat i covard 
reacciona fen possible una vida a la seva mida. M’agrada molt que el personatge sigui 
tan real amb les seves contradiccions, el seu aprenentatge personal  i la seva evolució 
cap a la llibertat personal L’autora ha utilitzat infinitat de detalls per deixat sobre la 
taula molts valors de la vida  i la societat., aspectes morals, socials, polítics i de classe 
socials. Pe tant per mi és una obra complerta en tots els sentits,. Hagués estat fàcil 
caure en una historia carrinclona o sense esperit, en canvi quan més vegades la 



rellegeixo més detalls i punts de critica i reflexió hi  trobo.

L’autora al llarg del llibre parla d’autors com Victor Català i Virginia Wioof i Charlotte 
Brontes, sota el meu punt de vista això no és una casualitat. De fet la Maria Antònia 
Oliver en la introducció del llibre, quan ens explica que va conèixer a al Joana 
E , ja ens diu que hi ha interferències de  les tres escriptores, algunes les posa la 
mateixa Joana E i altres la pròpia autora. Jo m’atreveixo fins i tot  a dir que hi ha 
cert paral·lelisme entre Solitud i aquesta història, ja que el tema central es l’evolució 
personal d’una dona, amb les ànsies de maternitat, de sentir-se estimada, de llibertat. 
Una dona  que encaixa malament en el seu entorn. Salvant les diferencies de temps i 
espai  potser no hi ha tantes diferencies entre la Milà i la Joan E., ni entre Son Galiana 
i l’Ermita de Sant Ponç, ni entre la Maciana i el pastor.

A banda d’això, també m’ha cridat l’atenció que paral·lelament a l’evolució de la  
personalitat de la protagonista,  també hi ha un evolució en quant als seu  gustos 
musicals, passant primer per Wagner, després per Bethowen i finalment Motzart. En 
els primers anys escolta  el romanticisme de Wagner  per continuar amb el classicisme 
de Bethoven gran contingut emocional, per acabar amb el classicisme pur de Motzart .

En conclusió una obra acurada en cada un dels aspectes i amb una historia real, 
però que sembla increïble La seva lectura per la manera en que està escrita és 
àgil  i senzilla, tot i que hi ha rera fons social duríssim. Darrera  la historia vital i les 
vicissituds viscudes per la protagonista hi ha  una manera de entendre la vida que 
traspassa èpoques distants en el temps.


