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PARADISOS 
SUPORTABLES
CASES D’ESCRIPTORS  

A MALLORCA
Amb fotografies de Laura Rosselló

«Si pots suportar-lo, Mallorca és el paradís»: va ser amb 
aquesta frase que la poeta nord-americana Gertrude Stein 
va convèncer Robert Graves perquè triés viure a Mallorca 
quan, després de la Primera Guerra Mundial, buscava un 
lloc de retir. Paradisos suportables és un recorregut per-
sonal i literari, entre la crònica i la biografia d’autor, per les 
cases d’alguns dels principals escriptors que han trobat a 
Mallorca el seu lloc per viure i escriure. De George Sand a 
Antònia Vicens, passant per altres autors clàssics com 
Joan Alcover, Llorenç Villalonga, Maria-Antònia Salvà, 
Robert Graves i Blai Bonet, Paradisos suportables vol con-
frontar obra i vida, paisatge i creació, i fer-ho des de l’espai 
de la intimitat, dels papers privats, de la comprensió dels 
projectes vitals i artístics dels escriptors en els llocs que 
un dia van habitar.

Un recorregut per les cases d’alguns  
escriptors que van trobar a Mallorca  

el seu lloc per viure i escriure: George Sand, 
Joan Alcover, Llorenç Villalonga,  

Maria-Antònia Salvà, Robert Graves,  
Blai Bonet i Antònia Vicenç.
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Escriu des de —i sobre— les fronteres textuals i vivencials. 
És autor de les novel·les Les altures (2022), Ariel i els cos-
sos (2019) i El dia que va morir David Bowie (2016, Premi 
Time Out Barcelona al Creador de l’Any), els contes de 
Maracaibo (2014), el llibre de no-ficció Les nenes que llegi-
en al lavabo (2021) i diverses obres teatrals, com ara 
Transbord (2018). També ha tingut cura del volum biogràfic 
Antònia Vicens. Massa deutes amb les flors (2016) i 
d’Amors sense casa (2018), la primera antologia de poesia 
LGBTQ catalana. La seva obra ha estat traduïda al gallec, 
l’italià i l’espanyol. Des del març del 2022, és el president 
de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. 
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