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“Escric molt des de la
meva experiència”
El dia que es feia públic que L’es-
tiu que comença (Planeta, 2013)
s’emportava el premi Ramon Llull,
deies que era una novel·la en què
no passava gaire res i alhora hi pas-
sava tot. Llegint-la ens adonem que
aquest “gaire res” és l’evolució de
la vida de dues famílies al petit po-
ble fictici de Sorrals.
La imatge amb què arrenca la no-
vel·la és de dues dones joves que són
molt amigues i que s’han quedat
embarassades al mateix moment.
Totes dues jeuen a la platja i imagi-
nen com serà el futur dels fills. Di-
uen que si són nen i nena potser fins
i tot s’enamoraran. Volia escriure
un llibre que comprengués 50 anys
d’un noi i una noia que es coneixen
d’ençà que neixen i que tenen vides
paral·leles: hi ha moments en què es
troben, d’altres en què s’allunyen i
moments en què les interferències
externes afecten la seva relació. Va
ser així que vaig inventar l’Andreu
Balart i la Júlia Reig.

La casa familiar dels Balart és l’es-
cenari on celebren cada any el so-
par de Sant Joan amb els Reig. És
un dels escenaris més importants
del llibre.
Aquesta casa la tinc al cap des de fa
molt de temps. Fins i tot he arribat
a buscar imatges de cases, jardins i
taules parades per trobar la que
s’aproximava més a la meva idea.
Per mi la casa dels Balart és singular
i a la vegada pot representar qualse-
vol casa on han viscut dues o tres ge-
neracions i que, per tant, guarda
molts records i costums que esdeve-
nen tradicions, com és el cas de tro-
bar-se el dia de Sant Joan i fer un
brindis “per l’estiu que comença”.
La casa havia de tenir un jardí on es
poguessin reunir, i trobar-se a la vo-
ra del mar, perquè Sorrals és un po-
ble de costa.

L’acció de la novel·la arrenca el
1961. Coincideix amb l’any en què
vas néixer. A 39 + 1 explicaves l’en-

‘L’estiu que comença’, premi Ramon Llull, recorre els cinquanta anys de vida de la
Júlia Reig i l’Andreu Balart, units des d’abans de néixer per la intensa amistat entre
les seves mares. Sílvia Soler comparteix l’optimisme esforçat amb els seus personatges
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trada als 40, i a Una família fora de
sèrie els personatges ja tenien fills
i exparelles.
Vaig fer que l’Andreu i la Júlia fos-
sin de la meva quinta perquè em re-
sultava més còmode. M’ha passat en
altres llibres, i és una decisió bas-
tant espontània. Com que intento
explicar la meva perspectiva i de
quina manera va canviant, és lògic
que ho faci en relació amb el que
vaig vivint. Escric molt des de la me-
va experiència, això és veritat, i els
entorns són propers al meu. De ve-
gades penso que hauria de plante-
jar-me reptes més difícils, però al-
hora m’adono que per al que vull ex-
plicar, l’edat, el context històric i
l’ambientació no són el més impor-
tant. Vull parlar de sentiments i de
les relacions entre les persones.

A l’Andreu i la Júlia els toca viure
diversos drames familiars, però no
es rendeixen. ¿Aquesta actitud co-
incideix amb la teva?

Comparteixo el canvi en la meva
manera d’enfocar la vida des del
moment que em va passar el mateix
que els passa a l’Andreu i a la Júlia:
jo vaig perdre el meu pare quan te-
nia 20 anys, i ells perden les mares
en un accident de cotxe. Normal-
ment, els éssers humans van apre-
nent la fragilitat de la vida al llarg
dels anys: la percepció és que si es
pot experimentar gradualment, es
pot encaixar amb més facilitat. En
canvi, quan ets molt jove, tendre i
immadur, quan encara penses que
tot t’anirà bé, rebre una patacada
d’aquestes et marca segur per a tota
la vida. La teva perspectiva canvia
necessàriament. Encara que jo no
he oblidat les pèrdues –les tinc molt
presents–, he intentat que no te-
nyissin de tristesa tota la resta. Sóc
esforçadament optimista.

La reacció de l’Andreu i la Júlia és
força diferent.
L’Andreu és un noi que té un entorn
més difícil –és fill únic i té un pare
depressiu–, però en canvi sap portar
millor la tragèdia. La Júlia va fent
petites rebel·lions contra tot el que
li passa i li costa més trobar el camí,
tot i que les seves circumstàncies
són en principi més favorables.

L’entorn on viuen també condicio-
na les seves reaccions. Per què et
vas inventar el poble on viuen?
Pensava que havia de ser divertit i
no ho havia fet mai. Tenia clar que
per explicar la història era impor-
tant que visquessin en un poble pe-
tit i de mar, que jo imagino entre el
Maresme i la Selva. Podria ser Pre-
mià, Canet o Sant Pol, per exem-
ple... La tragèdia dels Balart i els
Reig havia de passar en un lloc on és
important que la gent en parli du-
rant generacions. D’una banda, el
poble de Sorrals se sent molt seu el
drama, de l’altra, la gent no pot evi-
tar el safareig.

La novel·la és molt mediterrània.
La gent que vivim a prop del mar
som així: quan comença el bon
temps no podem evitar estar-hi en
contacte, tant des dels pobles com
des de la ciutat.

Aquesta mediterraneïtat acosta el
llibre a Itàlia, que hi surt represen-
tada en algun moment, com quan
fas referència a Alberto Moravia i
Elsa Morante.
D’Itàlia m’interessa i m’agrada tot,
excepte Berlusconi. M’hi he sentit
molt a prop d’ençà que vaig anar a
Roma als 18 anys. París em va enllu-
ernar, a Roma m’hi hauria quedat. A
banda de Moravia i Morante, les
meves devocions literàries italianes
són Natalia Ginzburg i Giorgio Bas-
sani. Mentre escrivia L’estiu que co-
mença tenia molt al cap El jardí dels
Finzi-Contini.✒
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“ERA
IMPOR-
TANT QUE
ELS
PERSO-
NATGES
DEL LLIBRE
VISQUES-
SIN EN UN
POBLE
PETIT I DE
MAR”


