
42 DISSABTE, 16 DE FEBRER DEL 2019 ara   
ara llegimarallegim

mort del pare, la Laura –que és es-
criptora de novel·les “que no rebien 
mai l’aplaudiment de la crítica pe-
rò es venien la mar de bé”– també 
s’enfronta a una ruptura amorosa i 
a una crisi inspiracional. Els seus 
problemes no queden gaire lluny 
dels dels seus germans, i tots tres 
proven de superar-los traslladant-
se a la casa familiar, que han heretat 
arran de la mort del pare. “Al tornar 
a aquest escenari es tornen a veure 
en el moment en què van quedar or-
fes. Han de conviure amb un nou 
paradigma, en una situació extraor-
dinària”, assenyala Soler. Si bé a El 
fibló hi predomina la voluntat de 
rescatar l’amor enterrat després de 

Si les famílies fossin cases, 
la dels tres germans Sure-
da seria una masia solem-
ne i majestuosa amb els 
fonaments ben esquer-

dats. La metàfora forma, precisa-
ment, el terreny en el qual habita 
l’última novel·la de Sílvia Soler (Fi-
gueres, 1961), El fibló, la història 
d’una família desconstruïda per la 
mort prematura de la mare i, anys 
després, del pare. Malgrat l’absèn-
cia dels dos progenitors com a punt 
de partida, el llibre és un relat llu-
minós sobre la complexitat de les 
relacions fraternals, que poden ar-
ribar a ser les més complicades. En 
el cas de la Laura, l’Ignasi i la Judit 

!!!! Núria Juanico
Sureda, els seus vincles es van es-
troncar quan la mare va patir un ac-
cident fatídic i el pare no els va sa-
ber ajudar a superar el dol. “Fins i 
tot als germans se t’ha d’ensenyar a 
estimar-los. Quan la mare desapa-
reix, el pare abdica de la seva res-
ponsabilitat i aquí apareixen tots 
els problemes”, explica Soler, que 
ha abordat la història en primera 
persona i des del punt de vista de la 
Laura, la germana gran.  

El fibló, tretzena novel·la de So-
ler i publicada a Columna, que arri-
ba dos anys després d’Els vells 
amics, parla de retrobar-se i recons-
truir llaços trencats quan la vida et 
juga en contra. A part d’entomar la 
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CRISTINA CALDERER

La mort de la mare i del pare 
marca les existències dels tres 
germans d’‘El fibló’, una 
història sobre la 
reconstrucció dels vincles 
fraternals. La novel·la 
número tretze de Soler 
explora l’impacte de la pèrdua 
amb una mirada lluminosa

Sílvia Soler 
“Als germans se t’ha 
d’ensenyar a estimar-los”



43ara  DISSABTE, 16 DE FEBRER DEL 2019  
ara llegimarallegim

la desaparició de la mare, la mort és 
una presència indefugible al llarg de 
tota la novel·la. Aquesta qüestió, diu 
Soler, sempre li ha interessat “per 
raons biogràfiques”: el seu pare va 
morir quan l’escriptora tenia 20 
anys i la mare quan en tenia 36. “Els 
protagonistes experimenten dues 
maneres de viure la pèrdua –asse-
nyala l’autora–. A mi també em va 
passar. Quan vaig perdre la mare, el 
dolor va ser el mateix però el terra-
bastall no hi va tenir res a veure”.  

L’impacte en els que sobreviuen 
Les casualitats han fet que la no-
vel·la de Sílvia Soler aparegui just 
tres mesos després que el seu ger-
mà, Toni Soler, publiqués El tumor 
(Anagrama), un llibre autobiogràfic 
sobre la mort del pare. “A l’estiu va 
explicar-me que l’estava escrivint i 
que es diria El tumor. Em va cridar 
l’atenció el títol, perquè jo tenia clar 
que el meu es titularia El fibló”, re-
corda l’escriptora, que afegeix que, 
l’una a través de la ficció i l’altre a 
través de l’autobiografia, parlen tots 
dos “claríssimament del mateix”.  

Més enllà del sacseig que suposa 
viure dues pèrdues d’aquestes ca-
racterístiques, a Sílvia Soler li inte-
ressava explorar l’impacte que pro-
voca en els que sobreviuen. “Quan 

vius la mort d’algú que estimes i ets 
molt jove et canvia la vida, i també la 
manera de veure-la, et converteixes 
en una altra persona. Els protago-
nistes porten el fibló d’aquesta mort 
a dins”, diu Soler. A la novel·la, el cop 
vital converteix l’Ignasi en un home 
sorrut i egoista, mentre que a la Ju-
dit la fa més insegura i amb un buit 
maternal que provarà de combatre 
quan es quedi embarassada. La nova 
convivència i la presència d’una ti-
eta extravagant són fonamentals 
perquè aquestes barreres comencin 
a alçar-se. I mentre a poc a poc es van 
acostant, els germans també desco-
briran noves facetes dels pares i al-
guns dels seus secrets. Aquesta 
qüestió, de fet, casa amb una teoria 
de l’escriptora, que creu que “els fills 
no acaben d’entendre mai que els 
seus pares van ser petits i joves”.  

El procés de redescoberta passa, 
a la novel·la, per endinsar-se a la bi-
blioteca del progenitor. “Sebastià 
Sureda era dramaturg i llegia en 
funció de les seves obsessions”, ex-
plica Soler, que per dibuixar el pa-
re difunt cita des de Madame Bova-
ry, de Gustave Flaubert, i El zoo de 
vidre, de Tennessee Williams, fins a 
Effi Briest, de Theodor Fontane, i La 
ciutat i la casa, de Natalia Ginzburg. 
De l’escriptora italiana, de fet, es fa 
seva la idea de la importància de les 
cases. És per això que, mentre els 
germans refan els lligams, també re-
formen la llar familiar en un procés 
que acaba resultant alliberador. So-
ler ha procurat esquivar el final fe-
liç i decantar-se més per la idea 
d’uns personatges “que acompa-
nyes només durant un temps con-
cret de la seva vida”. Imaginar com 
segueixen les seves existències, diu, 
queda en mans de cada lector.!

“ELS FILLS NO ACABEN 
D’ENTENDRE QUE ELS 
PARES VAN SER PETITS 
I JOVES”, DIU SOLER

me’n adonar! –exclama–. A partir 
d’ara ho faré servir a les entrevis-
tes”. Tant el plantejament de la his-
tòria com els personatges, equipats 
amb dosis tolerables d’excentrici-
tat, podrien formar part d’una no-
vel·la de Gabriel García Márquez. 
“El déu literari que venero amb més 
entusiasme és Richard Brautigan”, 
comenta. El seu llibre podria ser 
una versió per a tots els públics d’Un 
general confederado de Big Sur o La 
pesca de la trucha en América, dues 
de les joies del nord-americà. “Un 
altre autor que he seguit molt és 
John Irving –continua–. Entre els 
meus referents alemanys hi ha Bir-
git Vanderbeke [de la qual es pot lle-
gir en català Musclos per sopar] i el 
jove Max Scharnigg, que escriu so-
bre pobles petits on passen coses 
amb un punt de màgia”. 

A més de la Selma i la Luise, a la 
novel·la hi trobem un òptic que me-
sura diòptries i té una vida interior 
molt rica, un monjo budista que 
busca “la casa de la reflexió”, una jo-
ve que viu a la mateixa llar on la se-
va tieta de 92 anys es va suïcidar i un 
nen que somia en guanyar-se la vida 
aixecant pesos. A les mans d’un no-
vel·lista com Arto Paasilinna, 
aquesta galeria de personatges po-
dria donar sorpreses narratives in-
teressants. Si n’escrigués un llibre 
Marc Levy o Grégoire Delacourt, en 
canvi, el resultat seria més proper al 
kitsch. Per sort, Leky prova de situ-
ar-se més a prop del primer. “No 
puc evitar el sentit de l’humor quan 
escric –diu–. Si vols explicar fets 
tràgics, una bona eina és combinar-
los amb dosis d’humor. He de reco-
nèixer que no sé quin és el secret per 
fer somriure els lectors”. A l’autora 
li costa desprendre’s dels personat-
ges. “Són homes i dones que han 
crescut «una mica torts», com va es-
criure un poeta que m’agrada –ad-
met–. Una de les preguntes que em 
vaig fer quan vaig començar a treba-
llar en el llibre és quins efectes te-
nen la proximitat i la distància en les 
persones”. Per explicar-ho, l’autora 
convida a fer una passejada de 400 
pàgines per un microcosmos on la 
tendresa i les sorpreses conviuen 
amb el dolor.!

Mariana Leky és filla 
d’una parella de 
psicoanalistes de 
Colònia. Quan era 
petita, els seus ger-

mans i ella explicaven els somnis als 
pares i en treien interpretacions 
d’una complexitat remarcable. “Per 
sort no recordo cap dels malsons re-
currents que tenia”, diu la novel·lis-
ta molts anys després mentre pre-
senta la traducció castellana d’El 
día que Selma soñó con un okapi, una 
de les apostes d’aquest hivern de 
Seix Barral. La història que plante-
ja sembla treta d’una d’aquelles lle-
gendes africanes en què les aparici-
ons fan acte de presència en contex-
tos quotidians. La Selma té la capa-
citat de predir la mort dels 
habitants del petit poble del Wes-
terwald on viu –una regió munta-
nyosa de Renània–: “Cada vegada 
que somia en un ocapi algú acaba 
perdent la vida abans que passin 24 
hores”, explica Leky. El problema és 
que la Selma, àvia de la Luise, la ne-
na que narra la novel·la, no sap qui 
traspassarà. Les seves visions es 
queden a mitges. 

Amb aquesta novel·la, la seva au-
tora ha fet furor a Alemanya. A més 
de vendre’n més de 300.000 exem-
plars, s’està traduint a quinze llen-

!!!! Jordi Nopca

‘El día que Selma soñó con un okapi’ planteja la història d’una 
dona visionària que cada vegada que somia en el mamífer 
africà mor algú al poble on viu. És la novel·la amb el títol més 
curiós de la temporada. Ha estat un gran èxit a Alemanya

gües i tindrà adaptació al cinema. 
“Finalment em puc dedicar a viure 
del que escric”, admet amb un som-
riure. Leky va debutar el 2001 amb 
el recull de contes Liebesperlen, i en-
tre aquest primer llibre i El día que 
Selma soñó con un okapi només ha 
publicat dues novel·les, l’última de 
les quals, Die Herrenausstatterin, va 
aparèixer el 2010. “Durant molt de 
temps em vaig guanyar la vida fent 
informes sobre novel·les per a una 
ràdio: buscàvem llibres per fer-ne 
adaptacions teatralitzades”, recor-
da. Encara abans d’això, Leky havia 
estudiat periodisme cultural i es-
criptura creativa i havia treballat 
breument en una llibreria. 

Una autora amb gravadora 
“He de pensar molt els personatges 
i les cruïlles narratives que plante-
jaré abans de posar-me a escriure 
–admet–. Un cop ho tinc tot a punt 
començo a treballar en el manus-
crit. Abans d’això, faig llargues pas-
sejades per Berlín amb una grava-
dora. Li dicto frases curioses, com 
ara «la Selma somia en ocapis»”. 
Leky reconeix que a l’hora d’imagi-
nar aquesta última novel·la no va te-
nir en compte el substrat psicoana-
lític de casa seva. “És la primera ve-
gada que hi penso, gràcies per fer-
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Realisme màgic  
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