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“El passat és una llosa, 
però també un motor”
“El que intentem fer tots –diu un dels 
personatges de l’excel·lent La casa de 
foc (Proa, 2020)– és trobar la llum de 
dins de les coses, els significats, les 
històries, l’aigua”. La recerca de “la 
veritat que hi ha sota la primera ca-
pa de matèria” és un dels diversos 
motors narratius de la nova novel·la 
de Francesc Serés. Narrada en prime-
ra persona, explica els anys que el 
professor d’una aula d’acollida passa 
al Sallent, un veïnat a l’est del terme 
municipal de Santa Pau, i la relació 
d’amistat i conflictes amb el Jordi de 
Can Sol, la seva filla Carmina i la ne-
ta, la Mar, a qui dona classes de reforç. 

Aquesta novel·la és un doble retorn: 
des de La pell de la frontera (Qua-
derns Crema, 2014) que no publica-
ves cap llibre, però, a més, feia gaire-
bé dues dècades que no donaves a co-
nèixer cap novel·la. De fems i de mar-
bres va aparèixer el 2003. Després 
d’anys contestant la pregunta de per 
què no publicaves cap més novel·la, 
ara et demano el contrari: per què hi 
has tornat? 
La novel·la recull, en un sentit més 
profund, més durador i potser fins i 
tot més proper a la naturalesa huma-

na el que és el record i la compren-
sió del món. Això sona molt pedant... 
però tu m’has fet aquesta pregunta. 
De fet, de vegades, quan llegeixes no-
vel·les com Moby Dick hi penses, en 
el que t’acabo de dir. Melville no pre-
tén caçar la balena, sinó la novel·la. 
Com es caça, un relat? ¿Encara som 
capaços de donar una visió omni-
comprensiva del món? ¿Pot ser que 
un llibre sigui capaç d’explicar un 
temps, una comunitat i unes perso-
nes? ¿I pot ser que ho faci d’una ma-
nera innovadora, impugnant les al-
tres maneres de mirar-se el món? 
Tot això és el que intento fer quan es-
cric una novel·la.  

Des que el narrador arriba al Sallent 
el 2007 se sent observat pels altres. 
Es converteix en objecte de rumors, 
com acostuma a passar a les comu-
nitats petites. Aviat començarà a co-
nèixer les històries que corren sobre 
els altres, i el que més l’intrigarà és 
el que ha passat –o no– a Can Sol. És 
un llibre sobre el vesper en què pot 
convertir-se una família. 
La família és gairebé una comunitat 
d’expectatives. Què esperen els pares 
dels fills, què esperes tu dels pares i 
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com uns i altres acaben jutjant el pas-
sat. A la novel·la el narrador intenta 
saber què ha passat amb la protago-
nista més important del llibre, la Mar, 
neta del Jordi de Can Sol. Ella arros-
sega un trencament que ve de vell i de 
la manca d’adequació d’uns temps a 
uns altres. S’ha de trobar com encai-
xa un món en l’altre, i ho anem veient 
per com es jutgen, es descriuen i es 
valoren entre ells, perquè allà han 
passat coses molt serioses. Mai no 
s’acaben d’entendre, i és en aquesta 
incomprensibilitat que al final es ba-
sen les relacions entre tots ells. Hi ha 
un problema de convivència moral 
amb la realitat.  

És una novel·la d’indagació sobre 
uns fets que han canviat la vida dels 
personatges i que acaben afectant 
també el narrador. 
Quina és la veritat, en tota aquesta 
història? Depèn del punt de vista, de-
pèn de fins a quin punt s’hagi viscut 
traumàticament i de com s’expliqui. 

Hi ha un contrast notable entre l’ele-
ment del foc del títol i la feina a la 
qual es dedica el Jordi: ell és saurí, 
algú que sap trobar aigua.  

La casa de foc no és una casa que es 
crema. És una brasa ardent. Si és de 
foc, una casa no es pot cremar mai, si-
nó que ella és la que crema tot el que 
passa per allà. L’al·legoria és buscada, 
perquè una casa de foc és producto-
ra de relat, és un espai energètic. Per 
això en dic Can Sol: tot gira al seu vol-
tant i és una gran bola incandescent. 
No és casual que la situï en una zona 
volcànica, a la Garrotxa... 

Un dels temes subterranis del llibre 
és la droga. Qui es guanya la vida ve-
nent-ne, qui la consumeix i els efec-
tes que això pot tenir. 
La droga és vista com una forma de 
corrupció i també com un pal·liatiu 
davant la dissonància que es dona 
entre tu i el món. ¿Com aconseguei-
xes que la idea de voler-ho tot –
aquesta voluntat de I can’t get no sa-
tisfaction, dels Rolling Stones– 
s’adapti a la petitesa del teu entorn? 
Aquesta idea també apareix a Cham-
pagne supernova, dels Oasis: necessi-
tes l’explosió, arribar a tot arreu, con-
nectar amb tot d’una vegada. El pro-
blema és que quan has connectat ja 
no vols desconnectar. El paradigma 
romàntic el tenim aquí. Connectar-
te amb tot d’una manera sentimen-
tal és una aspiració que ens ha donat 
molt bé el capitalisme dels afectes. 
Has d’aspirar a ser el més estimat per 
tots. Aquest és el paradigma cultural. 
Ara bé, com el gestiones? 

Potser de qui parles menys és del 
narrador en primera persona que 
ens explica la història.  
Ell comença igual que comencen 
aquestes històries d’un jo contempo-
rani, llagoter: se’n va a viure a una ma-
sia i se sent perdut al món. De segui-
da aquest jo va desapareixent en els 
altres i el que pren protagonisme és el 
lloc, la comunitat, i cadascun dels 
membres de la família de Can Sol. El 
narrador comença sent com un Ro-
binson, el nàufrag que arriba a una 
illa quasi deserta, però de mica en 
mica, a mesura que avança el llibre, 
ell també va saltant de segle, passant 
del XVII, al XVIII i fins a arribar als 
problemes contemporanis a què ens 
enfrontem.  

Aquests problemes contemporanis 
estan connectats amb el passat, so-
vint tenen el llast del que hem sigut 
nosaltres, però també els altres, i de 
com ens ha sigut transmès de forma 
directa o indirecta. Això es veu a tra-
vés del Jordi, la Carmina, la Mar i els 
veïns del Sallent i d’altres indrets de 
la zona. 
Sí i no. El passat és una llosa, però 
també un motor. Un dels punts im-
portants d’aquesta novel·la és la su-
pervivència de la zona i de la casa en 
concret, Can Sol. En un món en el 
qual tot és fugisser i peremptori, tenir 
cases que han durat tantíssims anys 
és vist com un pes, però també un mo-
tor. Hi han passat tantes coses, en 
aquestes cases, que el temps és gai-
rebé com un riu. Pots notar l’empen-
ta de tantíssima gent al mateix lloc on 
vius ara. Tan important és haver ha-
bitat el mateix temps amb els teus 
contemporanis com haver-ho fet en 
un mateix lloc. Els teus congeogràfics 
tenen un pes similar. En aquests es-
pais s’han generat uns problemes, ai-
xò és veritat, però te’ls has d’estimar 
perquè són els problemes propis i són 
intransferibles. Els has de solucionar 
tu. És gairebé com un honor.!
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