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stà sola al món. És artista pintora.
Coneix un hereu de Menorca i se
n’enamora. És un bon partit i s’hi ca-

sa. Tenen un fill. Tot sembla rutllar, però
Son Blanc no és l’espai idíl·lic que s’havia
imaginat i els esdeveniments es precipiten.
Al llarg de Sang pura seguim la Sílvia en la
seva lluita personal per afrontar situacions
extremes, un viatge introspectiu, un descens
fins a tocar fons en els viaranys de l’ànima
humana. La novel·la, premi Sant Joan Caixa
Unnim, està publicada per Edicions 62.
Em consta que la novel·la és el resultat d’un
llarg i difícil procés de gestació.
He trigat sis anys i entremig en vaig escriure
una altra. No entenia la Sílvia, les seves reac-
cions, el fet que fos tan bleda. No entenia
què li passava. Cau en un pou molt fons i
fracassa en l’intent de superar la seva situa-
ció. Quan vaig començar a sentir pietat per
ella vaig poder reconciliar-m’hi i acabar la
novel·la. El meu primer objectiu era escriure
sobre com ens enganyen les aparences, un
tema que sempre m’ha interessat especial-
ment. D’alguna manera volia enganyar
també el lector, i no només pel fons, sinó
també per la forma. Així, primer es presenta
com una novel·la vuitcentista, però després
gira cap a una del segle XXI. Hi ha una trans-
gressió de gèneres amb la tècnica del collage,
i he anat barrejant la novel·la gòtica, la ne-
gra, la sentimental, etcètera.
Un dels ‘leitmotivs’ són els versos de Lizano ‘El
capità / no és el capità / el capità és el mar’.
Fan referència a la capacitat o no de prendre
decisions. El món actual ens convida cons-
tantment a fer-ho, però no podem prendre
tantes com voldríem perquè estem inevita-
blement marcats. A la Sílvia, el seu pare li
deia que havia de ser valenta, emprenedora i
forta, però el mar és molt gran i insalvable,
de vegades les circumstàncies manen. Ella és
incapaç de fer front a les seves, s’impacienta
i aleshores s’agafa a un amor primitiu amb
un home molt bàsic, després a una amiga de
circumstàncies amb qui no pot haver-hi cap
veritable amistat perquè està gelosa d’ella, i
finament amb una adolescent xinesa que no
deixa de ser molt diferent d’ella. Està sola,
absolutament sola, i això no ho vol apren-
dre. Està clar que pateix i s’agafa a l’alcohol
com a taula de salvació. Baixa a l’infern,
perd la capacitat de control i no hi ha retorn.
Com has barrejat gèneres tan diferents?
Això va ser una les dificultats a l’hora d’es-
criure la novel·la: en el cas del gòtic descriu
una atmosfera molt clara en la seva estra-
nyesa i una tècnica que atrapa el lector.

E

“L’art és un horitzó
inabastable”

Quan la novel·la transcorre a Menorca és
més senzill perquè el fet que estiguin aïllats
en una casa amb capella pròpia dóna molt
de joc, però a Barcelona, enmig de l’Eixam-
pla i en ple segle XXI, amb Blackberrys,
Ipads i televisors, em va costar mantenir
aquest clima. L’altra dificultat va ser posar-
me en el cervell d’aquesta dona, la seva bai-
xada als inferns i com dur el lector amb ella.
Al darrere hi ha el tema de la creació, que
sempre et porta a l’abisme, al límit entre rea-
litat i ficció, entre raó i bogeria.
Una visió ben romàntica de l’art...
Sóc una romàntica. Crec que per crear has
d’estar als límits i plorar. És una visió, a més,
molt femenina, perquè fa més referència a la

intuïció que a la racionalitat, que sovint
s’identifica més amb els homes.
Què representa la dona que fuig que la Sílvia
malda per pintar?
És un símbol de l’art que se’t va escapant. És
impossible pintar el que vols com és impos-
sible escriure el que vols. L’art és un horitzó
inabastable. En aquest aspecte reconec la in-
fluència de Caspar David Friedrich, que va
centrar el tema de la meva darrera novel·la
Tota una vida. La Sílvia és una fusió entre el
Friedrich i la protagonista de Tota una vida.
Viu l’art de manera romàntica i al mateix
temps s’equivoca en la manera de viure la vi-
da real, ja que davant la malaltia d’un fill no
sap com reaccionar.

L’apunt
Castells
(Barcelona,
1968) col·labora
amb el Cultura
d’El Punt Avui.
Ha publicat les
novel·les El dit de
l’àngel (1998),
Mirada (2001) i
Tota una vida
(2005). Dilluns
farà una trobada
amb els lectors a
Laie (19.30 h).

Ada Castells a l’edifici on viu, a l’Eixample, on s’ambienta parcialment la novel·la A. SALAMÉ
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Quan el mar ja
no és el capità

a Sílvia reflexiona: “El capità no és el capità, el ca-
pità és el mar”, cada vegada que s’enfronta amb
una situació sense sortida que l’enfonsarà encara

més en el món claustrofòbic i denigrant en què viu.
Després d’una relació frustrada s’enamora d’un hereu i
se’n va a viure a Menorca amb la il·lusió de trobar-hi la
llum i tranquil·litat de l’illa, però només hi trobarà la
foscor i el terror d’una família que la volen per garantir
la continuïtat de la nissaga familiar.

Després de perdre els pares en accident i d’una ferida
sentimental, la Sílvia, que ha cursat estudis d’art, no
dubta gens a llançar-se als braços de l’Artur Solivella,
que li ofereix el seu amor i tota “la llum, espai i temps
del món per dedicar-te a pintar” a la seva possessió de
Son Blanc. Un miratge que dura dos mesos, els sufi-
cients per adonar-se que ha caigut en una presó on gai-
rebé no veu mai el príncep somiat, especialment des-
prés d’haver-li engendrat un fill. La mare d’ell és una se-
nyora que l’obliga a una obediència esclava, la clàssica
padrina menorquina que controla amb poders fetillers
tots els fils de la mansió, també els sentimentals. Una
casa que amaga cambres prohibides amb secrets incon-
fessables, un cobert d’eines on no hi pot entrar ningú i
una capella interior amb set sants innocents pintats que
fereixen l’ànima.

Aquell escenari s’acoloreix amb uns personatges del
servei retrets i enigmàtics, obligats a guardar secrets in-
confessables i que es convertiran en protagonistes deci-
sius d’una història que encobreix una tragèdia familiar
guardada amb molt de zel. Fins al seu alliberament de
Son Blanc, la Sílvia haurà de renunciar a alletar el seu
fill, veure’l molt poc, assumir les desaparicions del ma-
rit, a més de veure’s vigilada per un enigmàtic home de
negre que l’encamina cap a la bogeria. Intentarà sortir
del pou cada vegada més profund pintant el quadre de
La dona que fugia i que no acaba mai d’arribar a destí.
Haurà de sortejar molts precipicis que només superarà
pel seu indomable deler de foragitar els perills del seu
fill. En un nou amor hi trobarà tota la força per fugir de
Son Blanc amb el petit cap a Barcelona i tornarà a ser
ella la capitana i no el mar el que dirigeix la ruta del vai-
xell de la seva vida.

Ada Castells, que va debutar fa 14 anys amb El dit de
l’Àngel, una novel·la sobre els seus avantpassats protes-
tants, i va fer una reflexió profunda sobre la creació ar-
tística a Tota una vida, reforça amb aquest relat les ex-
pectatives creades per l’obra publicada fins ara. Ens tro-
bem davant d’una novel·la de maduresa, amb una his-
tòria molt dura, a vegades esgarrifosa, on descriu amb
enginy que la maldat pot no tenir límits. Amb elements
ben tramats, que van portant al lector a un delit crei-
xent per arribar al final. Amb l’afegit d’uns personatges,
tots singulars, amb forta personalitat, i ben caracterit-
zats, que conformen un retaule de les múltiples facetes
de la condició humana.

Però el fet que sigui la mateixa Sílvia la que expliqui
de pròpia veu al seu fill el drama viscut arrodoneix un
relat on hi trobem tots els colors dels sentiments, les
emocions, les alegries, els dolors i la capacitat d’odiar i
d’estimar sense límits. Una narradora que desgrana
una història d’horror com si fos un conte de fades, amb
un llenguatge clar, directe i ric, i amb la suficient subti-
lesa per acaronar amb ponderació, i fins i tot tendresa,
les debilitats i virtuts humanes més extremes. ❋
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PURA SANG
Ada Castells
Premi Sant Joan
Editorial: Edicions 62
(Barcelona, 2012)
Pàgines: 285
Preu: 19,50 euros

Debut
Ada Castells va
debutar fa 14 anys
amb la novel·la El
dit de l’Àngel
(Empúries), una
obra sobre els seus
avantpassats
protestants que va
ser molt ben
rebuda per crítica i
públic
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La maternitat és un altre tema de la novel·la,
una maternitat gens sublimada.
Crec que la maternitat és un dels tabús més
punyents que persisteix avui dia, un tòpic
segons el qual la màxima felicitat de la do-
na s’assoleix a través de la maternitat. Està
clar que la primera frase del llibre, «No tin-
dré mai més fills», és molt dura, i més adre-
çada a un fill.
Però al mateix temps, la Sílvia fa de mare
d’un altre nen que no és el seu...
Perquè, com jo, és creient protestant i
aposta pels febles. Creu que se n’ha de tenir
cura i això passa per damunt del vincle de
sang que prioritzen les famílies poderoses.
La Sílvia creu en l’art i en un Déu absolut.
No és la protestant típica. És una persona
molt visual i li fa por la imatgeria catòlica,
rebutja el barroc perquè és una romàntica.
La novel·la transcorre en dos espais molt dife-
renciats, Menorca i Barcelona. Què delimiten?
Menorca encarna la nostra idea del para-
dís. La Sílvia no s’imagina que darrere les
platges plàcides es puguin amagar històries
terribles. Després torna a Barcelona bus-
cant-se a ella mateixa. De fet, s’ha desatès,
s’ha cregut la idea del matrimoni amb un
hereu i s’ha enganyat. Quan torna, però, és
massa tard. Quan es troba amb el galerista,
un antic conegut, es posa en relleu el con-
trast entre qui va ser i qui és.
Tens vincles amb Menorca?
El meu avi era de Maó. Ara sé que hi tinc
una vuitantena de cosins després d’una
trobada familiar. Per descriure Son Blanc,
la seu de la família dels Solivella, em vaig
inspirar en Son Triay, que avui dia és una
casa de turisme rural prop de Ferreries.
I la família Solivella, que sembla ancorada en
una altra època, existeix?
No ens hauria de sobtar tant trobar famí-
lies així. Hi ha molta gent que no sap on
anar i acaben acceptant relacions que po-
den semblar d’esclavisme. Són mons tan-
cats dels quals costa molt sortir. Respecte al
marit, l’Artur, només diré que l’endogàmia
existeix. I pel que fa a la senyora Solivella, és
cert que per cenyir-me al gènere gòtic
m’anava molt bé pintar algú ben dolent.
Amb tot, no deixa de ser tot molt ambigu,
perquè la veiem a través dels ulls de la Síl-
via. En tot cas, aquests dos ambients em
servien per contraposar un món tradicio-
nal i un de contemporani, els valors caducs
del tradicional (puresa de sang, jerarquit-
zació, obediència, falta d’improvisació)
amb la desorientació total que portem en la
postmodernitat.
Enyorança d’un món habitat pels déus?
Del món tradicional de Menorca no, però
està clar que hem substituït la religió pel
Barça i no és una bona manera de viure, ens
hem quedat amb el ritual i l’adoració però
no amb la transmissió de valors, fora del de
la competició. Vivim en l’època del pensa-
ment únic, i la gent que no pot expressar les
divergències acumula un odi que tard o
d’hora esclata. És com el tema de la inde-
pendència de Catalunya: no ho veig tan
clar que sigui el millor. Vull poder valorar a
fons la qüestió, no es pot enllestir ràpida-
ment amb un clam eufòric. ❋

Entorns
coneguts
Part de la novel·la
s’ambienta a
l’Eixample, on viu
l’autora. Hi apareix
el mussol
publicitari de la
cruïlla de Diagonal
amb passeig de
Sant Joan i
l’estàtua de
Verdaguer amb els
seus xiprers, que
donen el toc gòtic a
una ciutat
malaltissa als ulls
de la protagonista.
Al costat de la
porteria on viu
Castells també hi
ha una botiga de
queviures regentada
per un xinès.

H
Hem substituït
la religió pel
Barça i ens hem
quedat amb el
ritual i
l’admiració,
però no amb la
transmissió de
valors”




