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Què vol dir viure una vida inten-
sa? Com es fa perquè una vida
tingui sentit? Què ho fa que
tothom pretengui viure una
vida plena, de vegades deses-

peradament, fins i tot esgotadorament?
No deu ser que, per dir-ho com Claudio
Magris, voler viure una veritable vida és
una mena d’utopia condemnada al fracàs
o, si més no, a la decepció? Aquestes són
la mena de preguntes que es plantegen in-
sistentment les dues protagonistes de Pe-
tons de diumenge, la novel·la amb què Síl-
via Soler (Figueres, 1961) va guanyar
l’últim premi Prudenci Bertrana.

Valèria i Elisa són dues noies somniado-
res que busquen la felicitat. Cap de les
dues no ha volgut renunciar a construir-
se una identitat. Lluiten per obrir camins
personals en la Catalunya de la repressió
franquista. Han estudiat juntes arqueolo-
gia. Però les seves vides discorreran per
camins ben allunyats. L’una es casarà amb
el seu primer amor i tindrà quatre fills. Ate-
morida, renunciarà a la seva carrera pro-
fessional per estar al costat del seu marit,
primer a Barcelona i, després, plàcida-
ment, a l’Escala, amb la resta de la família.
L’altra, en canvi, valenta i lluitadora, mar-
xarà a l’estranger, viurà un itinerari trepi-
dant a París, Berlín i Nova York, serà una
arqueòloga reconeguda, satisfarà tots els
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Sílvia Soler va guanyar l’última edició del premi Prudencia Bertrana amb una novel·la ambientada en l’època del franquisme més gris
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Els “petons
de diumenge”
simbolitzen i
sintetitzen la
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Una novel·la ben
escrita, però sense
voluntat d’estil,
construïda en forma
d’investigació
biogràfica a l’entorn
d’una heroïna del
seu temps
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seus desitjos de risc, aventures amoroses,
ambició i èxit. “Tenim vides petites, i ca-
dascuna decideix com les volem viure”, diu
una d’elles en una ocasió. Valèria i Elisa es
veuran poques vegades però s’escriuran
sovint. Les cartes seran un espai de confi-
dència per, al cap dels anys, preguntar-se
amb expectació: “Ets feliç?”.

Què és una vida de novel·la?
Dues vides, dues novel·les possibles, per-
què el que planteja Sílvia Soler en el seu
últim llibre torna a ser el mateix interro-
gant: què és una vida de novel·la? Aparent-
ment, la d’Elisa, tan plena de moviment, lli-
bertat i imaginació. Menys atractiva la de
Valèria, tan càndida, convencional i poru-
ga, tan plena de petites tristeses i de peti-
tes alegries. Però, al final, és la vida de Valè-

ria, que estima i és estimada, que pateix
pels altres i és reconfortada per l’amor, la
que acaba atraient l’atenció del narrador
d’aquesta història. La vida d’Elisa era un
vida per ser viscuda, no per ser narrada.

Petons de diumenge és una novel·la
ben escrita, però sense voluntat d’estil,
construïda en forma d’investigació biogrà-
fica en què l’autora no sempre aconse-
gueix evitar caigudes en la sensibleria. Hi
apareix un Empordà (amb referències
constants a Empúries i a Víctor Català) en
plena transformació social i urbanística,
gens idealitzat. Entre els encerts del llibre,
hi ha el de posar en joc diverses veus nar-
ratives i tota mena de materials per re-
construir la història d’una vida: els dieta-
ris de Valèria, la correspondència amb
l’amiga, entrevistes amb el seu germà i els
quatre fills, etcètera. Són uns personatges
més propers. Neus, Martina, Guillem i Max
desfilen d’un en un pel llibre parlant d’ells
mateixos i de la seva mare, amb el con-
venciment de ser fills d’una veritable he-
roïna del seu temps, protagonista d’un
amor amb el llistó ben alt, “massa perfec-
te”, que cap dels quatre no aconsegueix
igualar i que fins i tot acabarà admirant la
mateixa Elisa, incapaç de concentrar-se
en un sol amor.

Diagnosticada amb un càncer terminal,
Valèriaaniràdesgranantminuciosamentels

seus records personals i secrets familiars al
futurbiògraf, convençudadelvalor terapèu-
tic de la paraula. Però, sobretot, anirà dei-
xant-li llegirels seusquaderns i llibretes,que
descriuen amb passió l’evolució vital d’una
noia que, a finals dels anys 40 i 50, intenta
trobar la felicitat superant els obstacles per-
sonals i les amenaces de l’època. Valèria
aconsegueixcasar-seambel seugranamor,
mort prematurament (la gran veu absent
del llibre), i la novel·la sap transmetre molt
bé els temors imposats per l’estricta moral
catòlica. Els “petons de diumenge” simbo-
litzen i sintetitzen la repressiósexuald’aque-
llesgeneracions i lesdificultatsde transgres-
sió del pecat amb què es trobaven: era el
petó “de la culpa, de la desobediència, de
l’abandó, de la caiguda, de l’amor”.

En canvi, hi sobren o no queden ben ar-
ticulades les al·lusions a l’actualitat que
recullen els dietaris de Valèria (la mort de
James Dean, els amors de Roberto Rosse-
llini i Ingrid Bergman), les lectures
(Faulkner, La plaça del Diamant), les refe-
rències a la vida pública o política (el Maig
del 68, les evolucions del règim). Al cap i
a la fi, però, com diu l’Elisa, “la felicitat ens
fa vulgars”. És una llàstima que la novel·la
no acabi de saber donar al lector la den-
sitat moral que l’hauria pogut convertir en
un bon testimoni històric de la microhis-
tòria d’una generació.❋
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