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Quina simbologia s’amaga darrere 
del jardí de la novel·la?

—El jardí representa el pas del 
temps, relacionat amb com ha canviat la 
relació entre uns i altres, entre classes 
socials i grups de gent de diferent 
procedència. D’altra banda, sempre és 
immutable i, tanmateix, amaga totes les 
coses lletges que hem deixat enrere..

—El llibre té una estructura molt 
original. Per què un desmai, un roser i 
un àlber?

—Això també és un símbol. El primer 
arbre és el símbol de la separació, el que 
divideix uns i altres. El segon arbre és el 
roser, és el que atrau però al mateix temps 
punxa. I el tercer, l’àlber, perquè s’acaba 
plantant quan ja s’ha acabat tot,  i és una 
mica l’obertura del jardí, i l’obertura dels 
canvis.

—La nevada del cucut també estava 
ambientada a la Carena, el seu Cantoni-
gròs. Fins a quin punt realitat i ficció 
coincideixen?

—Jo sóc escriptora de ficció, i llavors tot 
el que escric és ficció. Ara bé, és evident 
que totes les circumstàncies les he tret 
d’alguna cosa que conec, en cas contrari 
no les podria escriure. Els personatges són 
una part de gent que conec, però després 
no s’assemblen, perquè els barrejo amb 
altres coses. I afegeixo, com sempre, una 
miqueta de mi. Una dada curiosa és que 
de vegades hi ha gent que no se sent 
identificada, es pensa que m’he fixat en 
una altra persona. Això m’ha passat amb 
tots els llibres, però amb aquests dos 
darrers de manera més marcada. 

—Ha hagut de documentar-se a 
l’hora de tractar les malalties mentals?

—Per descomptat. Tanmateix, és un 
tema que sempre m’ha interessat molt i 
llavors ja venia una mica documentada.  
Conec algun cas proper i la resta, doncs 
he demanat consell a algun metge i he 
llegit llibres, i he llegit alguns casos 
realment increïbles. He esbrinat per a què 
s’utilitza la medicació, quan serveix i quan 
no, si servia en aquells temps... Amb el 
tema de l’Alzheimer, el mateix. A la meva 
família n’hi ha molts casos, així que no he 
hagut de documentar-me gaire perquè sé 
com funciona.

—La novel·la recorre diferents 
moments històrics. La seua vivència 
personal hi ha influït d’alguna manera?

—Sí, moltíssim. En primer lloc, per la 
vivència en el poble, perquè ma mare era 
de Cantoni, encara que jo vivia fora de 
Catalunya, a Pamplona. Llavors, quan vaig 
tornar a Catalunya, comencí a anar al 
poble. Va ser un moment en el qual els 
estiuejants començaven a parlar-se amb 
els del poble. I jo era una mena de cosa 
rara perquè, clar, la meva mare era d’allí 
encara que vivíem a Barcelona, i vaig viure 
la unió entre uns i altres. També he volgut 
plasmar el coneixement que he tingut i el 
meu contacte amb la burgesia catalana.

—Quin paper té la música al final del 
llibre?

—Al final, però també al comença-
ment. Els primers amos del llibre, els 
Torralba, són una gent molt seriosa, però 
la néta és músic, i es casa també amb un 
músic. Llavors tots dos són els que 
trenquen el silenci d’aquell jardí tan fosc. 
Aquí és el moment on ja estan junts del tot 
els dos tipus de persona, els que vénen de 
fora i els que són del poble. I surten 
personatges com la Fineta, que es dedica 
a la poesia. Aquí és quan entre tots 
organitzen el recital de poemes. Això 
també és un homenatge a Cantonigròs, ja 
que entre els anys 40 i 70 es va muntar un 
recital de poesia, en el qual van participar 
grans autors de l’època.

—Vostè ja té una trajectòria al 
darrere. Fins a quin punt pensa en els 
seus lectors quan escriu?

—Sempre penso en els lectors, però 
penso des del meu punt de vista. Si jo estic 
escrivint i no li trobo la gràcia, aleshores 
no funcionarà tampoc en els lectors. Si 
començo a escriure i penso que és avorrit 
torno enrere. On jo sigui capficada de ple, 
el lector es capficarà de ple. Per tant, el 
lector, per a mi, és pensar en mi mateixa.
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«Pensar en el lector 
és pensar en mi 

mateixa»

Escriptora i periodista, Blanca 
Busquets i Oliu (Barcelona, 

1961) va ser guardonada a amb 
el Premi Llibreter 2011, per 
La nevada del cucut. La seua 

darrera novel·la, Jardí a l’obaga 
(Proa), narra des de la dècada de 
1930 la vida d’Aniol, un masover 

de família rica. Una història 
sobre amors i classes socials.
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