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Ramon Solsona accepta sense posar-hi 
objeccions que fem l’entrevista dissabte, 
la vespra de la cloenda de la Setmana 
del Llibre en Català. L’escriptor, articulis-

ta i divulgador del llenguatge ens atén al certamen 
de la plaça de la Catedral, a la carpa de la cer-
veseria Moritz. Amb un posat bonhomiós i feliç 
més que justificat: “Aquesta novel·la està tenint 
una recepció que em supera i que no m’esperava”, 
assegura aclaparat, amb un punt de perplexitat.

— Doncs això que parlàvem abans d’engegar 
la gravadora: una feinada tremenda.

—Sí, sí. Sempre he tingut la sensació que per 
fer una novel·la cal treballar molt. I en aquest cas 
m’havia de documentar d’una manera especial 
perquè eren mons que desconeixia.

—Perquè aquesta història vostè se la troba en 
una visita als Pirineus.

—Vaig anar-hi uns dies. I a l’hotel, quan co-
mento de passada que el Pirineu és molt tranquil, 

em responen que ara sí, però que uns anys enrere 
allò va ser un moviment constant de gent que 
venia de fora, de camions i màquines. Nouvin-
guts que omplien el ball i el cinema, que venien 
amb les famílies i deixaven les escoles a rebentar, 
literalment... I llavors penses: sempre que hi ha 
hagut grans obres hi ha hagut grans moviments de 
gent que ha anat on hi havia la feina. M’agradava 
explicar aquell cicle d’una manera novel·lesca.

—Al lector el sorprèn la magnitud d’aquelles 
obres. No n’érem conscients. També fou una 
sorpresa per a vostè?

—Sí, sí, sí. Quan comences a documentar-te, 
descobreixes la magnitud del moviment humà, 
gent que aporta riquesa, que genera relacions 
amoroses, conflictes...  Però després hi ha una 
especificitat: hi ha obres hidroelèctriques que 
es veuen molt, però aquí  això no es veu. Hi ha 
un parell d’embassaments molt petits, però tot 
circula per dintre de les muntanyes, hi ha seixanta 
o setanta quilòmetres excavats. La gran feina va 
consistir a excavar aquells túnels i construir les 
grans centrals. I tot fet de conduccions internes 
d’una envergadura important.

—Parlem de la història. Bernat Puigtobella 
va dir que la novel·la era com els túnels exca-
vats que van comunicant-se entre ells. Era una 
metàfora molt bonica.

—A mi em va agradar molt! Com a metàfora 
és molt bona, perquè la intenció era aquesta: 
d’una banda parlar de feines dures, poc valorades 
perquè la gent no les coneix, vint-i-quatre hores 
excavant en torns de vuit hores, per diversos punts 
alhora. Però d’una altra banda hi ha una sèrie 
d’històries amagades, subterrànies, més o menys 
invisibles però que hi són. I has de treure-les a 
la llum de la mateixa manera que treus a la llum 
l’envergadura dels treballs.

—Hi ha un homenatge en la novel·la a Camí 
de sirga. Però també hi ha una mena de tan-
cament de cicle de novel·les com Les veus del 
Pamano o les de Pep Coll. Supose que el tribut a 
Moncada era intencionat i allò altre un afegit. 

—Exacte. Jo tinc una gran devoció per les novel-
les de Maria Barbal, per a mi l’autora de referència 
del Pallars, i també per les de Pep Coll. Ells són 
els nadius. I encara s’hi pot afegir una novel·lista 
desconeguda per a mi que vaig conèixer gràcies 
a la Maria Barbal, que és la Concepció Maluquer. 
Aquests són els d’allà. I els altres som uns intru-
sos, Jaume Cabré, Xavier Moret o jo mateix. T’hi 
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ramon solsona

«Jo escric per a un 
lector ideal, que ho 
lliga i ho entén tot»

L’espera ha valgut la pena. Sis anys després de la 
reeixida ‘L’home de la maleta’ (2011, premi Sant 

Jordi), Ramon Solsona (Barcelona, 1950) torna 
amb l’excel·lent ‘Allò que va passar a Cardós’ 

(Editorial Proa, 2016), una història ambientada en 
les grans obres hidràuliques del Pallars als anys 60 

que ha agitat el món literari en català i ha fet 
invocar amb propietat Cabré o Moncada. 

Entrevista de Xavier Aliaga
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acostes amb voluntat de fidelitat però, 
en el fons, som uns intrusos. De qui em 
sento més proper en aquesta novel·la és 
del Francesc Serés...  

—La pell de la frontera.
—La pell de la frontera. Un llibre-re-

portatge que s’acosta al món real dels 
treballadors immigrants que malviuen 
tirats als afores dels pobles de la Franja. 
Quan obris la meva novel·la trobes un 
fragment de Bertolt Brecht que es pre-
gunta qui va aixecar les piràmides, qui va 
aixecar la Gran Muralla... Això no ho van 
fer els  emperadors, sinó els treballadors. 
Em sento proper a l’actitud de Serés.

—No era fàcil fer una novel·la de 
la postguerra sense caure en alguns 
tòpics. Hi ha els maquis, els comunis-
tes, el mossèn, el guàrdia civil... Però hi 
ha un esforç per no caure en coses molt 
suades.

—Sí, perquè als anys seixanta tot això 
que dius comença a quedar bastant 
enrere, com ara la generació que va fer 
la guerra, que va patir la fam, la misèria, 
l’estraperlo. L’any 65 hi ha una dictadura 
encara molt present i molt forta, però hi 
ha també una generació que no ha viscut 
tot allò de primera mà i que és més des-
preocupada, una mica més frívola, si tu 
vols, preocupada més fer turisme, obrir-
se al món amb la televisió o viatjar amb 
el 600. I per a mi la gran imatge és la dels 
Beatles, que en aquesta època ja hi són. 
La copla encara funcionava, però la gent 
ja balla el twist. La postguerra més tòpica, 
més opressiva, queda una mica –només 
una mica– al marge. La gent comença a 
plantar cara d’una manera desenfadada. 
Comencen a no fer cas, o no fer tant de 
cas, a no espantar-se tant.

—Les dificultats que té en la novel-
la el personatge de mossèn Antonino 
perquè la gent del poble li seguesca la 
veta, és un símbol d’això?

 —Sí. Ni el guàrdia civil ja fa tanta por, 
ni al capellà autoritari dels d’abans, del 
nacionalcatolicisme, que manava molt 
en el poble, la gent ja no li fa tant de cas. 
Organitza una mena de festival religiós 
que deu o quinze anys abans li hauria 
sortit com volia. Però en aquesta època 
la gent del poble i la que venia de fora a 
treballar ja no volia que els atabalessin 
amb resos i processons. El mossèn no 
troba ningú que porti la creu a dalt de la 
muntanya.

—La història conté un crim i una 
relació amorosa que articulen la nar-

ració. Però després hi ha un munt de 
derivades. I grans personatges secun-
daris, com ara els germans Dinamita.

—És curiós, però han agradat molt! No 
tenen molt paper, però agraden molt.

—És que són fantàstics. I aquella 
escena en què canten el “Soy minero” 
d’Antonio Molina és molt emotiva.

—Vaig voler fer uns comunistes mi-
litants, amb consciència de classe, però 
en lloc de fer-los amb discursos ideolò-
giques, els vaig voler fer alegres, festius, 

que toquen la guitarra, que canten molt 
bé... I així em semblava que es trencava el 
clixé del tio pallisses que fa proselitisme a 
base de discursos sobre la classe obrera. 
Sí que ho fan, però d’una altra manera. 
A més, són miners. Com els túnels eren 
molt importants, els miners cobraven 
molt i estaven molt ben valorats. Eren els 
treballadors més valents, més forts, més 
experimentats, amb una certa capacitat 
de lideratge. Guanyaven molts diners i en 
alguns casos se’ls rebentaven en vint-i-
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quatre hores. Però pel fet de ser miners tenien un 
rang especial.

—De la novel·la destaca la llibertat amb la 
qual ha afrontat el tema del llenguatge, tant en 
català com en castellà, termes com “enterro” o 
“joé”. Això fa que el llibre respire molta versem-
blança, molta realitat.

—Aquell era l’objectiu. Aquesta és una novel-
la parlada, gairebé. Hi ha diverses perspectives 
narratives però hi ha molt diàleg. En vaig treure la 
part de les acotacions, per fer-ho molt més ràpid. 
I com ara molta acció no es narra sinó que avança 
a través del diàleg, la novel·la guanya en agilitat 
i dinamisme. Després hi ha els personatges que 
parlen al cap dels anys, en primera persona, que 
també ho fan d’una manera col·loquial. Aleshores 
vaig voler que fos un llenguatge bastant col-
loquial, amb algun tret lingüístic del Pallars, però 
molt suau. Una pinzellada.

—També hi ha passatges en què intervé el 
narrador, amb una prosa més elaborada...

—Molt poca.
—Volia fer-s’hi present vostè, de tant en tant.
—Jo segur que no hi sóc. De tant en tant calia 

algun narrador en tercera persona, que no se sap 
qui és, però és el mínim.

—Les seues novel·les solen tenir una estruc-
tura complexa, pensada. En aquesta ocasió hi 
ha diversos registres: hi ha una mena de bastida 
de documental, d’algú que està preguntant, hi 
ha fragments d’una revista imaginària, hi ha 
diàlegs...

—Quan tinc una novel·la al cap em plantejo 
tota una sèrie de qüestions prèvies abans d’es-
criure la primera línia. No puc escriure si no sé 
qui parla, des de quina perspectiva, si parla més 
d’un personatge, si parla des de dins de la història, 
des de fora, en quina època. Si tot això no ho tinc 
clar, no puc escriure ni una línia, m’he de plante-
jar quina és l’estratègia narrativa més adequada 
a la història que vull explicar.  Donant-hi voltes, 
fent esborranys, vaig arribar a aquesta estructura. 
I faig tants croquis i tantes guies que no escric 
linealment. Com que ja tinc l’esquema al cap, vaig 
escrivint segons em va venint la història.

—I la polifonia de veus serveix també per 
administrar la narració...

—És clar. Amb moltes el·lipsis...
—Que després es reprenen.
—Exactament. Els salts que no estan explicats 

ja els va fent el lector.
—I després hi ha elements solts que després 

torna a agafar, com una referència a la particu-
lar veu de David, el protagonista, que no sembla 
rellevant però tindrà la seua importància.

—Era voluntat meva intentar que la novel·la 
fos coral, amb històries i veus diferents, però que 
totes les veus anessin interactuant les unes amb 
les altres. Efectivament, el crim vertebra totes les 
veus, afecta la resta d’històries, però totes van 
entrellaçant-se. Vaig posar molt d’interès perquè 
això fos així. I tot ajustat, ben ajustat, perquè el 
lector, que no és babau, no pensi que alguna cosa 
no quadra.

—Estic convençut que la novel·la pot connec-
tar amb lectors a partir d’una determinada edat. 
Creu que pot fer-ho també amb el lector més 
jove, que no té connexió amb l’època tractada?

—Jo escric per a un lector ideal, que agafa totes 
les coses que hi he posat, ho lliga tot i ho entén 
tot. I no em preocupa si són joves o no. Quan la 
gent em preguntava de què va la nova novel·la 
jo els deia que de les construccions hidroelèctri-
ques. I la cara que feien era de buenoooo, val [riu]. 
Aleshores: ara tinc la percepció que la novel·la 
enganxa, perquè no és exactament un tractat o 
un assaig per a enginyers, perquè són històries 
humanes. I aspiro que el lector, tingui l’edat que 
tingui, es deixi dur per les històries, prescindint de 
si són hidroelèctriques, del franquisme... El que 
interessa és la història humana.

—L’important és contar una història.
—I que atrapi. Tot això que et deia sobre el to, 

l’estructura, el tipus de llenguatge, m’ho plantejo 
abans de fer una novel·la. Però amb l’experièn-
cia vas veient que per al lector el més important 
és una bona història i uns bons personatges. 
Esforça’t per construir una bona història i uns 
personatges potents, que tinguin carn, que siguin 
creïbles, que emocionin, interessin i fins i tot que 
facin plorar en algun moment. •
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APÈNDIX 
VALENCIÀ 

En acabar les entrevistes, se 
sol preguntar a l’entrevistat, 
com a cortesia, si té alguna 
cosa a afegir. Aquesta vega-
da no ho fem. I és el mateix 
Ramon Solsona qui dema-
na afegir una referència va-
lenciana. Concretament, a 

la data de presentació a Va-
lència, el 20 d’octubre, en el 
marc de La Plaça del Llibre. 
Li faig veure que no tots els 

autors catalans tenen el 
mateix interès a mantenir 

el flux entre Catalunya i País 
Valencià. “Ho sé. I sé que es 
valora. Tinc un grup de per-

sones a València que 
m’agrada veure. I tinc molta 

estima pel País Valencià, 
sempre he tingut interès 

per la situació valenciana”, 
explica. “Per això és impor-
tant per a mi presentar a 
València. M’hi sento molt 
unit i hi vaig amb molt de 

grat”, rebla l’escriptor.
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