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ESCRIPTORA 

Laia Soler

om s’aconsegueix
escriure tres llibres i
no morir en l’in-
tent?

Depèn de com entenguis l’escrip-
tura, per a mi és un procés en què
em deixo molt la pell. Penso que
l’important és tenir constància,
saber que si vols escriure ho has
de fer i no deixar-ho per demà.   

En què s’inspira quan vol es-
criure?
Sobretot m’inspiro en petites co-
ses del meu voltant, en el cas del
llibre Nosotros después de las do-
ce, per exemple, va ser bastant
puzle, jo sabia que tenia una noia
amb una edat d’uns 18 anys, tam-
bé tenia al cap un carrusel i res
més. Després estant un estiu a
Andor ra em va venir la idea
d’ambientar el llibre en una An-
dorra de ficció.

De l’Andorra real, què és el que
n’ha agafat? 
Per a mi hi ha molts llocs que són
reals, però als quals els he canviat
el nom i els he adaptat. Per exem-
ple el llac d’Engolasters, al llibre
surt com a llac de Fer, i el Coma-
pedrosa al llibre és Vallrocosa. A
mi m’agrada molt ambientar-ho a
Andorra, però el que jo volia era
que fos una novel·la on es respi-
rés màgia i el lector pogués veure
que existeix un poble on la màgia
és real.

Què és el que més li ha agradat
del Principat?
Em sembla un lloc molt acollidor
on sempre trobo molta tran-
 quil·litat, hi ha molta natura, i ai-
xò m’encanta.

Com va sorgir la seva passió per
l’escriptura?
Des que era molt petita, ja que a
mi m’agradava la lectura i als vuit
anys la bibliotecària del poble em
va dir de participar en el concurs
de contes de Nadal i vaig escriure
el primer conte. Després vaig es-
criure diaris dels viatges fami-
liars.

Quin creu que és el secret del
seu èxit en l’àmbit de la literatu-
ra juvenil?  
Penso que és que escric el que a
mi em surt del cor i de l’estómac
en cada moment, i crec que això
el lector ho percep. Penso que tu
no pots transmetre una emoció
quan no la sents, jo sóc una per-
sona molt emocional, i per això
les meves novel·les també ho són.
Moltes vegades els lectors em
diuen que han plorat molt llegint
els meus llibres.

En quins projectes està treba-
llant ara mateix? Com és el seu
dia a dia?
El meu dia a dia és un caos per-
què estic treballant jornada com-
pleta en una editorial i també es-
tic fent un màster en edició. Al
mateix temps estic escrivint un
llibre que espero poder acabar a
principis del pròxim any. Tracta-
rà sobre la recerca de la identitat
per part dels joves. 

Què és el que destacaria del seu
últim llibre i els diria als lectors
perquè el llegissin?
Els explicaria que és una història
diferent, que amaga més del que
sembla. Que s’ambienta en un
lloc que no existeix, però que se-
gurament, quan acabin de llegir
el llibre, desitjarien que existís.
Aquesta és una cosa que m’han
dit bastant, “per què no existeix
aquest lloc?” a mi m’agradaria
anar-hi també, però malaurada-
ment no existeix.
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L. S.

“No pots transmetre una
emoció quan no la sents”

>> Deixar-se la pell escrivint
25 anys. Escriptora i bloguera. Farà demà la conferència ‘Com escriure un llibre (o

tres) i no morir en l’intent’, a l’FNAC. Va començar a escriure als vuit anys.    
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Si vostès han vist les darreres
temporades de Joc de Trons els
reconeixeran. Els sparrows. Els
pardals. Posseïdors de la raó, in-
transigents, van aconseguir el

poder a King’s Landing i van con-
vertir la capital del Tron de Ferro
en una mena de teocràcia. Una
cosa semblant al que van fer els
aiatol·làs i els Guardians de la Re-
volució a l’Iran després de fer fora
el xa de Pèrsia. Les cupaires –per
fer servir la seva mateixa termino-
logia no-patriarcal– ocupen un
espai similar en la remogudíssima
política catalana. Són únics –úni-
ques, perdó– a l’hora de tensar el
sistema i de provocar onades d’ais
al cor. 

Tenen una gran capacitat per
imposar el seu relat i, al mateix
temps, per equivocar-se d’adver-
sari, emparades per un sentiment
de puresa ideològica i des de la ta-
laia d’una pretesa superioritat
moral. Per als que dubtem de tot i
no estem mai segurs de res,
aquesta petulància intel·lectual
ens desarma. Què se’ls pot dir, si
ja ho saben tot? 

L’episodi de la trista proposta de
resolució al Parlament de Cata-
lunya n’és una altra prova. En un

text confús, amb un redactat que
no passaria la selectivitat, han
aconseguit, un cop més, provocar
neguit al país, i despertar algun
vell fantasma –només cal llegir al-
guns comentaris, aquí mateix–.
Potser també som víctimes de
tants segles de discreta introspec-
ció, d’explicar-nos el mínim, i so-
vint quan ja és massa tard. 

Per sort, sembla que la diplo-
màcia ha posat algun pegat al
mal. I així, anar-hi anant, fins a la
propera...

La seca, 
la meca i... Fent amics
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