
 

“Escric sobre allò que 
conec i he viscut, 

directament o indirecta”

LAIA SOLER | Publica ‘Nosotros después de las doce’ (Puck Editorial)

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

Soler (Lleida, 1991) és periodista i escripto-
ra. Especializada en literatura juvenil. Publica 
Nosotros después de las doce (Puck Editorial), 
després d’haver tret a la llum Los días que nos 

separan i Heima es hogar es islandés (en cata-
là i castellà). Amb aquest darrer va guanyar el 
premi La Caixa/Plataforma Neo. Els llibres de 
Soler capiven críica i lectors per igual, pel seu 
domini de la tècnica narraiva i la delicadesa i 
mestria a l’hora de parlar dels seniments dels 
personatges.

Aquesta tercera novel·la coninua adreçada al 
públic juvenil?

En literatura no esic gaire a favor d’eiquetar, en-
cara que entenc que és úil per saber el públic po-
tencial quant a l’edat de lectura. Sí que segueix la 
línia dels altres dos llibres. És una història romàn-
ica i parla bàsicament de gent jove, de trobar un 
lloc al món quan l’insitut queda enrere, però els 
temes que es tracten són universals. És el que 
sempre intento.
La protagonista és l’Aurora, una jove que viu a 

Valira...

... que la vigília de Sant Joan es retroba amb una 
amiga, Erin, i el seu germà Teo, que abans vivien 
al poble. El nus de la història és la relació romàni-

ca que s’estableix entre l’Aurora i el Teo.
En la seva literatura sempre hi ha la màgia.

Em resulta diícil qualiicar les meves novel·les, 
però s’apropen al realisme màgic, sense aca-
bar-ho de ser. La història en ella mateixa és ab-
solutament versemblant. Els tocs de màgia m’aju-
den a explicar certs elements per fer-los més 
entenedors.
Les seves novel·les ajuden el lector a entendre 

millor el món dels joves?

Escric bàsicament el que esic vivint o el que he 
viscut directament o indirecta. Amb 25 anys, et 
planteges quedar-te a casa, marxar, com enfo-
ques el futur.... Jo no puc escriure d’allò que des-
conec, per la qual cosa els temes són molt pro-
pers.
Fa un màster de creació literària.

I esic treballant en una editorial. Espero fer un re-
cull de relats, alguns dels quals tenen tocs mágics.
Quin escriptor li ha inluït més?
Hemingway, sobretot, per la seva manera tan di-
recta d’explicar les coses, però tot el que he llegit, 
des de Jane Austen ins a Harry Poter. 
Quin són els seus plans de futur?

Esic escrivint una novel·la que té un caire més 
adult. La protagonista s’apropa als trenta. Els 
meus protagonistes maduren amb mi (somriu).

DIVENDRES 20 DE MAIG DE 2016

La cap de llista del PSC, Meritxell 
Batet, visitarà avui la ciutat de 
Lleida amb la idea de presentar la 
candidatura de Ponent per al 26J, 
fer-se la foto oicial i visitar l’Aplec 
del Caragol... I aquí han començat 
els conlictes emocionals d’alguns 
dels membres de la llista i collis-
tes a la vegada: Amb quina roba 
he d’anar? Es pot fer la foto oici-
al amb el polo i la panyoleta de la 
colla? Es pot visitar l’Aplec vesit 
de políic? Que veurem bosses de 
plàsic al costat de la foto...
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En referència a la inal de la Copa 
del Rei assegura que “la norma a 
seguir” és “ni prohibició d’estela-
des a Madrid ni ocultar la bandera 
d’Espanya a Catalunya”.

Defensa la família crisiana, que diu 
que ara està amenaçada per “l’im-

peri gai”i airma que la igualtat de 
gènere és “la més insidiosa de tota 
la història de la humanitat”.

Jutjaran Francesc Homs pel 9-N, ja 
que se l’acusa de desobediència, 
prevaricació i malversació per l’or-
ganització de la consulta indepen-
denista.

EM BALLA 

PEL CAP 

| Cristina 
Torrent
@cris_torrent |

Passant pel 

rostoll

Us he de confessar una cosa: 
em fan molta mandra les elec-
cions del 26J. Benvinguts a la 
república independent dels 
despropòsits. A la Lliçó magis-
tral dels parits que van voler 
governar i no en van ser capa-
ços. Copiareu cent cops a la 
pissarra: “Faré els deures i pac-
taré amb tui quani”. Suspens 
vergonyós i vergonyant. No cal 
que busqueu excuses, ni que 
feu més jocs malabars. Políi-
ca de vaselina. No cal, tampoc, 
que us espolseu les puces. És 
culpa vostra i de ningú més. 
Final del parit. Ni tan sols ha 
sigut Match Nul. Heu perdut 
tots per golejada. I mentre es-
perem els vents de canvi –que 
no vindran– tornem als temps 

del morrió i l’embut. Tornarem 
a cantar l’Estaca, si cal. A exhi-
bir estelades on sigui, malgrat 
les prohibicions. A cridar “Lli-
bertat”. El 26J tornaré a anar a 
votar i votaré el mateix que el 
20D. Les vegades que faci falta. 
Votaré Independència i donaré 
suport a aquells que han estat 
relegats a la banqueta, sense 
poder jugar, exclosos de l’arit-
mèica políica per defensar 
allò tan reprovable i ignomini-
ós, com és un referèndum. El 
camí cap a la independència és 
feixuc. Lo Salvador de la peni-
nadora sempre deia: “d’Arbeca 
a Paris, 3 minuts. Passant pel 
rostoll, merda ins al genoll”. 
Ànims! Perquè encara hem de 
rostollar una bona estona.

El 26J tornaré a votar 
i votaré el mateix que 
el 20D. Les vegades 
que faci falta
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