
Ja podeu enviar les vostres preguntes!!!! Dimecres a les 12.30 comença el xat amb la 
Sílvia Soler! 
  

10:30 

 

324cat:  
Esperem les vostres preguntes... 

  

10:28 

 

324cat:  
El xat comença a les 12.30. Ja podeu enviar les vostres preguntes! 

  

12:29 

 

324cat:  
Ja tenim aquí la Sílvia Soler. Benvinguda! 

  

12:29 

 

Sílvia Soler:  
Gràcies. Bon dia a tothom! 

  

12:29 

 

324cat:  
Comencem amb l'Alba 

  

12:29  Comment From Alba  
Bon dia Sílvia, tinc el teu llibre reservat a la llibreria pel dia de Sant Jordi. Estic 
impacient per tenir-lo ja entre mans... Em preguntava el següent: la història 
d'aquesta novel·la, es basa en gent que coneixes, és a dir, t'has basat en algun 
cas semblant, o és tota fruit de la teva imaginació? Gràcies! Alba  

  



12:30 

 

 
  
  

12:31 

 

Sílvia Soler:  
Es una obra de ficció, tant la història, com els personatges, fins i tot el 
poble on succeix. Però, és clar, sempre t'inspires en gent que has 
conegut, històries que t'han explicat, en les teves pròpies emocions. Es 
inevitable. 

  

12:31  Comment From Anna  
Hola Sílvia. M'encaten els teus llibres però no he llegit l'últim. Què té 
d'especial? Quines diferències i quins elements comuns té amb els últims?  

  

12:34 

 

Sílvia Soler:  
Hola Anna. L'estiu que comença per mi és especial perquè em sembla 
que és la novel.la que a mi m'agradaria llegir. No sé si amb això et dic 
res. S'assembla a les meves novel.les anteriors perquè torna a reflexionar 
sobre els sentiments i les emocions, posant el focus en la família i 
l'amistat. Té un to més en la línia de "Petons de diumenge" o "L'arbre de 
Judes", lluny del registre humorístic de "39+1" o "Una família fora de 
sèrie". 

  

12:35  Comment From Sara  
Hola Sílvia, el nou llibre té un puntet nostàlgic? No creus et pot quedar aquest 
regust...?  

  



12:37 

 

Sílvia Soler:  
Jo sóc força nostàlgica, Sara, i crec que la novel.la té un punt nostàlgic, 
però em sembla que el regust que deixa és més aviat esperançador. Els 
protagonistes refermen la seva confiança en la vida cada any, brindant 
per l'estiu que comença la nit de Sant Joan. 

  

12:37  Comment From Lídia  
Hola Sílvia. Què t\'agrada més i que t\'agrada menys de la Júlia Reig? i de 
l\'Andreu Balart? 

  

12:41 

 

Sílvia Soler:  
Bon dia, Lídia! De la Júlia m'agrada el seu caràcter, un punt rebel. Es 
una persona que vol dirigir la seva pròpia vida i, tot i que és força 
maldestre, insisteix, es qüestiona, mai no accepta les coses per què sí. No 
m'agrada que li costi de reconèixer tant el camí per ser feliç, quan el té 
plantat davant d'ella. I de l'Andreu m'agrada tot! Es un noi madur, que 
encaixa allò que la vida li fa viure no amb resignació, però si amb 
serenitat i sempre mantenint la confiança en la vida. 

  

12:42 

 

324cat:  
Una altra pregunta sobre "L'estiu que comença"... 

  

12:42  Comment From Maria  
Hola Sílvia. Quan escrius sobre el poble de Sorrals, quin poble tens al cap? 

  

12:44 

 

Sílvia Soler:  
Hola Maria. Sorrals és un poble petit i de costa. Aquests són els trets que 
el defineixen. A partir d'aquí, cadascú se'l pot imaginar on vulgui i com 
vulgui. Jo l'imagino entre el Maresme i La Selva, que és una costa que 
conec molt bé. Penso en Vilassar, o Canet o Sant Pol... 

  

12:44  Comment From David  
Hola. Quantes novel.les has escrit? De quina et sents més satisfeta? 

  

12:47 

 

Sílvia Soler:  
Hola David. Doncs crec que aquesta última és el llibre que fa tretze! 
Però no tot són novel.les, hi ha un recull de relats, algun de tipus més 
periodístic. De novel.les, si no em descompto, n'he fet 10. I la que 
m'agrada més és L'estiu que comença! Sempre passa, no? L'últim 
projecte realitzat és el preferit...fins que n'arribi un altre. 

  

12:47  Comment From Núria  



Es pot viure de la literatura? 
  

12:49 

 

Sílvia Soler:  
Deu ser possible...en d'altres circumstàncies. En aquest país i escrivint 
en català crec que és molt difícil. Personalment no ho he aconseguit. 
Visc de les meves col.laboracions als mitjans de comunicació i la 
literatura és una bona ajuda...que arriba un cop l'any. 

  

12:49  Comment From Martí  
Hola Sílvia. El Premi Ramon Llull et canvia alguna cosa? Quin és el teu pròxim 
projecte?  

  

12:50 

 

 
  
  

12:51 

 

Sílvia Soler:  
Bon dia, Martí. El Llull és una gran empenta per la novel.la, la posa a 
l'aparador perquè tothom sàpiga que existeix. Per mi és un 
reconeixement que m'ha donat una gran alegria, no cal dir. La literatura 
és una carrera de fons i en solitari i haver guanyat aquest premi és un 
esglaó més. 

  

12:52 

 

Sílvia Soler:  
Respecte als projectes...encara no hi he pogut pensar. Estic fent una 
promoció intensa de L'estiu que comença i encara tinc la novel.la a dins 
perquè en parlo molt. Espero començar a pensar en una altra història i 
altres personatges abans de l'estiu. 

  

12:53  Comment From Maite  
Hola Sílvia. Et molesta que et diguin que les teves novel.les enganxen sobretot a 
les dones? És un llast o creus que és un mite que ve d'anteriors llibres on 



jugaves més aquesta carta?  
  

12:55 

 

Sílvia Soler:  
Hola Maite! Això de les novel.les per dones...ho entenc, però és veritat 
que em fa una mica de ràbia. Trobo que no és del tot cert, especialment 
en aquessta última. Era una aposta clara a "39+1", això sí que és cert, i 
crec que, com tu dius, d'aquí ve l'etiqueta... 

  

12:57 

 

Sílvia Soler:  
A d'altres novel.les com "Petons de diumenge" o "L'estiu que comença" 
no crec que sigui així. Que hi hagi un personatge femení potent i una 
mirada femenina no em sembla raó perquè els homes no puguin llegir-
les i disfrutar-les. Però, en fi, ho veig una batalla força perduda i tampoc 
no vull encaparrar-m'hi... 

  

12:57 

 

 
  
  

12:57  Comment From Jordi  
Com va influïr la teva mare en la teva afició per la literatura? 

  



1:00 

 

Sílvia Soler:  
Hola Jordi. Doncs la meva mare va influir-hi de manera decisiva, per 
diverses raons. Ella era professora de literatura, una gran lectora i a casa 
hi havia molt llibres i es parlava sovint de literatura. Ella es cuidava de 
crear-nos afició per la lectura i guiar-nos en els nostres gustos. A més a 
més, ella escrivia poesia, tenia amistat amb altres poetes i escriptors. Es 
creava un ambient molt favorable. Jo vaig començar a devorar un llibre 
darrera l'altre des de ben petita i, ja d'adulta... 

  

1:01 

 

Sílvia Soler:  
recordo que en els seus últims anys ens feiem recomanacions literàries 
mútuament , parlavem del que llegíem i del que escrivíem. Guardo els 
seus consells i encara en faig cas. 

  

1:01 

 

 
  
  

1:01 

 

324cat:  
Aquí podeu veure l'escriptora Sílvia Soler contestant les vostres 
preguntes. 

  

1:01  Comment From David  
Hola. Què creus que es pot fer per aconseguir que els nens i les nenes llegeixin 
més?  

  



1:04 

 

Sílvia Soler:  
Doncs mira, David, jo sóc partidària de començar per la cosa més bàsica : 
convèncer-los que la lectura és un plaer, una diversió. Si aconseguim que 
associïn lectura amb diversió després ja aniran veient que també els fa 
reflexionar i que hi aprenen molt. De vegades tinc la sensació que les 
lectures obligatòries a l'escola o a l'institut no estan pensades amb aquesta 
premisa. 

  

1:04  Comment From Toni  
Hola Sílvia. Com veus el periodisme ara més des de fora? 

  

1:09 

 

Sílvia Soler:  
Hola Toni! Dons el periodisme el veig...fotut. Es a dir, crec que és una 
professió que està passant una crisi enorme i que s'ha de reconvertir i 
encara no sap gaire com fer-ho. Estic convençuda que el bon periodisme 
sempre tindrà sentit i serà necessaari, però caldrà pensar noves fòrmules, 
això segur. I d'altra banda veig amb molta tristesa aquesta invasió de fals 
periodisme d'investigació que només consisteix a publicar dossiers -sovint 
falsos-, o a destruir l'adversari. I tants boníssims periodistes 
arraconats...ara mateix estic una mica espantada, però suposo que en 
algun moment farem el pas endavant i sabrem trobar el camí. 

  

1:10  Comment From onatge  
Bon dia a tothom. Els teus llibres es gaudeixen i es viuen... Des del far una 
abraçada sense pressa... onatge  

  

1:11 

 

Sílvia Soler:  
Moltes gràcies...i quina sort, no tenir pressa! 

  

1:11  Comment From Marga  
Ets una escriptora generacional? 

  



1:11 

 

 
  
  

1:13 

 

Sílvia Soler:  
Hola Marga! Dona, jo no diria tant...suposo que et refereixes al "39+1", 
que sí que era un retrat d'una generació (o més d'una). La resta de 
novel.les no tenen aquesta pretensió, fins i tot alguna, com "Petons de 
diumenge" està ambientada en una època que jo no vaig viure. 

  

1:13  Comment From Dolors  
Qué tens entre mans, estàs estàs ja escrivint un nou llibre? 

  

1:15 

 

Sílvia Soler:  
No, Dolors, encara no. Tinc moltes ganes d'escriure però encara tinc a 
dins la història de "L'estiu que comença" perquè en parlo encara molt a 
les entrevistes, clus de lectura, etc. Calculo que començaré a pensar en 
una nova història justament quan comenci l'estiu... 

  

1:15  Comment From Àngels  
Hola Sílvia. M'agraden molt com escrius. Quina novel.la teva triaries si et 
demanessin opinió per fer una pel.lícula? Quin llibre et sembla més adaptable per 
fer per Tv o cinema?  

  



1:15 

 

 
  
  

1:17 

 

Sílvia Soler:  
Bon dia Àngels. Vam estar a punt de fer una sèrie de tv amb el "39+1". Jo 
ho veia molt clar però el projecte es va frustrar finalment. També veig una 
sèrie o una comèdia amb "Una família fora de sèrie". I no cal dir que 
m'encantaria una peli de "L'estiu que comença". I la veritat és que m'han 
dit que és molt cinematogràfica. Tant de bo! 

  

1:17 

 

 
  
  



1:17  Comment From Marc Gómez  
Hola. Què necessites per començar a escriure? vull dir per decidir on situes la 
novel.la i una curiositat: Penses abans en els personatges o l'escenari?  

  

1:20 

 

Sílvia Soler:  
Hola Marc! No funciona sempre igual. De vegades penso primer en els 
personatges, i d'aquí ve la història. Però de vegades és a la inversa. 
L'escenari sol aparèixer de manera natural per posar-se al servei de la 
història. Fins ara sempre havien estat escenaris reals, però en aquesta 
última novel.la és "Sorrals", un poble inventat que s'assembla a molts de 
reals. 

  

1:20 

 

324cat:  
Temps per les tres últimes preguntes... 

  

1:20  Comment From Marina  
Gràcies per aquest xat!!! Ja sé quin llibre compraré per Sant Jordi!!! Gràcies 
Sílvia!  

  

1:20 

 

 
  
  

1:20 

 

Sílvia Soler:  
Ostres, que bé, Marina! Gràcies i bon Sant Jordi! 

  



1:21  Comment From Fabià  
Quin llibre em recomenaries per Sant Jordi, a part dels teus, obviament. 

  

1:22 

 

Sílvia Soler:  
Dues recomanacions : l'última novel.la de la Llucia Ramis "Allò que una 
tarda morí amb les bicicletes". Excel.lent! I si voleu una delícia : "La 
libreria ambulante", de Christopher Morley. 

  

1:22 

 

324cat:  
I l'última pregunta del xat la fa l'Isidre.... 

  

1:22  Comment From Isidre  
S'ha traduït la teva obra en alguna llengua? En cas afirmatiu, reconeixes el teu 
llibre un cop traduït?  

  

1:24 

 

 
  
  

1:25 

 

Sílvia Soler:  
Hola Isidre. Tinc alguna obra traduïda. "39+1" al castellà, al portuguès i a 
l'italià. "Mira'm els ulls" a l'anglès. "L'arbre de Judes" al castellà. I ara, 
"L'estiu que comença" aviat sortirà en castella i al cap d'uns mesos en 
francès. L'idioma que em costa més de llegir-me és en castellà, segur que 
és perquè és una llengua que conec molt més que les altres. Confio en els 
traductors! 

  



1:25 

 

324cat:  
Acabem aquí el xat amb la Sílvia Soler. Moltes gràcies Sílvia per la teva 
amabilitat! 

  

1:25 

 

Sílvia Soler:  
Gràcies a vosaltres!! 

  

1:25 

 

324cat:  
T'ho has passat bé? 

  

1:26 

 

Sílvia Soler:  
Ha estat interessant, i molt divertit! Un club de lectura virtual! 

  

1:27 

 

324cat:  
Gràcies Sílvia i gràcies a tots els usuaris del 324.cat per participar en 
aquest xat. Demà a les 11.00 nou xat. Ens espera en Màrius Serra. 

  
 


