
49GUIA
SEGRE

Divendres, 6 de juny del 2014 CULTURA/ESPECTACLES

ENTREVISTA

«Has de tornar
a aixecar-te sempre»

PepBras
❘ ESCRIPTOR ❘

L’autor entra en un món de llegendes en la novel·la ‘La niña
que hacía hablar a las muñecas’, que ahir va presentar a Lleida

ITMAR FABREGAT

R. BANYERES

L’escriptor i guionista Pep Bras
(Premià de Mar, 1962) va pre-
sentar ahir a la llibreria Punt
de Llibre de Lleida la seua úl-
tima novel·la, La niña que ha-
cía hablar a las muñecas, en un
acte conduït per la periodista
de SEGREAnna Sàez. Llegen-
des, documents i records fami-
liars es barregen amb aventu-
res fictícies, misteri, història i
romanticisme en aquesta histò-
ria ambientada entre l’illa bra-
silera d’Ilhabela el 1909, des-
prés del naufragi d’un vaixell
espanyol a les seues costes, i la
París del 1920.
Em revelarà què hi ha de real i
què de fals en la seua novel·la?
Una part de realitat i una de
molt important de ficció. Des
de fa tres llibres, concretament
des de L’edat dels monstres,
m’encanta jugar deliberada-
ment a aquest joc [riu]. En el
pròleg, amb el naufragi, ja pre-
vinc que en algunes parts men-
tiré vilment, en el sentit que
l’accident va existir, però va ser
el 1916 i jo el situo el 1909.
Com va sorgir la novel·la?
Jo treballo per campaments ba-
se. És a dir, m’ho plantejo com
si fos una pujada a l’Everest, i
els campaments són les parts
que tinc moltes ganes d’expli-
car. El primer va ser la imatge

d’una riuada que s’emporta un
taüt, amb el seu protagonista
dins, en un petit llogaret amb
poques cases. La gent del po-
ble el segueix fins que para a la
casa de la doctora. El protago-
nista surt del taüt, en realitat
no està mort, es miraran i s’en-
amoraran.

En el fons, els seus personatges
també parlen de superació.
Sens dubte. Un dels personat-
ges que més m’agrada és un so-
miador. El missatge en efecte
és que sempre has de tornar
a aixecar-te, passi el que pas-
si.
La seua experiència ho avala?
En efecte, quan et quedes sen-
se feina als 48 anys i una hipo-
teca per pagar, has de fer algu-
na cosa.Una és amargar-te i l’al-
tra mirar el costat positiu: feia
molt temps que volia fer aques-
ta novel·la i això m’ho va per-
metre. És una de les etapes més
felices de la meua vida.

«En el pròleg ja
previnc que en
algunes parts
mentiré vilment»

HERMINIA SIRVENT/PAERIA

Voluntariat per la Llengua■ ElVoluntariat per la Llengua a lesTerres de Lleida celebra 10 anys
des de la seua creació. Per això, el saló de Plens de la Paeria va acollir ahir un acte de reconei-
xement a totes les entitats, institucions i persones que han participat en el projecte. Durant aquest
temps s’han creat més de 80.000 parelles lingüístiques a Catalunya. Lleida n’ha posat en con-
tacte la meitat, 1.607 de Lleida ciutat i 2.469 de la resta del territori.


