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Francesc SERÉS, La casa de foc 
 Lola Tresserras 

Abril  2022               Curs 2021-2022 

Biografia  
Francesc Serés Guillem neix a Saidí, a la comarca del Baix 

Cinca, el 22 de desembre de 1972. Escriptor i professor. 

Es llicencia en Belles Arts (1996) i en Antropologia (1998) 

per la Universitat de Barcelona i l'any 2001 obté el Grau de 

Suficiència investigadora per la Universitat Pompeu 

Fabra. Compagina l'escriptura amb la docència. 

Amb la seva primera novel·la, Els ventres de la terra (2000), 

queda finalista del Premi Pere Calders i posteriorment 

publica dues novel·les més: L'arbre sense tronc (2001) 

i Una llengua de plom (2002). El volum De fems i de marbres (2003), aplega aquesta trilogia. 

És autor del recull de narracions La força de la gravetat (2006; premis Crítica Serra d'Or de 

narrativa i Nacional de literatura), del conjunt de reportatges La matèria primera (guanyadora 

del Premi Octavi Pellissa i publicada el 2007) i de Contes russos (2009; premis de la Crítica 

Catalana i Ciutat de Barcelona de narrativa). A La pell de la frontera (2014), Premi de la 

Crítica Serra d'Or, analitza la complexa realitat social de Ponent a través d'un conjunt de 

cròniques i entrevistes que en alguns moments deriven cap a l'assaig o la ficció. En el 

terreny del teatre, escriu la peça Caure amunt. Muntaner, Roig, Llull (2008). 

Francesc Serés és una de les veus narratives més importants del panorama literari català 
contemporani. Els seus llibres han estat traduïts al castellà, a l'italià i al francès, i diversos 
relats a altres llengües com l'alemany o el serbi. 

https://www.escriptors.cat/autors/seresf/biografia 
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PREMIS 

• Pedro Saputo de las Letras Aragonesas - Modalitat català (2001): Els ventres de la terra. 

• Ciutat de Badalona - Països Catalans Solstici d'Estiu (2001): L'arbre sense tronc. 

• Premi Octavi Pellissa (2004): La matèria primera. 

• Premi Lletra de pàgines web de literatura catalana (2006) 

• Premi Crítica Serra d'Or de narrativa (2007): La força de la gravetat. 

• Premi Nacional de Cultura de literatura (2007): La força de la gravetat. 

• Premi de la Crítica Catalana de narrativa (2010): Contes russos. 

• Premi Ciutat de Barcelona de narrativa (2010): Contes russos. 

• Premi de la Crítica Serra d'Or de narració (2015): La pell de la frontera. 

• Segon premi Proa (2020): La casa de foc. 

• Premi Llibreter de Literatura Catalana (2021): La casa de foc. 

https://www.escriptors.cat/autors/seresf/premis 

Narrativa 

• La força de la gravetat. Barcelona: Quaderns Crema, 2006. 

• La matèria primera. Barcelona: Empúries, 2007. 

• Contes russos. Barcelona: Quaderns Crema, 2009. 

• Mossegar la poma. Barcelona: Quaderns Crema, 2012. 

• La pell de la frontera. Barcelona: Quaderns Crema, 2014. 

Novel·la 

• Els ventres de la terra. Barcelona: Columna, 2000. 

• L'arbre sense tronc. Barcelona: Columna, 2001. 

• Una llengua de plom. Barcelona: Quaderns Crema, 2002. 

• De fems i de marbres. Barcelona: Quaderns Crema, 2003. 

• La casa de foc. Barcelona: Proa, 2020. 

Teatre 

• Caure amunt. Muntaner, Roig, Llull. BNC Quaderns Crema, 2008. 

• No som res. 2010.  
https://www.escriptors.cat/autors/seresf/obra 
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Qui soc i per què escric   
Francesc Serés 
 

Fa molts anys, la Fira de Sant Miquel marcava el 

canvi del cicle anual. S'acabava setembre, quasi 

no quedava fruita, s'apagava l'estiu terrible i 

començava l'escola. Ni Nadal ni Cap d'Any eren 

dates rellevants, a Saidí. Les festes del Pilar de 

Fraga es reduïen a atraccions que m'espantaven. 

Les de Saidí, per conegudes, fins i tot estranyes. 

Per a mi, no hi havia res comparable a la Fira de 

Sant Miquel, tot el que hi podia haver al món 

arribava al costat dels Camps Elisis. "Camps Elisis" sonava transcendent abans que sabés la paraula 

transcendent. 

De vegades hi anava divendres, dissabte i diumenge. Quan arribava Sant Miquel s'havia d'aprofitar, 

a Saidí tampoc no hi havia gaire res més per veure. Hi anava amb els de casa, amb familiars o amb 

els pares d'algun amic. Diria que eren els dies més feliços de l'any. Els nens, saltàvem de cabina en 

cabina tota la tarda, d'un cotxe a una furgoneta, tractors, camions, excavadores i tornar a casa amb 

bosses de publicitat, les butxaques plenes de globus, caramels i clauers. També n'hi havia que, quan 

arribaven a Saidí, ensenyaven algun trofeu: els taps de les vàlvules de les rodes o d'alguna entrada 

d'oli, encenedors de cotxes i tractors o qualsevol peça que es pogués treure i amagar fàcilment, com 

el pom de les marxes. 

Una vegada hi vaig anar amb en Bernat i el seu pare. Som de la mateixa quinta, amb en Bernat, però 

fins que no ens vam fer grans que ell sempre en va fer dos de mi. Vam anar d'un pavelló a un altre, 

vam trobar altres nens de Saidí i vam atipar-nos de la fruita que ens donaven perquè es feia malbé 

als expositors. Vam jugar tota la tarda, ens ho vam passar tan bé que quan vam arribar al cotxe 

estàvem rebentats. Allà, em va ensenyar tot el que duia a les butxaques, encenedors i taps com els 

que havíem vist el dia anterior a altres nens. 

Recordo tots els detalls, els taps i els encenedors, el cotxe del seu pare, el lloc on vam parar i que 

ara ja no existeix perquè han eixamplat la nacional, el xerric de la frenada seca i com el seu pare va 

fer marrada per entrar en un camí. Estava fora de si. ¿D'on ho havia tret, allò? El seu pare ho va 

agafar tot, va abaixar la finestreta i ho va llençar. "Lladre!", el va escridassar. En Bernat es va pixar a 

sobre i va mullar el seient, però el seu pare ni tan sols li ho va recriminar, com si s'esperés a arribar 

a casa. Hi era jo, que mirava i callava: no tenia esma de dir res, no se m'acudia res per defensar-lo. 

Quan vaig arribar a casa vaig dir que em feia mal la panxa i me'n vaig anar a dormir. L'endemà, en Bernat 

em va ensenyar marques, línies vermelles a les cuixes i a l'esquena, algun blau, les marques del cinturó. 

Hi havia qui ho sabia, al poble, però ningú no va dir mai res. Allò ho vaig viure sempre més i vaig canviar 

la manera de mirar el seu pare, a ell, a la seva família... No vaig tornar a pujar a casa seva. 

Quasi havia oblidat aquesta història, però fa poc vaig tornar a Saidí i vaig veure el fill d'en Bernat 

amb tot de blaus a les cames. Com se'ls va fer no ho sé, potser tothom n'està al cas, però ningú no 

diu res. Potser se'ls va fer jugant. No ho sabré mai. 
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Han passat quasi trenta anys, des dels primers blaus, i he trobat 

situacions similars en desenes de llibres i pel·lícules. Quan em 

demanen per què escric em vénen al cap arguments com 

aquest, que els sap tothom i, a la vegada, no els sap ningú; que 

abans s'han escrit milers de vegades i que encara es poden 

tornar a escriure; que han passat i que tornaran a passar; que 

són el que semblen i, a la vegada, molt més del que són; però 

sobretot, que fan que ens demanem què hi ha darrere d'allò que 

ens sembla evident, que fan que ens demanem quina és la 

història que hi ha darrere dels blaus del fill d'en Bernat. ¿Per què 

escric? Em sembla que la resposta és en algun lloc del trajecte 

que va dels llibres a les vivències, però, la veritat, tot el que hi 

trobo són aproximacions i no sé si sabria respondre sense 

escriure una altra vegada un text que també demani una 

explicació. Vaig intentar aproximar-me a tots aquests terrenys 

en els meus primers llibres, a Els ventres de la terra, a L'arbre sense tronc i a Una llengua de plom. 

Amb el què i el com també hi havia d'anar el per què. ¿Me'n vaig sortir? Fa de mal dir, sí i no, la foto 

sempre és parcial, borrosa i desenfocada. Meva, malgrat tot. 

Quan em demanen qui sóc, tampoc no sé trobar una resposta definida que vagi més enllà del que 

es podria trobar en qualsevol document oficial o dels tòpics d'un currículum. Sé d'on vinc, això sí. 

Entre d'altres llocs, de Saidí, del recorregut que va de Saidí a Lleida, de Lleida a Barcelona, de 

Barcelona a Balenyà i, d'aquí, a Olot i a Sallent. Costa molt definir qui s'és perquè no s'és només 

d'una manera, els llocs i els temps modifiquen d'una o altra forma la direcció dels esdeveniments i 

dels pensaments. El segon tram de llibres que he escrit i que encara no he enllestit se situa 

precisament aquí. Els personatges que surten a La força de la gravetat o a La matèria primera me'ls 

he anat trobant en llocs similars als que he viscut, he escoltat les seves històries, he treballat els seus 

arguments i he recorregut els seus escenaris. Ara que encara treballo en Els camps de força, un llibre 

l'escenari del qual s'estableix entre Saidí i Alcarràs, penso que ja no sóc el mateix que va escriure Els 

ventres de la terra. Els llibres comparteixen escenari i fins i tot, una mica, el temps. El que ja no és el 

mateix és l'autor. 

Mentre em demano com ho he de fer per acabar aquest darrer llibre, he escrit teatre i uns contes, 

els Contes russos, l'acció dels quals s'esdevé, com diu el títol, a Rússia. Pel que fa al teatre, a Caure 

amunt, parlava d'un jo que és nosaltres i d'un passat que ben bé pot ser present. En els contes, de 

la vida d'unes persones petites d'un país molt gran que no sé fins a quin punt podrien ser les vides 

de grans persones en un país petit. Em sembla que no m'he allunyat mai gaire dels blaus d'en Bernat 

ni del revolt on va frenar el seu pare. 

Quan anava a la Fira de Sant Miquel mirava de trobar els expositors estrangers, els txecs de la Zetor, 

la fruita de l'Emilia Romagna o els kiwis –aleshores un exotisme– de Nova Zelanda. El món s'ha fet 

més gran i també més proper, el temps més ràpid i el futur s'ha tornat més incert: han passat i he 

passat quasi trenta anys. Em sembla que escriure és posseir i compartir algun dels trofeus que el 

món et deixa arrancar. Poca cosa, els taps de les vàlvules, alguns encenedors o el pom de les marxes. 

A canvi, sempre hi ha algun blau. 
https://lletra.uoc.edu/ca/autor/francesc-seres/detall  

https://lletra.uoc.edu/ca/autor/francesc-seres/detall
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LA CASA DE FOC 
Els escorpins del Sallent 

Francecs Serés va arribar al Sallent, al terme de Sant Miquel de Campmajor, per raons familiars l’any 

2006, quan per un piset a Olot et cobraven de 900 a 1.000 euros. Llavors vivia en un pis, precisament, 

just davant de l’Hotel Rius i hi havia un camioner que portava llet amunt i avall i que tenia una caseta 

petita. “Prou te la llogarem –li va dir l’home quan li ho va preguntar–, però no aguantaràs”. No hi 

havia calefacció ni estufa i “és plena d’escorpins”, va afegir l’home. En Serés ja havia viscut en una 

casa dels Hostalets de Balenyà que havia 

bastit l’home que li va llogar i, com 

sentencia, “no havia passat mai tant de 

fred”, perquè només hi tenia una estufa de 

butà. “Pel fred acumulat que he passat a la 

meva vida, ja no em fa por, no em fa res…, i 

lo dels escorpins, ho sento, no m’ho crec, 

me vols fer pot”, li va dir al camioner. La 

qüestió de l’estufa la van resoldre, és clar, 

amb una d’aquelles bones i valentes… 

"Hòstia, quan es va escalfar la casa…, vaig 

passar quatre o cinc mesos que sortien 

escorpins pertot arreu…, i serps…, passaven 

pel mig de parets de noranta (eren 

rejuntades  per dins, però no per fora)…” 

“No hi havia ningú potser des de feia seixanta anys… Les serps, a mi, com que vinc de Saidí, no em 

feien res (aquí la gent els té molta por), les he agafades amb la mà. Ara, escorpins no n’havia vist 

mai, a Saidí no n’hi ha, però no els vaig fer cas, i les dues primeres setmanes de ser a la casa dormia 

amb sac de dormir i l’estufa de butà…, anava per casa amb dos parells de pantalons…". 

Quan es va trobar els escorpins pràcticament al damunt, es va quedar  paralitzat. En aquesta casa 

s’hi va estar ben bé sis anys, fins al 2013. En aquella època Serés feia l’aula d’acollida al Cor de Maria 

d’Olot i era feliç fent aquesta feina. Va conèixer la seva actual companya i van decidir d’anar a voltar 

món, per bé que va refer la casa de Saidí per deixar-ho tot allí i se’n van anar. Va voltar una mica i 

llavors va ser quan Pep Berga –a qui ja coneixia de feia molt temps (havien endegat l’edició del 

llibre La Garrotxa [2011])– li va recordar allò que havien plantejat temps enrere i la voluntat de tirar-

ho endavant. Serés havia voltat molt, havia estat a molts llocs, ja havia visitat altres residències 

d'escriptors, com la Ledig House, als Estats Units, o la de Bordeus. Pep Berga no entenia gaire què 

hi anava a fer allà i ell li deia que hi coneixia gent. “Aviam –puntualitza–: un tutorial de fotografia 

te’l pots baixa d’Internet, però la gent no te la baixes d’Internet… Hi ha dues coses que les perdem i 

no les substituïm per res: una és el temps i’altra és la gent”. 

Precisament, part de l’èxit de la Faber és que hi ha gent i li dediquen un temps de qualitat, un temps 

de respecte. “Nosaltres no tenim diners aquí, no ens sobra el temps, però considerem que és una 

de les matèries primeres que estem fent servir; és a dir, dedicar temps de qualitat a la gent: escoltar-

los, fer que el seus projectes t’interessin de debò –que això no es pot fingir”. 
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Als llocs on ha viatjat Serés hi ha trobat gent que té una experiència que li ha proporcionat la 

profunditat de camp que hauria abastat havent de llegir deu llibres. “Tinc el testimoni d’algú que ha 

sortit de Sud-àfrica per la violència i amb tota la família se n’ha anat a Austràlia… Has de poder 

explicar com els projectes són vàlids i sense això [sense la coneixença directa] tindrà filtres de la 

gent que t’ho vindrà a explicar, però jo no vull un acadèmic que m’ho expliqui, vull que m’ho 

expliquis tu directament… Per exemple, un llibre sobre el món de l’edició, però si tu m’expliques 

coses concretes de l’edició…, em dóna un context diferent que dius: no són xifres fredes, és algú que 

m’ho explica, i això és insubstituïble… I això ho estem perdent perquè hi ha tanta mediatització del 

píxel, del paper, de l’informe i del 

brífing…, que dius, no, doni’m gent… 

 

Per cert, potser la història dels 

escorpins del Sallent surti a la seva 

pròxima novel·la, de què ja té un primer 

esborrany, just l'any que també s'ha fet 

una reedició de la seva darrera obra 

publicada, La pell de la frontera, que 

també ha estat traduïda a l'anglès, al 

francès, a l'italià i al castellà entre 

d'altres. És autor, a més, d'Els ventres 

de la terra (2000), L'arbre sense tronc (2001) i Una llengua de plom (2002), trilogia posteriorment 

publicada amb el títol De fems i de marbres (2003). Després va escriure el llibre de contes La força 

de la gravetat (2006), que li va valdre el Premi Nacional de Literatura. El llibre de cròniques La 

matèria primera (2007) va rebre el Premi Octavi Pellissa (2004), Caure amunt. Muntaner, Llull, 

Roig (2008) i Contes russos (2009, Premi Ciutat de Barcelona de Narrativa i Premi de la Crítica Serra 

d’Or). Altres llibres que ha publicat són Mossegar la poma i El llarg viatge d’A. 

https://www.naciodigital.cat/noticia/169326/francesc-seres-unic-estic-amb-independentisme-es-cultura 

 

https://www.naciodigital.cat/noticia/169326/francesc-seres-unic-estic-amb-independentisme-es-cultura
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Guanya el II Premi Proa de Novel·la una història que es 
desenvolupa en una vall de la Garrotxa 
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La casa de foc de Francesc Serés 
Francesc Serés ha fet una destil·lació literària dels nostres clàssics en una novel·la que ens 
convida a rellegir la tradició  

Josep Vicenç i Eres  ::  23/04/2021 
 
Quan començareu a llegir La casa de foc (Proa) de Francesc Serés (Saidí, 1972), us adonareu que 

esteu davant d’una obra extraordinària, una de les novel·les més originals de la literatura catalana 

de principi del segle XXI, i  no exagero. 

Tindreu la sensació que l’autor ha destil·lat molta literatura en aquesta obra. Sentireu la veu 

naturalista-modernista de la Mila de Solitud, de Víctor Català (Caterina Albert), que estava 

obsessionada per la neteja igual que el narrador-protagonista de La casa de foc, obsedit per 

eliminar tots els escorpins de la casa de la Garrotxa; i reviureu les mateixes tensions que la 

protagonista de Solitud encarna entre l’individu i l’entorn, igual que el Mau, narrador de La casa 

de foc, arriba a la muntanya garrotxina -fugint de qui sap què- i que no entén els codis d’honor, les 

mitges veritats i les fidelitats dels que són d’aquella terra en contraposició als nouvinguts. 

Francesc Serés a Can Mau, a El Sallent 

Us sentireu immersos en una trama 

de literatura realista amb 

personatges ambivalents (hippies, 

neorurals, empresaris olotins, 

constructors, galeristes d’art…), 

alguns dels quals, just en el moment 

abans de la tempesta de la crisi del 

2008, viuen al marge de la llei 

comerciant amb marihuana, cocaïna, 

produccions ecològiques i, fins i tot, 

inventant els negocis més increïbles 

que us pugueu imaginar per col·locar 

l’excés de diner negre en boscos, 

terrenys, cavalls, obres d’art de pa sucat amb oli o en falsificacions de mobles antics. Són els 

bandolers i contrabandistes de principi del segle XXI, que imiten els seus ancestres de La 

Punyalada (1905),de Marià Vayreda, però que en lloc de viatjar amb cavalls ho fan amb Nissan 

Patrol.  

A La casa de foc també hi trobareu el realisme màgic de García Márquez, que, passant pel sedàs de 

la tradició literària de Calders i Tísner, arriba a aquesta novel·la amb unes dosis molt ben calculades 

d’humor, com per exemple quan el protagonista revela inconscientment la veritable paternitat 

oculta d’un veí. També s’emmarca en el realisme màgic l’aparició de fenòmens inexplicables que 

són elements centrals de la trama de la novel·la. Així se’ns presenta la capacitat innata de Jordi de 

Can Sol, saurí infal·lible que viu -i guanya diners en efectiu a cabassos- detectant i trobant aigua 

arreu del món, o de la seva conflictiva neta, la Mar, que també ha heretat certs poders 

sobrenaturals. Aquesta novel·la també segueix García Márquez quan fa servir una toponímia 

https://www.nuvol.com/firmes/josep-vicenc-i-eres
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efectista i corprenent, de vegades real de vegades imaginària: Can Mau, Can Sol, Torn, Briolf, 

Llancers, Falgons… 

La novel·la recrea una nissaga amb la voluntat d’explicar la progressió social del protagonista:  neix 

com a fill d’uns masovers molt pobres i és capaç de convertir-se en un ric propietari rural que amaga 

la seva fortuna i que arriba a dominar tota la Vall del Ser. És un itinerari vital, d’altra banda, molt 

similar al de moltes famílies de pagesos catalans que durant el segle XX van  passar de masovers a 

petits propietaris. Per tot això, Francesc Serés ha declarat -igual que va fer Gustave Flaubert amb 

Madame Bovary -que en Jordi de Can Sol c’est moi, a banda que el narrador de la novel·la sigui el 

seu alter ego, ja que ell també havia fet de professor d’aula d’acollida en una escola d’Olot i va viure 

a Can Mau, en una casa del 1587, en una vall entre Santa Pau 

i Mieres. 

Com totes les grans novel·les, té una frase inicial que 

t’enganxa. És alhora una tesi i una declaració de principis que 

quan acabareu la novel·la entendreu perfectament: «És el 

mort més gran que hem tingut. No m’hi cabrà en una missa, 

haurem de fer dos enterraments». 

La casa de foc és una novel·la que narra la descoberta, per 

part d’un foraster, d’un món molt estrany que va néixer fa 

dos cents  anys i que la crisi del 2008 posa en qüestió, un 

paisatge garrotxí i un món propi que es regeix per unes 

normes atàviques. La Garrotxa és un microcosmos molt 

especial. Una mostra d’aquesta singularitat és el fet que va 

succeir a la mateixa època en què se situa la novel·la (el 2005) 

i que va convertir Olot en una de les úniques ciutat del món 

on McDonald’s va haver de tancar el seu establiment per “motius econòmics”, tot i que en tenia la 

concessió per a trenta anys. Aquest episodi històric es va produir per un boicot conscient, 

premeditat i massiu de la població amb el lema “Al McDonald’s ni mú” que reivindicaven el Km0 

abans que s’inventés, com explica el periodista Albert Martínez en el seu article “Fuetada per 

McDonald’s”. Els garrotxins, potser pel seu paisatge volcànic, tan lligat al centre de la terra, deuen 

sentir més la força de gravetat que d’altres mortals. Als habitants d’aquesta comarca se’ls pot 

aplicar la frase d’Irina Mendelèieva, autora del  Contes de color rus que el  Serésmateix cita a La 

força de la gravetat (2006): «En aquest país, la força de la gravetat és major que en qualsevol altre. 

La gent ho viu com una mena de resignació i orgull. S’han acostumat a conviure-hi, es veu que 

s’estimen la terra malgrat que viure els costa més esforç que als habitants dels països veïns». 

A La casa de foc, l’autor fa servir la tècnica del narrador-personatge, una persona interposada per 

descriure un món desconegut que té una gran tradició literària. En català hem de remarcar-ne dos 

exemples molt significatius: d’una banda, el jove veterinari de Barcelona que, a El carrer 

Estret  (1951) de Josep Pla, arriba a Torrelles (Palafrugell). La viuda del seu predecessor li recomana 

que vagi a viure al centre del poble, al carrer Estret, que això l’ajudarà en la seva carrera professional 

i, a més, podrà saber què passa al poble, mirant per la finestra. En el pròleg, l’autor de Llofriu 

manifesta la seva voluntat de fer una novel·la: «en un moment determinat em semblà divertit (…) 

utilitzar la idea stendhaliana del mirall. Així, vaig fer passar un mirall –el meu modest mirall!– per 



~ 10 ~ 
 

una petita població del país». L’altre gran precedent de personatge foraster és el jove advocat que 

va a fer de secretari del Jutge de Pau a la Mequinensa dels anys 50 del segle passat a l’exquisit recull 

de contes de Jesús Moncada Calaveres atòniques (1999). Quan hi arriba el jutge Crònides li 

recomana: «no treballi, senyor secretari, deixi la paperassa i vingui a finestrejar. Guaiti, fixi’s en 

aqueixa noia tan bonica que travessa la plaça. No badi, cregui’m, això dura poc. En un tres i no res, 

passem d’embrions incerts a calaveres atònites». A la novel·la de Serés el narrador també observa 

i és molt observat pels seus circumveïns amb moviment de cortines.  

El narrador de Pla no s’involucra activament en la història i el de Moncada ho fa en un dels contes 

més sucosos del recull, titulat 

“Assentament comptable” on la sogra de 

l’Elisenda Tortosa cuina el pot d’arròs on 

el marit de la nora portava “gra a gra” la 

comptabilitat de les relacions maritals 

íntimes. Davant la tragèdia, la jove, que 

no sap de lletres, demana ajuda al 

secretari per restablir la comptabilitat 

matrimonial. A diferència dels narradors 

de Pla i Moncada, el narrador de 

Francesc Serés a La casa de 

foc s’involucra molt activament en la 

història de Can Sol quan accepta 

l’encàrrec del Jordi de Ca Sol de fer classes de reforç (“conferències”, en diuen a la Garrotxa) a la 

seva neta, la Mar, «perquè no es perdi». També el narrador, en una mena d’autobiografia 

ficcionada, intervé en alguns episodis de la novel·la més enigmàtics i s’assembla molt al narrador 

de Pa i Raïm de Josep Pla, on el paisatge és l’assassí, però amb la participació indirecta, però 

responsable del propi autor. A La casa de foc, el narrador cada vegada queda més enredat en una 

teranyina emocional i social, i fins  i tot algunes de les seves actuacions i decisions són els elements 

catalitzadors de la mateixa evolució de la novel·la. 

La casa de foc es també una destil·lació de la pròpia obra de Francesc Serés. Així, l’aigua com un 

element simbòlic del món que es vol preservar ja sortia magistralment en el seu conte “Beure. 

Cadascuna de les ampolles de la mare.”, publicat a Els  ventres de la terra (2000), on el protagonista 

venia una casa familiar que els seus fills no s’estimaven,  però en salvava unes precioses ampolles 

d’aigua de vidre de la seva mare, record de quan feia de minyona a Barcelona.  L’aigua és el símbol 

de la vida i ho posa en relleu d’aquesta manera: «que la vida del poble girava al voltant de l’aigua 

ho deixava clar la pregària del diumenge demanant pluges abundants però fines (…) Els pous i les 

fonts es cuidaven molt, i també els accessos i les normes que permetien a qui no tenia cap font a 

prop poder entrar per la finca de l’altre a buscar-ne…». 

A la casa de foc hi ha un fet luctuós del passat relacionat amb el foc purificador que ha marcat tots 

els personatges principals i la majoria dels habitants de Sallent. Aquest fet alhora es converteix en 

un fil conductor intrigant i amb aires detectivescos que manté al lector. És el fet violent al voltant 

del qual gira la novel·la i sempre ens manté amb l’ai al cor al llarg de les indagacions del narrador. 

Francesc Serés insisteix, com havia fet en altres de les seves novel·les, en un cert relativisme moral 

en relació amb la violència i l’establiment d’uns silencis còmplices (una omertà). Des del punt de 
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vista narratiu, si una acció violenta és necessària i la realitzen els més febles, està justificada. Això ja 

succeïa al “El tercer full de la ceba”, al llibre Els ventres de la terra (2001), quan els pagesos 

decideixen matar i enterrar els milicians vividors que es volien apropiar de la feina i els fruits dels 

seus ancestres. Aquesta “venjança justa” també està present al llibre L’arbre sense tronc (2001) en 

l’execució, per part de les dones de la bòbila,  del fill de l’amo (violador de nenes i de dones)  i dels 

seus encarregats que també els fan desaparèixer incinerant-los en els forns crematoris de la bòbila 

de rajols, sense les seves pertinences metàl·liques. Aquestes accions violentes per protegir la 

família i una determinada concepció del món rural feta de complicitats, dignitats i lleialtats són 

molt presents a La casa de foc i es posen en evidència per tal que el narrador i el mateix lector es 

posicionin en relació amb aquest debat moral. 

La casa de foc és una novel·la escrita amb una llengua fresca i 

amb unes descripcions precises i punyents: «tenia ocells 

meravellosos, com els dos oriols que venien a menjar a la figuera 

i que compartien les figues amb mi i els toixons. Tenia –amb 

aquest significat que vol dir tenir i no tenir- granotes, gripaus de 

tots els colors i fins i tot salamandres els dies de pluja». D’altra 

banda, també cal esmentar que hi ha un treball lingüístic 

excel·lent que converteix els diàlegs en un català molt natural que 

incrementa considerablement la versemblança de la novel·la. 

Gràcies a la seva manera de parlar ens creiem en Jordi de Can Sol, la Carmina, la jove Mar i, fins i tot, 

els caçadors garrotxins o els immigrants panjabis. 

En síntesi, La casa de foc de Francesc Serés és un complex artefacte incendiari, però aparentment 

simple, que us esclatarà a les mans si no el llegiu. És el plaer de la lectura. És una bomba de 

rellotgeria literària que us està esperant per Sant Jordi: tic, tac. 

https://www.nuvol.com/llibres/la-casa-de-foc-de-francesc-seres-172333 
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ENTREVISTES 

Francesc Serés: “Vivim en un món que es va inventar fa dos-cents anys” 

L'autor de 'De fems i de marbres' canvia de món i situa a la Garrotxa la seva nova novel·la, 'La casa de foc' (Proa) 

Bernat Puigtobella  ::  Editor de Núvol  ::  27/11/2020 

Francesc Serés acaba de publicar La casa de foc, la novel·la amb què es va presentar a cara 

descoberta al premi Proa. Els 40.000 euros del premi són una inversió correctíssima, perquè l’obra 

de Serés té fusta de clàssic. El narrador de La casa de foc és un jove que després de divorciar-se 

s’instal·la a Can Mau, una casa vella a El Sallent, a la vall del Ser, a la Garrotxa profunda. Serés pren 

com a escenari de la novel·la un paisatge que no és literàriament verge. Eugeni d’Ors o Josep Pla i 

l’historiador Jordi Bolòs ja l’havien descrit o estudiat, però La casa de foc hi deixa una empremta 

fundacional. 

Al llarg de la novel·la mantens un diàleg amb aquests autors. Del llibre de Jordi Bolòs dius que et 

recorda que compartir temps arreu del món és tan important com compartir l’espai a través del 

temps. 

Vius amb la frustració que no ho podràs conèixer tot, però la pretensió de saber-ho tot és un 

impossible. I arribes a la conclusió que val més la pena investigar sobre un mateix lloc, on ja hi ha 

tota la informació, veure quines peculiaritats hi ha allà on vius, compartir en aquell espai una 

profunditat que és gairebé biològica, des dels volcans i els menhirs, que et connecten amb una 

història antediluviana, fins als nostres dies. Els mites originals d’un lloc et donen un pòsit, a la vall 

del Ser i a tot arreu. És trobar-t’hi. 

Parles de volcans i menhirs, però La casa de foc és una novel·la amb una càrrega humana i uns 

personatges molt concentrats, començant per Jordi del Sol, que és un patriarca amb una sola filla, 

la Carmina, i una neta, la Mar. Quan parla de la seva relació amb tots tres, el narrador (en Mau) 

afirma: «Les distàncies han canviat tant que, si volem avançar, ja no cal anar més lluny, cal anar 

més endins». És una mica el que has construït en aquesta novel·la: «Un món petit que vol contenir 

tots els mons possibles». 

El món està molt bé, hi ha una exterioritat que val la pena contrastar, però també hi ha un jo històric 

personal i comunitari que és un altre camp de batalla i de treball, sempre que siguis capaç de deixar 

de banda un cert egotisme. En Mau no se situa mai al centre sinó que s’interessa pels altres. I això li 

dona un punt de vista. Caldria veure d’on surt aquesta necessitat… 

L’Alba, la nòvia fugaç, li diu que és un toixó, perquè no té estats d’ànim ni passions fortes ni alegria 

ni tristesa… 

Sí, després de la ruptura amb la seva dona, ell va amb el pilot automàtic. I és quan s’interessa pel 

que passa a l’altra gent que es troba a ell mateix. No té cap voluntat de furgar en els seus traumes 

psicoanalíticament, però sí que està dotat d’unes experiències pròpies que són un material de 

comprensió que l’ajuden a entendre els altres. En Mau és com l’home sense qualitats, un significant 

buit que pots anar omplint, un nàufrag que arriba sense expectatives amb un nivell zero de 

personalitat, que comença a reconstruir-se i quan té una mica de sostre arriben els altres. I això de 

toixó m’ho deien a mi per les canes… 

https://www.nuvol.com/firmes/bernat-puigtobella
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Ets un dels escriptors menys neuròtics de la literatura catalana. Fas una literatura extravertida. 

No tinc neures, soc molt bàsic. El meu únic problema és saber si hi haurà un plat a taula d’aquí a uns 

anys. No tinc necessitats afectives per omplir, soc molt espartà. El que hi ha dins meu sí que 

m’interessa molt. Soc conscient dels passos que faig i procuro fer sempre coses diferents del que he 

escrit en llibres anteriors, però és cert que no hi ha una preocupació excessiva per la interioritat. 

Quan parlo de neures, em refereixo també al llibre. Crec que un dels reptes de l’escriptor català 

és elevar-se per damunt de les nostres neurosis col·lectives de país. A La casa de foc no hi ha res 

que no pugui entendre un lector polonès, els personatges parlen català amb la mateixa naturalitat 

i versemblança amb què parlarien portuguès. És un descans. 

Evito caure en els oportunismes. Fixa’t que fa deu anys m’haurien dit que em feia la novel·la de la 

crisi, però l’he escrita amb la perspectiva d’una dècada. Per a mi, abocar-me en aquest món ha estat 

tots aquests anys un espai de llibertat i de creativitat, necessitava que fos un refugi, perquè aquells 

anys que vaig viure a la vall del Ser van ser una Arcàdia, que em protegia de l’actualitat política. La 

casa de foc té lloc abans del Procés, i jo l’he viscut com una festa, i el lector ho pot rebre com una 

història que no li havien explicat, i si és nova, millor. 

 Per a mi, abocar-me en aquest món ha estat tots aquests anys un espai de llibertat i de creativitat, 

necessitava que fos un refugi 

I un lloc nou. Certament de Saidí ens ho havies explicat tot, però aquí abordes un lloc inexplorat. 

Quan els amics em venien a visitar a Can Mau i els explicava històries del lloc, sempre em deien: «El 

Sallent té una sitcom», com si els que hi vivíem fóssim animals d’un zoològic. Però sempre vaig 

pensar que el Sallent tenia una novel·la. Quan un medievalista com Bolòs et diu que la casa on vius 

es remunta a segles enrere, veus que hi ha una història potent que vol viatjar en el temps, i una 

certa gravitas. 

Sí, hi ha una gravitas, però el llenguatge és molt més elàstic i planer que a De fems i de marbres, i 

també hi has sabut introduir l’humor. 
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A La pell de la frontera ja hi havia aquest humor, tot i que potser no es va apreciar, però ara penso 

que l’humor anirà creixent, no té marxa enrere. Han passat vint anys des del primer llibre, necessito 

riure. 

No vull donar a entendre al lector que és una novel·la còmica, però sí que extreus espurnes 

d’humor dels diàlegs, molt versemblants, i en el fet que en Mau no es pren seriosament a si 

mateix. Els de Can Sol se’n riuen i li diuen que no trobaria aigua al mar. 

Ell fa de catalitzador de totes les mancances que també té el lector mentre llegeix. Durant la lectura 

vas passant per totes les incompetències que té ell com a narrador, en algunes coses va molt perdut. 

Has de passar pel mateix que va passar ell. Cada capítol construeix un aspecte i has de passar pel 

mateix que va passar ell mateix… Vull que acabis entenent el relleu, els elements físics de l’àrea, 

perquè les carreteres no poden ser d’una altra manera… 

Les nostres bones accions acaben sent bones per naturalesa o 

responen a un intent conjuntural de solucionar problemes? 

La novel·la pivota sobre un personatge fascinant, el Jordi de Can Sol, un saurí que té un gran 

ascendent sobre el narrador, alhora que mantenen un estira-i-arronsa constant, perquè en Jordi, 

a banda de necessitar un control absolut del seu entorn, ho ha de negociar tot, fins i tot les 

relacions afectives. 

M’agrada que els que aneu llegint la novel·la accepteu la figura del saurí, que ningú la qüestioni, 

perquè ens introdueix en un món màgic. 

Sense aixafar la guitarra al lector, podem dir que és un individu amb un do sobrenatural (troba 

aigua sota terra) i la seva vida és gestionar aquest do. 

Sí, el gran dilema del saurí és respondre les preguntes següents: a qui li dones aigua? A qui fas un 

bé? A canvi d’alguna cosa o de res? Estàs segur de quin és el límit de l’ètica del do? Les nostres bones 

accions acaben sent bones per naturalesa o responen a un intent conjuntural de solucionar 

problemes? Segons on punxes en un aqüífer, pots estar traient aigua a un veí… 

La fascinació del personatge, però, és que sent l’home més poderós de la vall, plana sobre ell una 

ombra de sospita. És envejat i temut. En Mau fa classes a la seva neta, però no acaba de saber 

quin peu calça. 

Al final, després de moltes versions de la novel·la, arribes al moll de l’os i la pregunta és: «Podem 

ser amics d’aquest senyor?» Has conviscut amb una persona de la qual te’n diuen pestes, però qui 

ets tu per jutjar tot això… En Mau descriu el trauma tal com l’han viscut els altres. 

La novel·la tampoc no pretén donar-te una certesa total sobre el personatge. 

Si La casa de foc fos una novel·la policíaca, el focus no cauria sobre el qui (qui és l’assassí?) sinó sobre 

el què. Què va passar realment a Can Sol, i per què porta tanta cua. 

En Jordi de Can Sol té un do i una obsessió pel control, vol de totes totes assegurar-se que la seva 

filla, la Carmina, no torni a caure en les drogues, i que la seva neta, la Mar, que té el mateix do 

que ell, pugui tirar endavant sense la càrrega d’una herència massa feixuga. 
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La Mar és la depuradora de la seva vida. La Mar és sang nova i ha de sortir neta, ha de guarir i donar 

continuïtat a un estil de vida i una manera de veure el món… La idea que ens en sortirem perquè 

tenim un do especial, perquè és un do compartit, que va amb els altres. 

En Jordi de Can Sol té una gran capacitat de persuasió i la traça de fer valdre la seva visió de les 

coses. I això ho transmets sobretot donant-li veu. Els diàlegs són un dels grans motors d’aquesta 

història, i això també és una cosa nova. Ja t’havies entrenat força als diàlegs teatrals que vas 

recollir a Caure amunt, però aquí et permeten oferir diferents versions dels fets. 

Una de les coses que he procurat fer sempre a cada nou llibre és forçar-me a canviar. I aquesta 

vegada he intentat fer canvis, tant d’estructura com d’estil. Aquí hi ha un llenguatge molt més lliure, 

vertical, concret… A les primeres versions de la novel·la no era ben bé així, però, de mica en mica, 

en lloc de passar-ho tot pel sedàs del narrador, vaig anar deixant parlar els personatges, per veure 

on arribaven, delegar el nucli dur de l’argument als mateixos personatges. 

A L’arbre sense tronc, que després vas recollir a De fems i de marbres, escrivies que «el que deixa 

de ser en aquesta vida és ja per sempre més, no hi ha cap altra possibilitat, la nostàlgia és un 

impossible». En Mau tampoc desprèn nostàlgia ni lamenta la pèrdua d’un món ni pretén 

idealitzar-lo. 

El que no pots fer mai és fer xantatge emocional, la literatura no te l’aguanta. La casa de foc no parla 

d’un món perdut. És un món que actualitzes, i et dius: «Què ha passat amb aquest món?» I li dones 

una sortida, i aquesta sortida és la Mar… Hi ha el prejudici de pensar que quan parles del passat i 

d’un món passat, fas nostàlgia, però aquesta idealització no l’he fet mai, intento veure com funciona 

el món i com continua en el temps. Tot el que he escrit és per reafirmar un present i projectar-lo cap 

al futur. Hem anat cap aquí, cap a un diàleg contemporani amb tot el que està passant ara mateix. 

Mentre preparava l’entrevista vaig remenar a la biblioteca, on tenim tots els teus llibres, i dins 

l’exemplar d’Una llengua de plom hi vaig trobar un retall de diari amb la ressenya de Julià 

Guillamon, que deia: «La narrativa de Serés es basa en l’orgull i el recel, en el coratge del pecat 

sense perdó». I trobo que això del pecat sense perdó defineix molt bé el que ens ocupa aquí. 

Mentre vas llegint la novel·la, tota l’estona estàs intentant trobar el trauma. Hi ha una cosa que no 

està resolta, i gestionar el passat és molt complex; estar d’acord amb el teu passat és complex i 

comporta una càrrega moral i ètica que no sempre pots assumir. La culpa està molt clara quan la 

justícia imparteix justícia, però a la nostra vida tots arrosseguem alguna culpa i cadascú té la seva 

penitència. Ara em fas pensar en una cosa, i és que el meu pare sempre deia: «Jo no tinc pecats». I 

aquesta expressió m’ha acompanyat. Jo no tinc per què sentir-me culpable, però és veritat que 

aquests fets de culpabilitat i de presa de decisions acaben ordenant vides. Jo he tingut la sort que la 

gent m’ha agafat confiança i m’ha explicat vivències molt personals, i per a mi això ha estat una font 

de coneixement que necessito tant com els llibres. El fet d’acompanyar i d’accedir a les històries de 

vida dels altres és un petit do que la vida m’ha donat. Només cal parar l’orella i escoltar. No és la 

història en brut el que t’arriba, és una història ja elaborada que conté preguntes i respostes. Trobo 

que aquesta aproximació a la vida dels altres l’hem perduda. 

La culpa està molt clara quan la justícia imparteix justícia, però a la 

nostra vida tots arrosseguem alguna culpa i cadascú té la seva penitència. 
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En Mau fa justament això, escoltar. I la seva experiència és que no pots viure en un lloc sense que 

et canviï d’alguna manera, que no pots viure a la vall el Ser i sortir-ne indemne. Hi ha un moment 

que diu: «Ah, si es pogués travessar la veritat sense deixar rastre ni sense patir els rastres que la 

veritat et deixa». 

Com coneixes la veritat? Com pots observar sense que la veritat no et canviï quan l’observes i que 

no et canviï a tu. El dilema ètic que té en Mau és si pot ser amic o no del Jordi de Can Sol… La veritat 

és terrible perquè l’has d’acceptar encara que no encaixi amb les teves expectatives sobre el món. 

La percepció de veritat que tenen els altres sobre els fets t’acaba afectant a tu, sobretot quan hi ha 

un component de culpabilitat. 

A La casa de foc hi 

batega un fons de 

tragèdia, però també té 

moments èpics. El Jordi de Can Sol ho expressa molt bé amb un eufemisme que és una tautolgia 

quan diu: “Aquí no passa res, però aquí passa tot”. 

L’èpica hi és, però has de tenir l’enfoc necessari per trobar-la. D’èpica n’hi ha a tot arreu, però és 

per qui la treballa, per qui la sàpiga trobar. 

L’èpica vol dir anar a buscar la història, i 

explicar-la amb la distància necessària. Si 

hagués intentat fer aquesta novel·la fa set anys 

d’allà estant, hauria estat un error de 

perspectiva. Estem acostumats a tenir-ho tot de 

manera immediata, i una cosa que va passar 

entre 2007 i 2011 ara la veiem llunyana per 

l’efecte de compressió del temps. Entre la crisi 

de 2008 i l’actual hem après a no donar per fet 

que tindrem sempre uns serveis públics amb 

aire condicionat, que la modernitat no ens 

garanteix cap seguretat, que hem entrat en una 

tensió que ens impedeix de situar-nos en un lloc 

segur. 

En Jordi, en canvi, té una obsessió per 

controlar tots els riscos, garantir que a la filla i 

la neta no els passi res quan ell ja no hi sigui. 

És un saurí, però sembla que camini per un 

camp de mines. 

El Jordi vol transcendir el temps i assegurar el futur de la neta, però és inútil pensar que pots dominar 

el temps i garantir la continuïtat del teu món.  L’Edgar Illas ho explica molt bé al seu llibre Survival: 

“El paradigma ja no és la civilització sinó la supervivència”. Entendre això demana un canvi de xip. El 

meu llibre parla d’uns valors que estan fora del paradigma de la cultura políticament correcte. Els 

missatges culturals que ens arriben ens inculquen que hem de ser bons. Avui tothom vol que li 

reconeguis que és bo, que no tens privilegis. O et recorden que no ets prou bo…  però la lògica de 

Jordi, en canvi, no passa per redimir-se com a bona persona. 

“El paradigma ja no és la civilització sinó la 

supervivència”. Entendre això demana un canvi de xip. 

https://www.nuvol.com/llibres/assaig/edgar-illas-has-de-lluitar-permanentment-perque-si-no-despareixes-152134
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Volem ser bons però sembla que amb això no en tinguem prou, tampoc. 

És curiós veure com el paradigma romàntic encara determina com vivim els nostres afectes, vivim 

en un món que es va inventar fa 200 anys. I desitgem el que ens han explicat les novel·les i escrivim 

el que volem desitjar. Volem ser estimats i alhora volem desitjar més, viure en l’eufòria permanent 

de les fotos boniques a l’instagram, cada dia. 

https://www.nuvol.com/llibres/francesc-seres-vivim-en-un-mon-que-es-va-inventar-fa-dos-cents-anys-138203 

 

Francesc Serés: «La vida ocupa el lloc de la 

literatura i la literatura, també, el de la vida» 
 

L'autor de Saidí –guardonat amb el II Premi Proa de Novel·la per "La casa de foc"– narra la història 

del Sallent, a la Garrotxa, un micromón que esdevé un universal 

 Xavier Borràs 
 Olot | 28 de novembre de 2020 a les 18:59  

|  
La notícia que a l'escriptor Francesc Serés (Saidí [Baix Cinca], 1972) li havien atorgat, el passat 

4 de novembre, el II Premi Proa de Novel·la, dotat amb 40.000 euros, per La casa de foc [Grup 

62], va crear una onada d'entusiasme entre amics i seguidors que, també, va ser molt ben 

rebuda a la Garrotxa. 

De fet, l'autor d'aquesta nova obra és un vell conegut a la comarca per la consolidació de la 

residència Faber d'Olot (ara FaberLlull), però és que ara l'obra guardonada passa a la vall del 

Ser, un petit món pròxim a Santa Pau que l'autor de La pell de la frontera (2014), que hi va viure 

uns quants anys, ha sabut convertir en un universal. 

A la novel·la, una nit d’hivern, un home arriba al Sallent de Santa Pau. Ben aviat, aquest 

nouvingut –que és qui narra la història– rep l’encàrrec de fer classes a la Mar, una noia de tretze 

anys. La família és l’eix al voltant del qual giren totes les vides de la vall del Ser. 

 

“Aquesta nena es perdrà”, diu el seu avi, un home que fa de saurí – té el do de trobar aigua sota 

terra– i dona ordres sense obrir la boca. Per esbrinar què vol dir perdre’s, els lectors hauran de 

recórrer els camins que uneixen les cases i les vivències dels habitants d’una vall on tothom hi 

arriba perquè fuig d’alguna cosa i només hi romanen els qui no han pogut anar-se’n. 

El narrador cerca les històries soterrades com un saurí les vetes d’aigua, i es va fent un retrat 

de la vall i de la seva gent, del temps i del país, dels seus mites i d’ell mateix. Som al centre del 

món i de la història. 

Ara fa gairebé dos anys, en una entrevista a NacióGarrotxa sobre la nova etapa de la residència 

Faber i la vostra nova responsabilitat al capdavant de l'àrea de creació de l'Institut Ramon Llull, 

ja ens vau explicar la història dels escorpins que convivien a la casa del Sallent, on vau anar a 

parar l'any 2006, una història que surt, precisament, a les primeres ratlles de La casa de foc… 

https://www.nuvol.com/llibres/francesc-seres-vivim-en-un-mon-que-es-va-inventar-fa-dos-cents-anys-138203
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticies/autor/24/xavier-borras
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/23750/francesc-ser-guanya-ii-premi-proa-novella-amb-casa-foc
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/23750/francesc-ser-guanya-ii-premi-proa-novella-amb-casa-foc
https://www.grup62.cat/llibre-la-casa-de-foc/321908
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/19725/francesc-ser-condicions-crear-faber-ara-podem-exportar-arreu-territori
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La realitat és aquesta: la situació de repetir el que la natura et dona, que no has anat més enllà 

del que ha passat realment… Te n'has anat a una casa i què t'has trobat: escorpins! És insòlit? Sí 

i no. En aquelles cases no, però sí que ho era trobar-ne tants. També hi havia un vesper enorme. 

I diuen que com que hi havia aquest vespers, també hi havia tants escorpins. 

I serps a la teulada… 

És veritat. Com que la casa és baixa i hi ha un forn de pa, les serps pujaven per les heures que 

l'envoltaven i te les trobaves a la teulada, a la finestra, entremig dels murs… Un dia –com que 

no tenia cobertura–, surto fora i de dins del mur de la façana veig una serp que torna a entrar-

hi per un altre forat i hi deixa la muda. Tinc fotos, de tot això, perquè, si no, ningú no s'ho 

creuria… Això són coses que no te les pots inventar. 

La vida viscuda, experimentada, doncs, és a la novel·la? 

Això m'ha passat sempre. És aquesta 

relació entre vida i literatura –més que 

entre veritat i ficció–, en la qual la vida 

acaba ocupant el lloc de la literatura i la 

literatura, també, el de la vida… L'una no 

t'explica l'altra, però sense l'altra l'una 

també estaria incompleta i per a mi ha estat 

fonamental. A l'hora d'intentar entendre 

què és el que ha passat durant aquells anys, 

era molt important haver llegit abans els 

llibres que he llegit, però, també, haver 

escoltat, vist i parlat molt amb la gent, que era una altra manera de llegir llibres –encara que 

sembli un tòpic. 

Com se us va acudir fer, precisament, aquesta obra? 

Vaig començar-la a escriure per un interès egoista de no perdre una part de la meva vida, els 

anys que vaig passar allà, que van començar d'una manera molt radical i van acabar, també, 

d'una manera abrupta. Arribo, me'n vaig i no tinc gairebé cap més relació amb el lloc que una 

relació d'instants –perquè vosaltres sabeu bé com he anat de bòlit tots aquests anys–, i no he 

tingut temps de tornar a dedicar-me a aquest lloc. Llavors, dius: si això no ho recordo bé, ho he 

viscut? Si no li dono una forma de record, de pensament, de trobada mútua es perdrà en el temps 

igual com es perden aquestes vides que rebusco? Totes aquestes vides es perdran? 

Qui és el protagonista? Com és la narrativa? 

El protagonista no soc jo, és evident, hi ha una veu narradora, però sí que en el fons hi ha un 

interès egoista de dir: com recordaré els meus anys allà? Qui seran els meus socis en la 

memòria? Com establiré els vincles?… El desig és de recordar això i de pas anem a veure si 

podem crear alguna cosa que sigui nova, que –fins a un punt– no estigui explicada. És un lloc 

que no té una narrativa contemporània marcada, un lloc que no ha tingut, tampoc, una relació 

excessiva amb l'actualitat i, al mateix temps, és un lloc en el qual situes la contemporaneïtat 

d'una crisi econòmica i tot el que ha passat fins arribar a aquell moment… Quin joc dona? Què 
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veiem des d'un punt de vista que no ens donen els altres? Com ens explicaria un saurí la crisi de 

la bombolla, que seria la caricatura a posteriori? Penso que aquest és el to del diapasó: veiem 

coses que des dels altres llocs no es veuen. 

A la novel·la hi ha trames, subtrames, personatges no solament humans, sinó amb noms de 

cases, noms de lloc, muntanyes, paisatges… Aquest aparent localisme no és com un univers en 

si mateix? 

És un petit univers. Hi ha un punt d'arrencada en el temps, prehistòric, antic, diluvià…, amb els 

fòssils, els volcans, el menhir…, i després narres diversos espais de l'edat mitjana –que és 

important aquí i es recupera–, però també fas una geografia, un món econòmic, un món social, 

unes jerarquies de poder… El que has fet és crear un petit món, recrear-lo –perquè, de fet, ja hi 

era–, l'has dotat de versemblança, de possibilitat d'existència. És un món autònom. És un 

universal? Sí, és un univers, en el qual –i deixa'm fer la caricatura que també faig en el llibre– 

tot gira al voltant de Can Sol. És un món possible. 

L'entrevista amb Francesc Serés s'ha fet a l'Hotel 

Riu Fluvià d'Olot, camí de la vall del Ser. Foto: 

Martí Albesa. 

 

La percepció de la Garrotxa d'un 

foraster, i a la inversa, també es nota a 

l'obra, no creieu? 

 

Som els que dominem la Garrotxa, 

deixem que pensin que la dominen ells –

diu faceciós Francesc Serés, assegut en 

una de les butaques de l'Hotel Riu Fluvià, on fem l'entrevista–. A veure, és molt diferent en el 

temps, de quan vaig arribar a la Garrotxa l'any 1994-1995, a quan vaig arribar a Santa Pau l'any 

2006. Al noranta-quatre noranta-cinc l'experiència que tinc d'Olot és que era un lloc bastant 

hermètic, tancat en si mateix, on era molt difícil crear vincles. En canvi, l'arribada de la 

immigració, la crisi econòmica i, finalment, la desena meravella del món, que és el túnel de 

Bracons…, han fet que hi hagi un canvi en la dinàmica en els pobles. Això és molt maco perquè 

ens obliga una mica a desmentir els nostres propis perjudicis sobre els perjudicis. No hi ha mai 

una foto fixa, sinó que tot és una imatge en moviment que va variant, perquè la gent també es 

fa gran, també canvia… És evident que queden coses. Per a mi la ciutat ha canviat per a molt bé, 

però jo també he canviat i la percebo d'una altra manera. I de l'Olot d'ara a l'Olot de fa vint-i-

cinc anys hi ha un canvi notable a favor, en positiu. El fet que estiguéssim al Sallent, que érem 

menys gent, també facilitava uns nivells de confiança més grans, perquè al final estàs allà i te 

tens a tu mateix, és una comunitat més petita… 

Tenia la responsabilitat, finalment, de crear una mena de relat originari de la zona, perquè –

sense desvelar el final– sí que hi ha un punt d'esperança 
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Quan vau començar a escriure La casa de foc? 

Diria que es comença a escriure quan arribes, encara que no te n'adones. La començo a escriure 

quan ja veig que el record és molt recurrent, que torna i torna…, i torna per alguna cosa. Hi havia 

preguntes que em feia sobre persones d'allà. I em preguntava: aquesta persona, per què torna? 

O per què aquesta història no paro de recordar-la? Fins que arriba un moment que dius, bé, 

intentem donar-li forma. Quina forma em tocava? Una novel·la, que em permet aquesta 

expansió –que no fos barroca–, sentida, sense haver de posar-hi més pa que formatge, que tot 

fos consistent i que poguessis crear un relat. I tenia la responsabilitat, finalment, de crear una 

Havies de crear el que jo en deia els tancs, uns articles que havien de ser 

inexpugnables pertot arreu, no podies oferir un flanc ni atacar massa 

perquè aleshores et fotrien alguna clatellada. 
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mena de relat originari de la zona, perquè –sense desvelar el final– sí que hi ha un punt 

d'esperança, acaba amb un moment d'esperança, amb un final obert i esperançat en la 

responsabilitat d'una persona. Molta gent em diu que fins que no acaben la darrera línia no els 

encaixa tot. Una persona m'ha dit que l'ha tornada a llegir sabent tot el que sabia… És 

com Interestelar, que la tornes a veure i dius: "Ara entenc perquè passa això". 

L'escriptura política en premsa que heu conreat bastant de temps us ha dificultat l'escriptura 

literària? 

Ha estat una de les coses que penso que m'ha fet molt bé. La verticalitat que tu saps que té la 

premsa, en què tens l'espai que tens, ho has de col·locar tot molt bé i si una frase és accessòria 

no la poses, perquè no té sentit. Penso que m'ha ajudat molt. A la història de la novel·la hi havia 

moments –i en això també m'hi ha ajudat el procés d'edició, de lectures i de relectures– amb 

excursos llargs… La novel·la és molt llaminera en això; com que no tens un límit, pots fotre-hi 

dues mil pàgines, és així. Començaries i diries: vinga, som-hi, d'aquí a Moscou a peu! I això que 

escric a mà, perquè el rendiment d'escriure a mà és enorme. 

Com va ser l'experiència de l'articulisme polític a El País? 

Miro de fer de les necessitats virtuts: com que no estava escrit que jo acabés a El País escrivint 

opinió política, quan m'ho van demanar vaig dir-me ara és la meva. Ja em va anar bé aturar-ho, 

entrar al Llull i no continuar fent-ho. Però, va estar bé. Va ser una època en la qual jo em vaig 

mesurar amb moltíssima gent, amb la contra-argumentació… Els meus eren uns articles com de 

contraatac, contra el mateix diari; el diari publicava una notícia, i jo li deia al 

diari: Cabrons! Havies de crear el que jo en deia els tancs, uns articles que havien de ser 

inexpugnables pertot arreu, no podies oferir un flanc ni atacar massa perquè aleshores et 

fotrien alguna clatellada amb alguna contradicció, però volies atacar-los. Havien de funcionar 

com un tanc, i tu llençaves aquell tanc, que era aquell article, molt vertical, en què cada paràgraf 

era un pam! 

I això també us va servir en l'escriptura literària… 

Aquesta verticalitat que, de vegades, la novel·la no la necessita, també va molt bé per a tenir les 

idees molt clares. És una novel·la, no és una bíblia. És cert que en una novel·la hi cap tot, però 

tampoc no cal despistar-se tant. Per exemple, l'equilibri d'aquestes vides, de totes les vides que 

apareixen a la novel·la, n'hi podia haver moltes 

més, però has de posar un límit per a no fer un 

catàleg, un mostrari. 

Església de Sant Vicenç del Sallent (Santa Pau) 

El lector de la novel·la té la sensació que pot 

controlar els personatges… 

Quan jo parlo d'aquestes vides hi ha un moment 

que dic: totes aquestes vides, si no les expliqués 

es perdrien, però és que si en posés massa també es perdrien. Per exemple, quan parles dels 

caçadors…, el paio aquell que va caçar i el deixen adormit, perquè està borratxo…, o la senyora 

https://cat.elpais.com/autor/francesc_seres
https://cat.elpais.com/autor/francesc_seres
https://www.naciodigital.cat/noticia/139896/joan-culla-francesc-seres-deixen-pais-censura-ideologica
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aquella de la urbanització fantasma de Mieres…, o el senyor aquell que encara recorda a tota la 

família com si el volguessin molt i no el vol ningú, perquè fa anys que no els veu… Tot aquest 

catàleg de vides possibles forma part d'una segona línia, com un castell dels castellers, que fan 

pujar la torre que s'enlaira i en són els protagonistes. 

Al llarg de la novel·la citeu tres escriptors que han parlat de la Garrotxa: Jordi de Bolòs –amb El 

mas, el pagès i el senyor. Paisatge i societat en una parròquia de la Garrotxa a l'edat 

mitjana [Curial, 1995]–, Eugeni d'Ors –que estiueja allí i n'escriu a l'Oceanografia del tedi– i 

Josep Pla –Un petit món del Pirineu. Són referents importants en l'obra? 

Per a mi són un altre catàleg de vides possibles. De la mateixa manera que parlàvem abans dels 

llibres i la vida, a aquests personatges el que he fet és gairebé dotar-los com si fossin uns 

personatges més del llibre. Jo vaig a una casa del 1587 i un dia em diuen: això és real, aquí tens 

el llibre que surt casa teva i hi veus cal Campaner (Can Mau)…, és fabulós, estàs vivint en un tros 

d'història. Això, que ho tens allà, ho objectives i dius: aquest Bolòs qui és?, a veure podria ser un 

personatge mític… Amb què ho comparo? Amb Guillem de Berguedà, que està aquí dalt, al castell 

de Colltort, i mata Ramon Folch de Cardona. Això és veritat o és llegenda? I Pla, és veritat o és 

llegenda? Perquè també podem fer-ne una abstracció. Com els incorpores en la novel·la? Com 

parles de llibres com si parlessis de 

personatges? Fas indistingible la literatura 

de la vida, com dient: sí, Pla, aquells senyor 

que venia per aquí, pels mateixos camins 

per on venien els meus personatges. 

Hi ha aspectes poètics preeminents, alguns 

registres d'aquest caire, que també aporten 

un altre to a l'obra, com l'escena en què el 

narrador dorm al ras… 

En uns temps tan aspres –per la decepció 

política que tots hem tingut– escriure la 

novel·la ha estat com un petit refugi, com un espai de festa. El llibre és ple de vida, vessa vida 

pertot arreu, tots els personatges estan plens de coses. Aquesta imatge [la del somieig al ras], 

que és una imatge eròtica, que també té un punt ridícul quan fot la mà al sac de dormir i s'adona 

que s'hi han cagat dins…, la mare que els va parir!… Però, al costat d'això hi ha moments en què 

el narrador és allà amb la seva novieta, que a més a més és ballarina, i follen dalt de Colltort, de 

Sant Julià del Mont, del castell de Finestres, nits estrellades… Tota aquesta imaginació, totes 

aquestes constel·lacions, quan ell diu que ses les imaginava com els llogarets: allà hi ha Mieres, 

allà hi ha el Torn, Sant Martí Vell, allà s'intueix l'estany de Banyoles…, i aquell grup de faigs és 

aquella altra galàxia… És un moment en què dalt d'una muntanya un home i una dona fan l'amor 

i ho uneixen tot. És simbologia romàntica gairebé del divuit, del dinou alemany-francès, però 

tenia ganes de jugar a això, perquè després –si no, ja seria cursi– passa l'episodi de la merda 

dins el sac de dormir, que a més ha de fer dues hores de baixada fins a casa amb la mà 

emmerdada, sense saber qui ni per què…, i ho descobrim al final de tot, és la darrera pregunta 

a la novel·la. 
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L'heu molt ben aprofitada, la vostra estada a la Garrotxa, amb tot el que ha significat la creació 

de les residències Faber, iniciades a Olot, i ara amb el premi per la novel·la, oi? 

Jo tinc dues carreteres a la meva vida, la C-17 i l'Eix Transversal; l'una és Barcelona-Olot i l'altra 

és Olot-Saidí. La Garrotxa s'ha convertit en un lloc sentimentalment proper, estimat, que es 

complementa en contrast amb una vida i un altre espai que no és ben bé Olot, que és una part 

de la Garrotxa. Me l'estimo molt…, i amb un grau de varietat que fa que ho pugui contrastar –i 

això també ho entendreu bé– amb la Catalunya Nova i la Catalunya Vella. Dues maneres de viure 

diferents, però que tenen moltes coses en comú i moltes que les separen: plana/muntanya, 

masia/poble, secà/verd, rius grans/rius petits, també, diferències de caràcter: són més 

arrauxats allà, aquí són més calmats, "més civilitzats", encara que quan perden els nervis els 

perden del tot…, allà ens ho diem tot més cridant…, però aquí els nervis… Això, també passa una 

mica a la novel·la, que és quan surt el narrador i diu: fins aquí hem arribat! 

Sant Julià de Mont 

Hi ha gent, que ha llegit amb avidesa la novel·la, 

que ja parlen de fer una ruta turisticoliterària per 

la vall del Ser i el Sallent a partir de la pròpia 

novel·la. 

Ja m'ho han dit –riu–. La cosa és que com que jo 

necessito molt la fisicitat, al final acabo agafant el 

lloc físic, veient-lo, necessitant-lo, reduint-lo, 

explicant-lo… I necessito la imatge, necessito el 

cos, la carn…, i de la mateixa manera necessito el 

paisatge, la pedra, l'arbre, la muntanya, la descripció del lloc…, situar una mica a la gent… Si tu 

fas un llibre de sis-centes pàgines has de fer una mica de mapa 

mental, de descripció. És cert que ara hi ha el Google Maps, 

però la novel·la no ha de dependre'n, ha de ser autònoma, 

sense que calguin tres pàgines per a descriure una muntanya, 

no cal que t'hi regalis, la muntanya sap tothom com és. Però, si 

que és veritat que hi ha una sèrie de coses que són pròpies de 

la zona: un riu net no és tan habitual i hi ha un riu net, amb una 

aigua que podries beure-la, amb salamandres… Quan veus 

totes aquestes característiques, hòstia, utilitza el lloc, perquè 

no en tindràs tants com aquest…, així que tira milles. 

També hem notat a la novel·la una llengua molt planera, 

estandarditzada, poc marcada… 

Això m'interessava perquè…, hi ha algunes expressions que la 

gent que no són d'aquí sí que les noten…, però sí que és veritat que el que m'interessava era 

estandarditzar-ho una mica, perquè és la realitat, també, de la zona. El llenguatge no és un 

llenguatge folklòric, ni molt menys, sinó que s'ha anat estandarditzant i fins i tot ho ha fet en els 

llocs que no eren estàndards, per dir-ho d'alguna manera. Fer-ho versemblant: la gent no parla 
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d'una manera que sigui molt diferent… Si copiessis com parla la gent de la zona, no podries fer 

aquesta parla molt diferent a una altra d'un altre lloc. 

Francesc Serés –que ens confessa estar esgotat per la feinada a l'Institut Ramon Llull amb 

trobades i videoconferències des de les set del matí fins a hores primes del vespre–, ha fet, 

amb La casa de foc, una obra enganxada a la realitat i a la màgia, una novel·la que cerca i que 

troba, una història que recorre el nostre present i que ens parla del futur, un llibre que cal llegir. 

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/23902/francesc-seres-vida-ocupa-lloc-literatura-literatura-tambe-vida 

VÍDEOS 

• Entrevista de Xavier Grasset a Més 324 amb motiu de la publicació de La casa de foc 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/lescriptor-francesc-seres-ens-presenta-la-casa-de-foc-ii-

premi-proa-de-novella/video/6072134/ 

• Entrevista de Emilio Manzano a L’hora del lector amb motiu de la publicació dels 

Contes russos 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/lhora-del-lector/francesc-seres/video/1592809/ 

• Conferència de Francesc Serés sobre Contes russos 
https://www.youtube.com/watch?v=_VaFXTmMkgo 

 

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/23902/francesc-seres-vida-ocupa-lloc-literatura-literatura-tambe-vida
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/lescriptor-francesc-seres-ens-presenta-la-casa-de-foc-ii-premi-proa-de-novella/video/6072134/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/lescriptor-francesc-seres-ens-presenta-la-casa-de-foc-ii-premi-proa-de-novella/video/6072134/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/lhora-del-lector/francesc-seres/video/1592809/

