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CULTURA I SOCIETAT 

Queden lluny aquells dies en
què Sílvia Soler, amb el micròfon
a la mà, cobria actes electorals i se-
guia partits polítics com a perio-
dista de la ràdio pública catalana.
Avui, és una prestigiosa escripto-
ra que acaba d'obtenir el premi Ra-
mon Llull amb L'estiu que comen-
ça, una de les seves novel·les «se-
rioses». I és que Soler, que es va ini-
ciar en el món literari amb la re-
copilació de contes Arriben els
ocells de nit el 1985, és coneguda
pel gran públic, especialment per
dones que caminen entre els qua-
ranta i els cinquanta anys, per les
seves desenfadades novel·les de la
saga del 39+1, protagonitzades
per un grup d'amigues que un
dia se senten Donetes i altres són
com Thelma i Louise.

No obstant això, Soler té un al-
tre registre i els seus lectors podran
tornar-lo a degustar a partir del dia
7 de març, quan trobin en les lli-

breries L'estiu que comença, una
novel·la que recull els cinquanta
anys de vida de Júlia Reig i Andreu
Balart, vinculats abans de néixer
per l'amistat de les seves mares.

Durant la roda de premsa cele-
brada ahir arran de la concessió
del premi, va reconèixer que es
tracta d'una obra «esperançadora»,
que, encara que no té res a veure
amb la trama, s'assembla en el to
a d'altres títols seus com Petons de
diumenge, amb el qual va obtenir
el Prudenci Bertrana l'any 2008.

En aquests anys en què el pe-
riodisme de trinxera ha quedat
aparcat –encara que segueix col·la-
borant en ràdio, televisió i mitjans
escrits– Sílvia Soler ha anat forjant
una trajectòria d'escriptora amb
novel·les com El centre exacte de la
nit (1992), El son dels volcans
(1998), L'arbre de Judes (2001) i Mi-
ra'm als ulls (2003).

També en el seu vessant més
humorístic compta amb Per molts

anys (2007), Una família fora de sè-
rie (2010) i Un creuer fora de sèrie
(2011).

Les relacions entre homes i do-
nes, els secrets que amaguen totes
les famílies, l'amor i el desamor són
alguns dels temes que apareixen
en els seus títols, algun dels quals
fins i tot s'ha convertit en radio-
novel·la (39+1).

Si bé al principi hi havia qui s'hi
referia com la germana de Toni So-
ler –conegut periodista al capda-
vant de programes com Polònia i
Crackòvia–, ara s'ha fet un nom
tant en el panorama literari com en
el mediàtic, i no és difícil trobar-la
en una tertúlia de la televisió
 catalana comentant la crisi eco-
nòmica mundial o de col·labora-
dora en un programa radiofònic
amb un consultori sentimental
masculí.

Nascuda a Figueres l'any 1961,
és badalonina d'adopció, està ca-
sada i té dos fills.
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La figuerenca Sílvia Soler
obté el Llull amb una de 
les seves novel·les serioses
Al principi hi havia qui s’hi referia com la germana de Toni Soler

(«Polònia», «Crackòvia») però ja s’ha fet un nom en el panorama literari


El Teatre de Salt acollirà demà
dissabte les dues úniques fun-
cions (18h i a les 21h) a l’Estat es-
panyol d’El tiempo todo entero,
de la directora argentina Romina
Paula. El muntatge, que es va es-
trenar l’any 2010 a l’espai Callejón
de Buenos Aires gràcies al Premi S,
va rebre una molt bona acollida en
l’edició de l’any 2011 del festival
Temporada Alta.  

Romina Paula, amb la seva com-
panyia El Silencio, és una dels
principals representants del nou
teatre argentí, la jove generació
de directors com Daniel Veronese
o Ricardo Bartís.  

Actriu, dramaturga, novel·lista i
directora, en aquesta peça pre-
senta una versió molt lliure de Fi-
guretes de vidre, de Tennessee Wi-
lliams, amb ecos de la vida tur-
mentada i l’obra seductora de la

pintora Frida Kahlo. 
El treball de Paula, que teixeix un

entramat de situacions, personat-
ges i discussions, es caracteritza per
la complicitat que demostra amb
els seus intèrprets, que permet
que el drama arribi al públic de
manera viva, fluïda i intensa.

Romina Paula Va néixer a Bue-
nos Aires l’any 1979. Va estudiar la
carrera de dramatúrgia a l’EMAD
i es va formar com a actriu amb
Alejando Catalán, Ridcardo Bartis
i Pompeyo Audivert. 

Més tard, va realitzar tallers de
narrativa i clínica d’obra amb Juan
Martini i Anna Kazumi Stahl i va
començar a fer els seus primers tre-
balls com a dramaturga i directo-
ra estrenant obres com Si te sigo,
muero sobre textos d’Héctor Viel
Temperley i Algo de ruido hace.
També va dirigir Todos los miedos,
de Mariana Chaud.
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L’argentina Romina Paula
porta al Teatre de Salt 
«El tiempo todo entero»

Escena de l’obra. 

DdG

La cantant Patty Andrews, líder
del mític grup nord-americà de les
dècades 1930 i 1940 The Andrews
Sisters, va morir al seu domicili de
Los Angeles als 94 anys per causes
naturals, va informar ahir la prem-
sa local. Andrews era la líder i l'úl-
tima component que seguia en-
cara viva d'aquella formació que va
generar prop d'un centenar d'èxits
musicals, entre ells Boogie Woogie
Bugle Boy of Company B.
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Mor Patty Andrews, de
The Andrews Sisters
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José Manuel Lara, Sílvia Soler i Artur Mas en l’acte d’entrega del premi. 
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Les universitats catalanes entren
al sistema europeu U-Multirank

Les 12 universitats catalanes,
amb l'impuls del Govern a través
del Consell Interuniversitari, ava-
luaran la seva qualitat i competi-
tivitat amb el nou sistema d'indi-
cadors U-Multirank impulsat per
la Direcció General d'Educació i
Cultura de la Comissió Europea.
Aquest sistema de valoració, al
qual s'hi han adherit voluntària-

ment 500 universitats internacio-
nals, està dissenyat amb diversos
paràmetres per tal d'oferir una in-
formació rigorosa i més flexible,
amb l'objectiu de reflectir la di-
versitat de situacions de les uni-
versitats, sobretot europees. L'a-
cord es va prendre aquest dijous en
la primera Junta del Consell In-
teruniversitari de Catalunya (CIC)
de l'any 2013.
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OOlleeaannnnaa ddee DDaavviidd MMaammeett
Teatre Romea
2 de febrer, a les 21.00 h
Teatre Municipal de Girona
18 | 14 | 10 | 6 € 
Català – Durada: 1h 30 min. (aprox.)


