
10:58 

 

324cat:  
Ja tenim aquí en Màrius Serra. Benvingut!!! Bon dia! 

  

10:58 

 

Màrius Serra:  
Bon dia 
 

  

10:58 

 

324cat:  
Parlem per començar del nou llibre.... 

  

10:58 

 

 
  
  

10:59  Comment From Raül  
Hola Màrius, vaig escoltar que comparaves en Ferran Sunyer amb l?Stephen 
Hawking (versió catalana). L'instint de superació del Sunyer donada l'època que 
va viure, no creus que fins i tot el supera?  

  

11:00 

 

Màrius Serra:  
Bé, molta gent ha relacionat la figura d'un científic com en Sunyer amb 
en Hawking. És un arquetip d'ara. Evidentment, l'esperit de superació del 
Ferran Sunyer no va comptar amb ajuts tecnològics tan potents com els 
d'en Hawking. Ell era discapacitat quan les cadires de roda eren de fusta. 

  



11:00  Comment From Marc  
Hola. Què és "l'heroisme quotidià" que vaig sentir que definies parlant de "plans 
de futur"?  

  

11:00 

 

Màrius Serra:  
El que practiquen els herois que mai no són qualificats com a tals... 

  

11:01 

 

Màrius Serra:  
Els herois dels dies de cada dia. En el cas dels Sunyer, i les cosines 
Carbona, aquest esperit heroic és equiparable al dels catalans que es van 
quedar, l'exili interior... 

  

11:02 

 

Màrius Serra:  
A mi sempre m'han agradat més els dies de cada dia que no pas els 
diumenges. Els herois que admiro mai no han viscut dalt de cap pedestal. 

  

11:02  Comment From Anna  
Bon dia Màrius. Què et va fer trobar la figura del matemàtic Ferran Sunyer? 

  

11:02 

 

Màrius Serra:  
Hi vaig arribar per dues vies: el cinema català i el presidente Suárez... 

  

11:03 

 

Màrius Serra:  
Quan vaig haver publicat "Quiet", l'any 2008, em va trucar un productor 
de cinema, en Xavier Atance, per dir-me que hi havia un personatge 
desconegut que anava en cadira de rodes i que tenia pel·lícula... 

  

11:04 

 

Màrius Serra:  
En veure que era en Ferran Sunyer li vaig dir que sí que el coneixia. 
L'any 1976, quan jo era un adolescent, Sunyer va ser una de les figures 
reivindicades per contradir unes declaracions del presidente Suárez al 
"París Match"... 

  

11:04 

 

Màrius Serra:  
Hi deia, amb aquella sensibilitat lingüística que ha caracteritzat sempre 
els presidents espanyols, que el català estava molt bé però que no servia 
per a ensenyar "química quàntica" ni ciència en general... 

  



11:05 

 

Màrius Serra:  
En Ferran Carbona, aleshores, va publicar una glossa del matemàtic 
Ferran Sunyer, que ja era mort, per contradir Suárez. I jo vaig retallar 
l'article, fascinat per aquell estrany personatge que havia comés el 
delicte de fer ciència en català durant el franquisme. 

  

11:05  Comment From Daniel  
Màrius, vaig llegir que dedicaves el llibre als catalans que durant el franquisme 
van mantenir la calma. Creus que ara és possible mantenir la calma amb la que 
està caient?  

  

11:06 

 

Màrius Serra:  
L'única possibilitat de sobreviure en entorns turbulents és mantenir la 
calma. No només és possible. És imprescindible. 

  

11:06  Comment From Dani Masip  
Hola Màrius. M'ha agradat el llibre. Només comentar-te un detall: La frase del 
doctor Petit referida al nen, al Ferri: "No val la pena que s'hi esforcin, amb 
aquest. Tot el que facin serà en va" mostra una crueltat terrible. Penso que els 
metges, amb això, han millorat amb el temps, no creus que hi ha més 
sensibilitat?  

  

11:07 

 

Màrius Serra:  
Totalment d'acord. El cas mèdic del Ferran Sunyer és biogràfic. No va 
existir el doctor Petit amb aquest nom, però la medicina de l'època el va 
desnonar... 

  

11:08 

 

Màrius Serra:  
Afortunadament, en cent anys la sensibilitat, les habilitats, els 
coneixements i les actuacions mèdiques han millorat moltíssim. Ho puc 
afirmar amb rotunditat perquè així ho vaig viure amb el nostre fill Lluís. 
El Llullu sempre va tenir totes les atencions i es van explorar totes les 
possibilitats... 

  

11:08 

 

Màrius Serra:  
De fet, sóc un fan de la medicina. Probablement és l'única ciència 
empírica en la qual és possible parlar de progrés sense que hi hagi grans 
ombres. 

  

11:09 

 

324cat:  
Podeu continuar enviant preguntes pel Màrius Serra, Ara és el torn de 
l'Albert. 

  



11:09  Comment From Albert A.  
Hola, Màrius. Una persona que ha nascut a l'Empordà té més possibilitat de 
gaudir una mica més el llibre que l'altra gent? Surten molts detalls 
altempordanesos?  

  

11:10 

 

Màrius Serra:  
Home, jo espero que tothom en pugui gaudir, però certament hi són 
presents els escenaris de Vilajoan (sobretot), Figueres i Cadaqués. Estic 
expectant perquè el proper 11 de maig aniré a presentar la novel·la al 
Museu del Joguet de Figueres, amb l'escriptor figuerenc Vicenç Pagès de 
presentador... 

  

11:10 

 

Màrius Serra:  
I segur que podré rebre les opinions i les percepcions de molts lectors 
empordanesos. Estic especialment interessat en saber si algú té més 
notícies del Joan Carbona (el pare fugitiu, fill d'un alcalde de Figueres)... 

  

11:11 

 

Màrius Serra:  
i també sobre l'Úrsula Matas, que era considerada la Judit Mascó de 
l'època a Figueres. Expectant, doncs, per conèixer encara més detalls 
empordanesos. 

  

11:11  Comment From Trento  
Bon dia,Com vas plantejar l'escriptura de Plans de futur venint de Quiet? Tenies 
por de caure en una repetició?  

  



11:11 

 

 
  
  

11:12 

 

Màrius Serra:  
Sí, aquest era un dels problemes de l'escriptura. Vaig començar fascinat 
pel Ferri, però en el procés d'escriptura de la novel·la mon fill va morir... 

  

11:12 

 

Màrius Serra:  
i això va interrompre l'escriptura, és clar. Quan la vaig reprendre, a finals 
del 2009, la cadira de rodes del Ferran Sunyer se'm feia molt i molt 
grossa... 

  

11:13 

 

Màrius Serra:  
Però aleshores va succeir un fet determinant: vaig arribar a la conclusió 
que mai no seria capaç de comprendre l'abast de l'obra matemàtica d'en 
Ferran Sunyer... 

  

11:13 

 

Màrius Serra:  
i això em va empènyer a posar el focus en les seves cosines, la Maria i 
l'Àngels Carbona, que eren les seves transcriptores. Aquest fet, que les 
va transformar en protagonistes de la novel·la, també em va alliberar de 
la cadira de rodes... 

  

11:14 

 

Màrius Serra:  
Finalment, els lligams amb "Quiet" són inevitables, però el Ferri i la 
cadira de rodes de la novel·la no són, ni de bon tros, els veritables 
protagonistes de l'obra. 

  



11:14  Comment From Albert A.  
Penses que el llibre és idoni per a persones d'alguna edat concreta o és 
recomanable per a tots els públics?  

  

11:15 

 

Màrius Serra:  
Jo mai no escric pensant en un lector concret. Entenc que és una novel·la 
per a tots els públics. Amb "Quiet" em va passar que de sobte molts 
estudiants d'ESO o batxillerat van començar a llegir-lo... 

  

11:17 

 

Màrius Serra:  
No sé si amb "Plans de futur" també passarà. Entenc que la millor 
resposta a la pregunta (i la que plaurà més el meu editor, també) és 
"recomanable per a tots els públics". L'única esmena que hi faria és que 
siguin lectors. No m'agradaria que acabés en mans d'una d'aquelles 
persones que entra a la llibreria per demanar un llibre per algú "a qui no 
li agrada llegir". Si no li agrada llegir, no li regali un llibre, regali-li una 
pilota. 

  

11:17  Comment From Salva  
Hola Màrius. Com definiries la Catalunya de la guerra i la post-guerra que 
descrius al llibre "Plans de futur"?  

  



11:18 

 

Màrius Serra:  
Una Catalunya atrofiada, com el cos d'en Ferri, que manté la ment ben 
activa i tampoc no renuncia a tenir cor, però que ha estat 
pluridiscapacitada per causa de la guerra i el franquisme... 

  

11:19 

 

Màrius Serra:  
Un dels paràgrafs de la novel·la que més m'agrada el vaig escriure un dia 
que tenia mal de ventre. Ara no seré capaç de reproduir-lo sencer, però 
acaba així: "Viure a l'Espanya de Franco és com tenir cagarrines. Mai no 
saps quan has de córrer". Doncs això. 

  

11:19 

 

324cat:  
No totes les preguntes apunten a l'últim llibre.... 

  

11:19  Comment From Víctor  
Hola. Pateixes molt amb el Barça? És possible que participessis en un llibre 
sobre l'equip del que no recordo el nom?  

  

11:20 

 

Màrius Serra:  
Patir, pateixo, com a bon culer de la generació segle XX (una-lliga-cada-
tretze-anys). I sí, vaig participar amb un llibre col·lectiu que es diu 
"Quan no perdíem mai" (títol de Vila-Matas) que, com veus, està ja 
pensat des del culerisme del segle XXI... 

  

11:21 

 

Màrius Serra:  
El meu conte, però, juga amb la memòria històrica de la final de Sevilla 
qua vam perdre per penaltis contra l'Steaua de Bucarest, vista des 
d'Horta (al Foment Hortenc, davant la pantalla gegant) el dia que el 
Barça guanya la final de Champion's de Wembley. 

  



11:21 

 

 
  
  

11:21  Comment From Carles  
Hola Màrius. Creus necessari que els escriptors se signifiquin políticament? De 
debó creus que cal?  

  

11:23 

 

Màrius Serra:  
No. No cal en absolut. Però tampoc cal que se n'amaguin, de les seves 
opinions, si és que ho desitgen, com a ciutadans que són, que som. I 
quan dic ciutadans em refereixo als ciutadans comuns, en caixa baixa, no 
pas als que es fan majúsculs. En tot cas, fer literatura és una cosa i fer 
política és una altra. 

  

11:23  Comment From Manel  
Hola Màrius. On t'agrada participar més a la ràdio o la tele? 

  

11:24 

 

Màrius Serra:  
A la ràdio. No és que no m'agradi la tele (ara quedaria molt malament, 
perquè estic escrivint això des de la tele!), però la ràdio és més pausada i 
no hi ha tants elements. Ara bé, el que m'agrada més de tot és escriure. 

  

11:24  Comment From Laia  
Hola. Fas servir twitter i facebook? Què en penses de les xarxes socials? 

  

11:25 

 

Màrius Serra:  
Sí, en sóc usuari. Em trobaràs a @mariusserra i a 
www.facebook.com/marius.serra.oficial... 



  

11:26 

 

Màrius Serra:  
M'agrada molt més el Twitter que el Facebook i, de fet, del FB en faig 
un ús estrictament professional, mentre que el Twitter és més integral. Si 
els hagués d'adjudicar un qualificatiu diria que el FB és més Face que no 
pas Book i el Twitter més lletra que no pas música. 

  

11:26  Comment From Clara  
Ser popular t'ajuda a vendre llibres? 

  

11:27 

 

Màrius Serra:  
Suposo que sí. És obvi que un dels primers gels que trenques és quan la 
gent et coneix, però vendre llibres no és un objectiu absolut... 

  

11:28 

 

Màrius Serra:  
Tu pots vendre molts llibres i no aconseguir seduir lectors. El meu 
objectiu és atrapar el lector perquè quan acabi un paràgraf vulgui saltar 
al següent... 

  

11:29 

 

Màrius Serra:  
i això després es pot traduir en el fet que quan acabi un llibre teu vulgui 
saltar a un altre. Prefereixo vendre 10 llibres i atrapar 7 lectors que no 
pas vendre'n 100 i atrapar 12 lectors... 

  



11:31 

 

Màrius Serra:  
En definitiva, la popularitat pot aconseguir que hi hagi gent que tingui 
l'impuls de comprar un llibre teu (o una samarreta amb la teva cara) però 
després és el text el que farà que aquell lector (perquè parlem de lectura, 
no ho oblidem) vulgui continuar llegint-te, comprant els teus llibres o 
demanant-los a la biblioteca. 

  

11:31  Comment From Jordi  
Sembla que a vegades els nostres autors "consagrats" els hi costa promocionar 
nous autors o autors joves de la nostra literatura. Sé per algun article teu que no 
és el teu cas. Hi ha futur en el nostre panorama literari? Recomana'ns algun 
autor novell. Moltes gràcies Màrius, gràcies per la teva literatura!  

  

11:32 

 

Màrius Serra:  
Jo intento reproduir el que em vaig trobar: que patums com en Tísner, el 
Jaume Vidal Alcover, el Josep Palau i Fabre, el Joan Triadú, el Joan Solà 
o molts d'altres escrivissin sobre els meus primers llibres... 

  

11:33 

 

Màrius Serra:  
Per això intento estar atent al que va sortint. Hi ha molts noms d'autors 
novells que podria donar (Marina Espasa, Marta Rojals, Alba Dedéu, 
Pablo Martín...) però si me'n demanes un per aquest Sant Jordi diré el de 
Tina Vallès, autora de "El parèntesi més llarg", un excel·lent llibre de 
contes que supera els dos o tres llibres anteriors que havia publicat. 

  

11:33 

 

 
  
  

11:33  Comment From Marga  
Bon dia Màrius, quin llibre compraràs i em recomanaries comprar a banda del 
teu....?  



  

11:34 

 

Màrius Serra:  
"El anarquista que se llamaba como yo" de Pablo Martín Sánchez (El 
Acantilado), per exemple. 

  

11:35  Comment From Maria  
De quin llibre a banda de l'últim estàs més orgullós? 

  

11:36 

 

Màrius Serra:  
Això sempre és molt complicat de dir, perquè tots els fills acaben tenint 
el seu què. En el meu cas, "Verbàlia" o "Quiet", tot i que per raons molt 
diferents, potser són els llibres més especials que he escrit. 

  

11:36  Comment From Mar  
Què t'interessa més, un bon argument o que l'escriptura sigui perfecte? 

  

11:36 

 

Màrius Serra:  
Sempre he estat més interessat en el com que no pas en el què... 

  

11:37 

 

Màrius Serra:  
Amb això no vull dir que no m'interessin els arguments, però la literatura 
es fa amb paraules, frases, paràgrafs... i de vegades hi ha autors que ho 
obliden, això... 

  

11:38 

 

Màrius Serra:  
L'estil és clau. Ara bé, l'excés de zel estilístic pot tenir efectes nocius que 
t'introdueixin en espirals autoreferents i onanistes. En això, crec en la 
màxima oulipista (de la literatura potencial) que veu l'autor com la rata 
que fabrica el seu laberint abans d'intentar sortir-se'n, i aquest trajecte 
acaba sent l'obra literària. 

  

11:39 

 

324cat:  
Et volen posar a prova però em sembla que, almenys aquesta, és fàcil... 

  

11:39  Comment From Toneta  
L'ou l'incorpora i ella se'n diu, de 5 lletres 

  

11:39 

 

Màrius Serra:  
Aquesta la veig CLARA. 



  

11:39  Comment From Albert A.  
Sóc molt d'en Quim Monzó. Consideres que tu i ell sou molt diferents a l'hora 
d'escriure?  

  

11:40 

 

Màrius Serra:  
Jo he estat lector de (gairebé) tot el que ha escrit Monzó... 

  

11:40 

 

Màrius Serra:  
Potser m'hi sento més a prop com a columnista que no pas com a 
novel·lista, però comparteixo alguns dels seus punts de vista sobre el fet 
literari... 

  

11:41 

 

Màrius Serra:  
Especialment el to no sacralitzador, la voluntat d'escriure sempre des de 
peu pla i la voluntat de depuració estilística... 

  

11:42 

 

Màrius Serra:  
Però també me'n separen moltes coses, és clar, sobretot algunes dèries (o 
obsessions). En aquest negociat cadascú té les seves. En tot cas, per 
rematar-ho amb un d'aquells clixés que ell sempre ha combatut amb tant 
d'encert, estic convençut que "hi ha un abans i un després de Quim 
Monzó a la nostra literatura". 

  

11:42  Comment From Albert A.  
Si Déu vol, d'aquí a un parell de mesos em graduaré en Lingüística. Penses que 
les carreres de lletres tenen (plans de) futur?  

  



11:42 

 

 
  
  

11:43 

 

Màrius Serra:  
Primer de tot, l'enhorabona... 

  

11:44 

 

Màrius Serra:  
En principi, haurien de tenir-ne, perquè el nivell lingüístic és clau en tots 
els àmbits de la cultura. Lamentablement, sembla que en aquest tram del 
segle XXI la llengua no forma part de les prioritats humanes. Persevera! 

  

11:44  Comment From Vinç  
Sabem de sobres que t'agrada jugar amb les paraules, les lletres, els sons... Com 
d'important és la forma d'escriure (to, estructura, etc.) alhora de teixir un llibre? 
Com es combina el fons i la forma?  

  

11:45 

 

Màrius Serra:  
És clau. Sembla una obvietat, però l'únic acord general que 
consensuaríem tots els que ens dediquem a escriure és que "posem una 
paraula darrere de l'altra (o al costat)"... 

  



11:46 

 

Màrius Serra:  
Una de les coses que més m'obsedeixen quan encaro una novel·la, per 
exemple, és qui explica la història. En quin temps verbal, en quina 
persona, de quina manera. Vaig arribar a publicar una novel·la que era la 
història d'una novel·la inacabada que vaig acabar amb l'ajut dels lectors, 
i el títol ja ho diu tot: "De com s'escriu una novel·la". 

  

11:46  Comment From Valentí  
Hola Màrius. D'on et ve l'amor als jocs de paraules? Et vull regalar-ne una 
perquè li donis un bon impuls: "catacrequejar" que ve de la onomatopeia 
"catacrec" de trendaissa d'ossos i que defineixo com "la insistència de l'home de 
més de 50 anys i justet de forces a jugar a futbito com si en tingués 20". Què et 
sembla?  

  

11:47 

 

Màrius Serra:  
Em sembla que necessitaràs un bon traumatòleg... 

  

11:47 

 

Màrius Serra:  
I també que ets un catacrac de les paraules. Una de les coses que 
transformen una llengua en un ésser viu és la capacitat per generar 
derivats. Catacrequeja't, doncs, a gust. 

  

11:47  Comment From Mar  
Parla'ns una mica de la cuina de l'escriptura. Quin és el teu mètode? Com és el 
procés d'escriptura de Màrius Serra?  

  

11:48 

 

 



  
  

11:48 

 

Màrius Serra:  
Cada obra és diferent. Ara veig que el sol·lícit moderador acaba 
d'insertar la coberta de "L'home del sac"... 

  

11:49 

 

Màrius Serra:  
És la meva primera novel·la, i la vaig escriure seguint un mètode molt 
peculiar: tirar una pedra al terra i anar fotent-li puntades per veure on 
anava... 

  

11:49 

 

Màrius Serra:  
Això em permetia fer avançar la narració... 

  

11:49 

 

Màrius Serra:  
Això era l'any 1989. Ara ja no foto puntades a les pedres. Però sí que 
intento que cada projecte literari sigui diferent... 

  

11:50 

 

Màrius Serra:  
En el cas de "Plans de futur" ha estat la primera vegada que he partit de 
personatges que havien existit històricament... 

  

11:50 

 

 
  
  



11:50 

 

Màrius Serra:  
I això vol dir que primer em vaig documentar tant com vaig poder, 
sobretot a partir de la biografia que va escriure l'Antoni Malet... 

  

11:50 

 

Màrius Serra:  
i després vaig començar a prendre notes en una llibreta Miquelrius de 
500 pàgines amb goma vermella... 

  

11:51 

 

Màrius Serra:  
que de seguida es va quedar petita. Mai com amb aquesta novel·la no he 
tingut la sensació de tenir tota una història al cap durant tot el procés 
d'escriptura. Sobretot durant els últims dos anys, que és quan ja havia 
trobat el to i sabia que la novel·la l'explicarien les dues cosines i el seu 
pare fugitiu. En definitiva, m'agrada no repetir mètode i que cada nou 
projecte sigui nou. 

  

11:51  Comment From Berta  
Hola. Què és per tu Sant Jordi? Què t'agrada més i què t'agrada menys? 

  

11:52 

 

Màrius Serra:  
El que més m'agrada és que existeixi. Si no existís l'hauríem d'inventar... 

  

11:52 

 

Màrius Serra:  
Està bé que, ni que sigui només per un dia, o malgrat aquesta anomalia, 
els llibres prenguin el carrer i el focus es posi en els que ens dediquem a 
escriure'n... 

  

11:53 

 

Màrius Serra:  
El que m'agrada menys és aquest etern debat entre puristes i arribistes 
sobre la mercantilització de Sant Jordi... 

  

11:53 

 

Màrius Serra:  
Però si se'l va inventar un comerciant!... 

  

11:54 

 

Màrius Serra:  
És veritat que de vegades resulta farragós, ultramassificat i una mica 
circenc, però si l'alternativa és que no existeixi, aleshores no hi ha ni pla 
B ni pla Z. Visca el drac i visca Sant Jordi! 

  



11:54 

 

324cat:  
Tenim temps encara per les tres últimes preguntes. La primera la 
planteja la Valèria. 

  

11:54  Comment From Valèria  
Hola. Quin llibre creus que serà el més venut? Seràs tu? 

  

11:55 

 

Màrius Serra:  
El meu màxim objectiu és ser llegit i això no és ni una cursa ni les 
semifinals de la Champion's. Jo crec que el Barça guanyarà a Munic, per 
cert. Dit això, em farà molt de goig gaudir d'un Sant Jordi amb les 
màximes cues de lectors possibles perquè n'he viscut moltíssims xerrant 
tranquil·lament amb l'autor del costat... 

  

11:56 

 

Màrius Serra:  
De fet, he conegut molts autors (recordo ara l'Enrique de Hériz, per 
exemple) en les xerrades que fas quan esperes els lectors que no venen 
mentre el teu costat l'últim supervendes té unes cues estrepitoses. Penso 
gaudir d'aquest sant Jordi i que l'única preocupació real de la diada sigui 
el resultat de l'Arena Stadium. 

  

11:56  Comment From Sergi Dot  
Bon dia, Màrius! Quin paper atorgues a la normativa lingüística? Creus que ens 
hem de cenyir a la normativa establerta o bé podem prendre'ns la llicència de 
transgredir-la en alguns casos? (per exemple el pronom àton "lo" que, al meu 
parer, seria bo tenir-lo en català)? Gràcies!  

  

11:57 

 

Màrius Serra:  
Ai, Sergi, què has anat a esmentar! Des de fa dos mesos sóc membre de 
la Secció Filològica de l'IEC i tot just començo a ajustar els meus ritmes 
(accelerats) als ritmes (forçosament pausats) de les institucions que 
marquen la normativa... 

  

11:58 

 

Màrius Serra:  
A mi em semblen molt bé els autors transgressors, igual com em 
semblen fatal els ignorants que s'escuden en la seva transgressió per 
amagar la seva ignorància. Dit això, lo del "lo" neutre serà un debat que 
forçosament convindrà abordar. 

  



11:58 

 

324cat:  
I acabem. Última pregunta... 

  

11:58  Comment From Contxita  
Pessoa dèia que escriure era la seva millor manera sd'estar sol. Tu per què 
escrius?  

  

12:00 

 

Màrius Serra:  
Pessoa! Per això va crear tota una xarxa d'heterònims, per defugir la seva 
soledat. Tots estem sols. Jo escric per no caure, per entendre, per 
entendre'm, per entendre-ho... Escric perquè llegeixo i agafo 
embranzida. 

  

12:00 

 

324cat:  
Acabem aquí el xat amb en Màrius Serra. Una hora responent 
preguntes... Com t'ha anat? 

  

12:01 

 

Màrius Serra:  
Un veritable plaer conversar amb els dits. 

  

12:07 

 

324cat:  
Gràcies al Màrius Serra i també a tots els usuaris per la seva participació. 
Demà a les 13.00 últim xat literari de Sant Jordi amb Pilar Rahola 

  

12:08    

 
  

  
  
 


