
DOSSIER DE PREMSA



II Premi Proa de Novel.laII Premi Proa de Novel.la

Sinopsi

LA CASA  
DE FOC

La casa de foc arrenca el 2014 amb l’enterrament d’en Jordi de Can Sol, l’home al voltant 
del qual giren les vides de molts personatges del Sallent, un llogaret de la Garrotxa més 
feréstega. Set anys abans, un home jove acabat de separar-se, s’ha traslladat a Can Mau, 
una masia del Sallent. La casa és inhòspita i els veïns desconfiats, però ell ha decidit refer 
la seva vida en aquell lloc.

Tots aquells arbres il·luminats des de sota pels fars del cotxe eren com la gola d’un llop. Em vaig 
aturar, no venia ningú, no hi havia ningú i no m’esperava ningú. 
 —Quin desastre. Què hi faig, aquí? —em vaig dir. 

Com que el nouvingut fa de professor d’una aula d’acollida a Olot, en Jordi de Can Sol li 
demana que faci classes a la seva neta de tretze anys, la Mar, que té problemes a l’escola. 
“Aquesta nena es perdrà”, li diu. Ell acaba acceptant la proposta d’en Jordi, un home 
reservat que té una gran influència sobre la gent de la vall. En Jordi té el do de trobar 
aigua i treballa de saurí per a empreses constructores. La Mar sembla haver heretat algun 
dels dons de l’avi.

No hi ha cap empresa que pugui posar en el compte de balanços que s’hagi de pagar un saurí. Com ho 
podien justificar, això? Amb desenes d’enginyers, topògrafs, geòlegs i arquitectes, com es pot justificar la 
presència d’un saurí? 

El nouvingut, explora la zona amb bicicleta, volta, s’enfila als cims de les muntanyes i 
de vegades dorm al ras sota les estrelles, sol o amb una amiga. Al bosc hi passen moltes 
coses, però ell triga a adonar-se que l’amenacen. 



Em despertava diverses vegades perquè fins que no ets al mig del bosc verge no t’adones que tot allò està 
viu, no te’n saps avenir que comenci una festa, que el bosc i la muntanya remuguin, es queixin, que la 
serra es regiri i faci sortir tot d’animals. Era com dormir i estar despert al mateix temps. 

A poc a poc, es va teixint una peculiar complicitat entre el narrador i tots els de Can Sol: 
el Jordi, la filla Carmina i la neta Mar. La Carmina té encara cicatrius d’uns fets tràgics.

No em fa vergonya dir que vaig necessitar anar al psicòleg després de saber que estava de tres mesos, 
després de perdre el pare de la meva filla, després que ens quedéssim col·locats i es cremés el paller, 
després que amb el paller es cremessin ell i l’altra parella que venia amb nosaltres. 

El narrador s’alimenta de les vivències que els altres carretegen en silenci. Va destapant la 
història del lloc, de les cases i de gent que no és el que sembla. Tira l’ham a les converses 
per descobrir què té a veure el Jordi amb les plantacions de marihuana al cor del bosc 
o amb l’incendi en què va morir el pare de la Mar. Com el saurí busca vetes d’aigua, ell 
busca històries soterrades i acaba fent-se un retrat de la vall, dels seus habitants, dels seus 
mites i d’ell mateix.

Aquells sis anys i mig són una càpsula que s’aguanta en el temps, un contenidor tancat i ple. Jo hi era 
i ho vaig veure i viure tot. En tinc proves, i ho escric perquè si no les tingués potser dubtaria de la gent, 
de les seves paraules i de les seves històries.  
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M’imaginava que cada arbre tenia la seva 
estrella i que les constel·lacions les podia 
traslladar en forma de famílies d’espècies 
d’arbres, els roures de l’Ossa Major, les 
alzines d’Escorpí, els brucs d’Orió, i la corrua 
d’alzines que baixava pel vessant nord i que 
feia de Via Làctia. També  fabulava que les 
estrelles corresponien a la gent de la vall, 
que s’agrupaven en galàxies que eren Mieres, 
el Torn o Santa Pau. I la Lluna, tot el que 
t’arriba a dir quan fa deu minuts que la 
mires a ull nu, sense llums que te la taquin o 
te l’emmascarin mentre t’adorms. Sona cursi 
aquí, allà dalt era tot de veritat, com el so 
llunyà d’aquell cotxe que es mou pel fons de 
la vall i que s’amaga entre els racons arbrats 
i ara es veu i ara no es veu. I els Pirineus, i el 
Canigó i tot el que es veu des de Sant Julià. 

Fragment



Els protagonistes

EL NARRADOR. Té trenta-cinc anys i passa una mala època 
quan arriba al Sallent. Fa de mestre d’aula d’acollida en 
una escola d’Olot. Amant de la muntanya i el ciclisme, 
aprecia molt la solitud però se sent atret per les històries 
dels altres.

Jordi, de Can Sol. Pare de la Carmina i avi de la Mar, 
és un home fort, temut i respectat per tothom. Gràcies a la 
seva capacitat de trobar aigua, ha fet molts diners, que posa 
al servei del que més estima, les dones de casa seva. Al seu 
voltant pesa el misteri, acrescut per les enraonies.

Mar. Ha tingut una infància difícil i és una adolescent 
amb problemes escolars i de relació. És carn de psicòleg, 
però gràcies al guiatge del narrador, de qui mig s’enamora, 
podrà desenvolupar el seu potencial. 

Carmina. Personatge fràgil, marcat pel flirteig amb les 
drogues i una maternitat difícil, portada en solitari. Tindrà 
una relació amb el narrador.

Alba. Parella del narrador durant uns quants mesos. 
Després de deixar la relació, continua l’amistat amb la Mar.

La vall del Ser. La vall, el seu paisatge feréstec, la seva 
història, la gent que hi viu, és molt més que un teló de fons.



Proa, referent de la
literatura catalana al llarg
de les dècades
Edicions Proa va néixer fa més de noranta anys, de la mà de 
Marcel·lí Antich i Josep Queralt, animats per Pompeu Fabra. 
La col·lecció A Tot Vent, dirigida per Joan Puig i Ferreter i 
identifi cada amb les cobertes de color carbassa, buscava 
lectors en català per als grans novel·listes de tots els temps i 
per als millors autors de casa. D’entre els primers, destaquem 
Dostoievski, Tolstoi, Stendhal i les germanes Brontë; d’entre 
els autors d’aquí, Miquel Llor, C. A. Jordana, Francesc Trabal i 
Xavier Benguerel.

El 1939 Proa va haver d’exiliar-se a Perpinyà, d’on l’any 1964 
va ser rescatada pel mecenes Joan B. Cendrós, fundador 
d’Òmnium Cultural i creador del premi Sant Jordi. Proa va 
continuar publicant obres essencials d’Albert Camus, Virginia 
Woolf, John Dos Passos, Frank Kafka i Marguerite Yourcenar 
i també editant Maria Aurèlia Capmany, Josep M. Espinàs, 
Manuel de Pedrolo, Baltasar Porcel i un llarg etcètera.

D’aleshores ençà, Proa ha continuat sent una marca de 
referència dins del panorama literari del país. Les seves 
col·leccions han difós títols de Jaume Cabré, Joan F. Mira, 
Joan Margarit, Pep Coll, Carme Riera, Ramon Solsona i Martí 
Domínguez, per exemple, i clàssics universals com l’Odissea, 
Les mil i una nits, la Divina Comèdia del Dant, els Assaigs de 
Montaigne i la poesia d’Emily Dickinson, al costat de grans 
obres literàries contemporànies.
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Des de la seva fundació el 1928, Edicions Proa ha tingut un doble compromís amb les nostres 
lletres: incorporar al català les grans obres literàries de tots els temps i estimular la creació literària 
en la nostra llengua. És així com la col·lecció A Tot Vent, amb un catàleg de més de set-cents 
títols, ha aconseguit ser una referència per als lectors durant dècades.

El Premi Proa de novel·la inèdita en llengua catalana té el propòsit d’impulsar l’excel·lència, la 
renovació i el reconeixement de la literatura catalana, com a continuació de la tasca editorial de 
Proa al llarg de les dècades.

La dotació del premi és de 40.000 euros.

El primer any, l’obra guanyadora va ser La teva ombra de Jordi Nopca, una novel·la celebrada 
unànimement per la crítica i molt ben rebuda pel públic lector.

En aquesta edició, s’hi han presentat 41 obres.

El jurat d’aquesta edició està format per Vicenç Villatoro, Nelleke Geel, Xavier Pla, Clara Queraltó 
i Josep Lluch.

Es poden consultar les bases a
www.grup62.cat/premis

Fa trenta-cinc anys que Proa és la meva editorial.
Una editorial històrica. Per celebrar que s’acosta a la condició de 
centenària, Edicions Proa fa aparèixer el Premi Proa de novel·la.
Llarga vida al premi. Llarga vida a Proa.

Jaume Cabré | Premi d’Honor de les Lletres Catalanes



“El dia que arribaré a la porta del cel, quan sant Pere em 
pregunte ‘Vosté què ha fet de bo?’, li respondré:

‘Jo he posat a l’abast de milers de lectors els tres pilars 
de la cultura europea, l’Odissea, el Nou Testament i la 

Divina Comèdia’. Sant Pere em dirà ‘Així, ja pot entrar’, i 
m’enviarà a un racó confortable, on passaré l’eternitat 

escoltant Bach i llegint els meus clàssics antics i moderns, 
si pot ser en les edicions de Proa, el passaport d’entrada 

al paradís. Feliç, a més a més, de compartir catàleg amb 
Flaubert, Kafka, Lévi-Strauss, Espriu, i el meu amic 

Jaume Cabré”.

Joan F. Mira | Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

“Publicar amb Proa l’any 2013, gràcies al premi Mercè 
Rodoreda de contes, va ser arribar de cop a un munt de 

lectors que ni sabia que podia tenir.
Visca els lloms taronges!”.

Tina Vallès | Premi Mercè Rodoreda de contes

“Les novel·les del llom carbassa són un referent de les 
lletres catalanes i universals. Amb el lema ‘Navego a tot 

vent’ de sempre, Proa continua oferint avui un extens 
catàleg amb la millor literatura contemporània. Entrar-hi 

és un premi”.

Ramon Solsona | Premi Sant Jordi de novel·la



“Jordi Nopca ens proposa una virtuosa pràctica geomètrica 
a La teva ombra, la novel·la amb què inaugura el palmarès 

d’un nou premi literari, el premi Proa de Novel·la”.

Màrius Serra | La Vanguardia

“El camí ha començat amb molt bon peu i, de fet, l’envit 
que se’ls presenta a Proa per als anys vinents serà, sens 

dubte, el de superar el llistó que ha deixat aquesta 
excel·lent novel·la”.

JJ Isern | Vilaweb

“La teva ombra, la novel·la amb què Jordi Nopca ha guanyat 
el primer premi Proa, conté diverses novel·les dins d’una. 

I el resultat és una novel·la ambiciosa, entretinguda i 
intel·ligent”.

Pere Antoni Pons | Ara

“La teva ombra és una suma de Crim i càstig i de Cims 
borrascosos que es proposa refl exionar sobre la crisi 

d’identitat del segle ���”.

Anna Carreras |  Núvol

La teva ombra, 
de Jordi Nopca
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Amb La casa de foc, Francesc Serés actualitza un dels grans temes de la 
història de la literatura: un home sol i sense gaires obligacions arriba, com 
un nàufrag, en un paratge desconegut, una veritable «vall inquietant» aïllada, 
boirosa, plena de tensions soterrades. És professor, i aviat s’adona que, mentre 
mira d’ensenyar a llegir i a escriure a nens acabats d’arribar, ell també es 
troba en una mena d’aula, una veritable «gola del llop» on ho haurà de fer 
tot (i fer de tot) per adaptar-se. També ell haurà d’aprendre a «llegir» el món 
que acaba de conèixer, tractar amb atenció i respecte la gent i els paisatges que 
trepitgen des de temps immemorials, desxifrar els indicis que fan possibles les 
múltiples vides dels altres i les seves infi nites històries, desvelar les capes de 
veritat que amaguen, veritats que sempre deixen rastres. 

Aviat s’adona que la seva funció no serà tant entrar en la intimitat de la vida 
dels altres sinó justament, en un esforçat excercici d’extimitat semblant al del 
vers de Ferrater que encapçala el relat (“Diré el que em fuig. No diré res de 
mi”), viure amb ells i a través d’ells, potser per explicar-los, per explicar-se 
ell amb els altres. Com si fos una mena de deure moral, el narrador se’n fa 
portaveu i intèrpret des de la seva estranyesa, presència dels morts i absència 
dels vius, memòria de la gent i de la terra.

Si Serés és un narrador «tot terreny», la seva és una literatura de «contacte», 
de proximitat, capaç de donar la veu als qui fi ns ara no tenien veu, als 
desfavorits, als oblidats de la història en majúscula, als qui han patit un 
trauma personal o col·lectiu. Aquesta novel·la proposa als lectors compartir 
experiències personals o d’altri, en una mena de resocialització humanista del 
teixit de la realitat, amb un innegable múscul ètic que l’allunya de la pura 
evasió i de les frivolitats formals. Una narració llarga i densa, amb una prosa 
cada cop més potent i humanitzada, amb una voluntat d’estil que el porta, 
amb facilitat aparent, a la naturalitat i a la transparència. La casa de foc
és el mateix Serés de sempre però més enllà d’ell mateix, més obert que mai a 
la realitat, una realitat amb més gestos, més fesomies, més emocions, i, també, 
és clar, amb més misteris, amb més ombres, més humitat, més verds i més 
molsa. 

Xavier Pla
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Francesc Serés
Nascut el 1972 a Saidí (Baix Cinca), actualment està 
establert a la Garrotxa. Des del 2016 és el director de la 
Residència Faber, d’Olot, i des del 2018, director de l’Àrea 
de Creació de l’Institut Ramon Llull. La seva obra literària, 
guardonada (premi Nacional de Literatura, premi Ciutat 
de Barcelona) i traduïda a diferents llengües, inclou títols 
com La força de la gravetat (2006) Contes russos (2009), La pell 
de la frontera (2014). És col·laborador de diferents mitjans de 
premsa escrita.
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FRANCESC SERÉS
La casa de foc
II Premi Proa de Novel.la

Preu: 20,90 €

A la venda 
l’11 de novembre


