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El hombre en busca de senti do.

Un llibre: 

Isabel Allende.

Un autor/a: 

Menys trens i avions perquè em 
mareja, qualsevol lloc és bo. Si són 
espais que et donen calma i t’ins-
piren, millor que millor. 

Un lloc per llegir:

Tenir en compte que la felicitat no 
depèn tant del que et succeeix com 
de l’acti tud amb la qual decideixes 
viure la vida.

Un consell literari: 

Faciduisit iriliquat. Orem dolenit adionulla conse tem volo

La Sílvia és una persona amb un 
gran esperit de superació que 
s’adapta a cada moment que 
la vida li regala. Gran amant de 
la lectura i apassionada de l’es-
criptura, ens va sorprendre amb 
aquesta novel·la de ficció, que 
descriu algunes emocions que va 
viure en primera persona. Es va 
fer voluntària d’Oncolliga per a 
documentar-se entorn a la mort, la 
malalti a, com ho vivien les famílies 
i fer companyia a malalts termi-
nals, de qui va aprendre que hi ha 
dues maneres d’afrontar la mort: 
estant en pau amb elles mateixes 
i amb el món, perquè entenen que 
la mort, forma part de la vida o 
casti gant a Déu pel que els passa i 
preguntant-se el perquè.

- Com resumiries el teu llibre?
- És un llibre sensible i inti mista 
que tracta dos temes que poden 
semblar obscurs: el desamor i la 
mort. 

La novel·la es centra en una 

infermera que atèn a malalts 
terminats i viu aparentment feliç, 
tot i que sent com si la seva vida 
no avancés i caminés a ulls clucs 
i sense senti t. Un terrible secret 
guardat gelosament, serà el desen-
cademant d’una història d’amor i 
desamor que farà trontollar una 
parella i alhora, posar-la a prova 
en una situació límit.

- Com i quan neix l’afició per 
escriure?
- Va venir de la ma de l’amic Rai-
mon Samsó, que va animar-me a 
inscriure’m a un curs d’escriptura 
creati va. Fins aleshores, mai m’ha-
via plantejat escriure, però gràcies 
als exercicis d’elaborar un projecte 
literari i a la meva il·lusió en fer-ho, 
em vaig animar.

I et trobes davant d’un paper 
blanc, desafiant i seductor que 
t’atrau i t’espanta al mateix temps 
i et convida a iniciar una aventura 
inimaginable per a mi. És un món 
tan íntim que fa que m’oblidi 
d’altres coses i mica en mica, l’es-
tructura va madurant i els capítols 
cobren vida i jo mateixa creixia 

- Crec en el poder de la paraula i 
en la capacitat d’emocionar i com-
moure als cors més durs només 
amb paraules.

- Algun nou projecte que ens pu-
guis avançar?
- Esti c acabant un llibre de caire 
periodístic on diferents experts 
en economia i emprenedoria, 
donen la seva opinió per sorti r de 
la crisi. 
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i evolucionava a 
nivell personal.
- Què o qui t’ins-
pira?
- Esti c atenta a tot 
el que m’envolta: 
un rostre, un pai-
satge, una con-
versa... Em mou 
la fragilitat de 
l’ésser humà, els 
seus secrets, les 
vides, l’amor...

- Escriure ha estat 
per tu una mane-
ra de transmetre 
els sentiments, 
d’ajudar als al-
tres?...
- És una manera 
de posar les pa-
raules al servei 
dels sentiments, 
escriure des del 
cor per arribar a 
d’altres cors lectors perquè es pu-
guin reconèixer amb les emocions. 
Si un escrit és capaç de commoure, 
d’esperançar a una sola persona, 

l’objecti u està més que assolit.

- Quin missatge vols transmetre al 
públic lector?


