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L’OBRA

Tres hiverns a Londres és la història 
d’una carta perduda, la carta que 
hauria pogut canviar tota una vida. 
Una magnífica novel·la que ens 
trasllada a la Londres dels anys 
cinquanta de la mà d’una noia 
catalana que hi viatja per 
convertir-se en infermera.
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Tres hiverns a Londres és la història d’una carta perdu-
da, la carta que hauria pogut canviar tota una vida. És 
la història de qui la rep, l’Anita: una jove infermera que 
ha emigrat a Londres fugint de la por i les misèries de 
la Barcelona dels anys cinquanta. És la història de la 
seva família, desmanegada per la guerra i la pobresa; 
la de les seves germanes i amigues, companyes de 
viatge; la del Saint Olave’s, l’hospital de barri on es fa 
gran. I és la història del seu primer amor, que li deixarà 
empremta per sempre i que allargarà, en la fantasia, 
fins a la vellesa.

Una magnífica novel·la que ens trasllada a la Londres 
dels anys cinquanta de la mà d’una noia catalana que 
hi viatja per convertir-se en infermera.

“A casa em deien Anita, però em dic Anna, com la 
meva àvia. Anna Belaure Vidal. No crido mai. Detesto 
les tragèdies. No dic mentides. No em poso excuses. 
Soc discreta: m’escapo per dins. No crec en Déu ni en 
coses que no puc entendre. Llegeixo tant com puc. 
Sé d’on vinc i no vull tornar-hi.”



L’AUTORA

Fúlvia Nicolàs (Barcelona, 1964) és perio dista i lli-
cenciada en psicologia. Treballa a TV3 des de 1989. 
Va ser redactora a Informa tius, i després reportera i 
guionista a Docu mentals i Nous Formats, on ha es-
crit o dirigit nombrosos programes. Viu a Matade-
pera, té dos fills crescuts i una gata. Li agraden els 
ocells i somia amb viure un any a l’Àrtic, pot ser per-
què ve d’una família molt petita que mai ha acabat 
d’encaixar enlloc. Moltes de les històries que guar-
da surten d’aquí, i si no les havia escrit abans és 
perquè abans que dava molt de temps.

ENTREVISTA A L’AUTORA

La novel.la comença amb una carta que arriba des 
de Londres i l’Anna decideix no obrir. A dues set-
manes del seu casament, és una mena de premo-
nició de les coses que la protagonista no farà al 
llarg de la vida? 

L’Anna ja ha pres una decisió sobre la vida que vol, 
i no permetrà que res l’aturi. Sap que la carta po-
dria fer-la dubtar, però ella en aquest moment està 
satisfeta amb el que té i no ho vol arriscar. 

Ningú no sap què l’espera a la vida. L’Anna ha 
renunciat a algunes coses, però n’espera unes al-
tres, que potser no són les que triariem avui. Pen-
so que cal situar-la en el seu moment i en el seu 
entorn. Ella no és una heroïna: com moltes dones 
de la seva generació, s’acaba adaptant al context, 
i guarda les seves inquietuds pel seu món interior. 

La carta conté una càrrega sentimental molt im-
portant en la novel.la. Diries que aquest llibre és 
una història d’amor o va més enllà de la trama 
romàntica? 

La història d’amor n’és només una part. Durant 
els anys que passa a Londres, l’Anna descobreix 
moltes coses que no imaginava: que hi ha ma-
neres diferents de viure, de treballar, d’aprendre, 
i també d’estimar. Se n’adona que ella pot for-
mar-ne part, de tot això, si vol. I en la seva his-
tòria d’amor viu una relació inimaginable a la 
Barcelona en aquells anys. En un moment donat 
tornarà aquí i continuarà la seva vida, però mai no 
oblidarà el que havia viscut. La carta és un dels 
fils que la uneixen als anys de Londres, i  alimen-
ta una expectativa que no es resoldrà fins el final. 
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Durant l’adolescència la lectura és una finestra 
al món per a les germanes Belaure, ja que a casa 
passen penúries. Per què els llibres? I, per què la 
primera lectura que la senyora Soler recomana a 
la Muntsa, germana gran de l’Anna, és El roig i el 
negre d’Stendhal?

Al llarg de l’adolescència de les tres germanes els 
llibres són la seva finestra al món, que els permet 
conèixer tot allò que no tenen i tot allò que no po-
den viure, però voldrien; són una manera d’escapar 
d’una realitat grisa i sense expectatives aparents. 
Llegir les fa diferents a la majoria, i estic segura 
que també les fa resilients, que els dona armes per 
superar el pes d’una infància dolorosa plena de 
carències. El canvi de l’Anita no comença pròpia-
ment a Londres, encara que és allà on esdevé ple-
nament l’Anna adulta, sinò que té l’arrel en aques-
tes lectures compartides. 

L’Ester Soler fa un vot de confiança en la Muntsa 
quan li deixa El Roig i el Negre. No només perque 
és un llibre en català, sino perque es tracta d’una 
novel.la atrevida, que en aquells anys ningú hau-
ria considerat apropiada per a una noia tan jove.  
Però ho és, és clar. El Roig i el Negre també es un 

llibre apassionant i apassionat, amb personatges 
poderosos -masculins i femenins- que absorbeix 
i entusiasma qui el llegeix. És un llibre que anima 
a seguir llegint, i que té una grandiositat inimagi-
nable en un  món gris i atemorit com el que elles 
veuen cada dia. 

Per què són tres hiverns i no tres estius a Londres? 
Té alguna cosa a veure l’hivern amb el romanticis-
me, l’enyor i la duresa del moment que estan vivint?

Ella parla sovint del vent i el fred, de l’abric prim 
que porta, que necessita abrigar-se millor. Un dels 
primers regals de’n Bjørn és, justament, una bu-
fanda. La veritat és que no ho havia pensat, però 
me n’adono que justament una de les primeres 
percepcions que tenen els immigrants quan arri-
ben al país de destí és el fred. Un fred que no té 
a veure amb la temperatura exterior, sinò amb la 
soledat i el desempar. Tot i que l’Anna s’adapta bé, i 
que detesta els drames, penso que ella també sent 
aquest fred. 

A la novel.la els hiverns són més presents que 
els estius. Hi ha tres nadals, per exemple, que són 
el moment de l’any que -si vius fora de casa- sents 
més la distància i perceps més la tensió entre el 
que tens i el que et perds. 

A Londres l’Anita aprèn l’ofici d’infermera, el gust 
per l’art i també a viure de manera independent. 
Que representa aquesta ciutat per ella?

Coberta de la primera edició en català d’ El Roig i el negre de 
Stendhal, una novel·la iniciàtica per les germanes protagonistes 
de Tres hiverns a Londres.

Infermeres catalanes al Saint Olave’s Hospital de Londres on té lloc 
la història de Tres hiverns a Londres.
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És la seva escapatòria, el lloc on pot fugir de tot 
el que temia i odiava de la seva infància i primera 
joventut. És la ciutat on pot ser l’Anna que volia ser, 
on pot fer el que volia fer. A Londres és conscient 
de les seves possibilitats i els seus desitjos, i des-
cobreix tot el que a Barcelona no podia imaginar. 
També és l’espai on s’enfronta a les seves limita-
cions: una preparació defectuosa, una família que 
no l’ha ensenyat a estimar, les pors apreses... Això 
potser ho podria haver fet en altres ciutats, però és 
que a més, Londres en aquell moment encara és 
la capital de l’imperi: si ets a Londres, ets al centre 
del món. A la seva manera, modestament, l’Anita 
conquereix Londres, que és una manera de guan-
yar un lloc al món. Pot deixar Londres, però això ja 
ho té guanyat. I Londres no la deixarà mai. 

L’Anna és una noia valenta, forta i independent. És 
també un personatge feminista?

L’Anna no és una activista, però la seva posició 
sempre ha estat feminista. Mai no ha acceptat 
veure’s inferior a ningú, en cap sentit, i sem-
pre ha defensat la seva llibertat interior. A més, 
l’Anna estima, defensa i admira altres dones, i 
mai considera que pel fet de ser dones no se-
ran capaces de fer el que vulguin, encara que 
sap que l’entorn és hostil. I més, com diu di-
verses vegades, si a més de dona ets de classe 
treballadora. 

Penso que en la seva actitud, ja abans de 
Londres, hi té molt a veure el fet que forma part 
d’un grup de tres germanes contra el món que 
es veuen obligades a treballar des de molt jo-
ves. Un cop sortides de les monges, elles ma-
teixes gestionen la seva formació i les seves fei-
nes, davant la incapacitat dels seus pares per 
donar-los cap mena d’exemple. Elles es guan-
yen la vida i estan acostumades a treballar dur. 

Un grup de tres germanes és molt poderós. 
L’Anna treu la seva força de les seves germanes i 
les seves amigues, i és quan se’n sent aillada que 
és més feble. 

Les relacions entre les dones són molt importants 
en aquesta història: la sororitat entre les germa-

nes, l’amistat que manté amb les amigues de Lon-
dres, la mala relació que té amb la seva mare... 

M’interessen molt les vides de les dones i les re-
lacions entre dones, perque per a mi sempre han 
estat fonamentals. Com a l’Anna, a mi el suport, 
i la força m’han arribat d’altres dones, sobretot. I 
també moltes de les meves referències literàries, 
ideològiques i personals em venen d’altres dones. 
També d’alguns homes, naturalment. Però de tots 
els components de la meva identitat, un dels que 
més pesa és el fet de ser dona, i com més gran em 
faig, més encara. 

Em sembla natural escriure sobre això. També 
m’interessen els ocells, i la política, i la mort, i l’Àr-
tic. M’interessen molt, però aquesta és la història 
que volia escriure ara. 
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Una imatge de la mare de l’autora, que com la protagonista de la 
novel·la, va marxar a Anglaterra en ple franquisme per treballar com 
infermera.
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