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A.C. Estem en un món en què
als joves els atrauen més els
ginys electrònics que els llibres,
però tu els has muntat un món
on els llibres són els protagonis-
tes i, al damunt, has tingut èxit.

P.V.O. És que els llibres jo els
veig com a organismes vius, fins i
tot més vius que algunes perso-
nes. Els llibres són obertures a al-
tres mons que, si no, no podrien
viure i són també màquines del
temps que ens permeten viatjar.
Shakespeare és mort, però tenim
contacte amb la seva ment, amb
les seves idees, amb els seus sen-
timents... És increïble, oi?

A.C. També són uns bons in-
terlocutors.

P.V.O. Sí, hi ha històries que
ens inspiren i ens mostren altres
possibilitats de vida quan estem en
un camí sense sortida. Si tens un
problema en la vida pots demanar
consell a un amic, però també als
escriptors, que potser en saben
més, i pots trobar-hi el deslloriga-
dor. La lectura em va ajudar molt,
quan era jove.

A.C. Quin va ser el primer lli-
bre que et va convertir en un
gran lector?

P.V.O. Als 14 anys vaig desco-
brir Shakespeare i em recordo

dient-me que ja volia entrar en el
món de la lectura per a adults. Vaig
pensar que, si tothom deia que ell
era el millor, calia començar amb
ell. El professor es reia de mi i em
deia que no era prou intel·ligent
per llegir-lo.

A.C. Ningú no t’encoratjava?

P.V.O. No. Ho vaig fer tot sol
[ho diu cantant i amb ironia], però
tenia una tieta amb la casa plena
de llibres. N’hi havia a la cuina, per
les escales, al garatge... i m’agra-
dava molt veure’ls.

A.C. I quan vas decidir co-
mençar a escriure?

P.V.O. Sempre m’ha agradat i
sempre he pensat que és l’activitat
més elevada que pot fer una per-
sona: oferir històries al món. A l’es-
cola, quan havíem de fer redac-
cions, jo en feia de llarguíssimes i
sempre mirava de ser divertit.

A.C. Què en penses, del fet
que es marqui tant la diferència
entre llibres per a joves i per a
adults?

P.V.O. Jo crec que escric per a
gent jove i per a tots aquells a qui
els apassioni el món dels llibres i
encara no ho saben. M’han llegit
molts professors de literatura, per
exemple.

A.C. Et reprimies en algun as-
pecte, tot pensant que el teu lli-
bre era per a gent jove?

P.V.O. No, perquè quan l’es-
crivia no tenia ni idea que es publi-
caria. El que sí que pensava és que
en parlar de Dostoievski o Kafka,
els nens no sabrien qui eren, però
tant se val, perquè hi ha diferents
nivells de lectura. Sí que tenia clar
que havia d’utilitzar una llengua
senzilla i que el llibre fos ràpid i ex-
citant. El que està bé és que els
nens el poden llegir i, de grans, re-
cuperar-lo: veuran que es van per-
dre moltes bromes...

A.C. Suposo que l’èxit ha es-
tat tota una sorpresa...?

P.V.O.  Sí, sobretot si tenim en
compte que va ser rebutjat per sis
editorials! Va sortir abans la tra-
ducció a l’alemany que l’original en
neerlandès. Jo el vaig escriure
pensant que era el llibre que hauria
volgut llegir i el vaig donar a la me-
va filla, que no llegia gens. Se’l va
empassar gairebé en un dia!

A.C. Amor de filla.

P.V.O. No, de debò. Per mi no
ho hauria fet. Potser s’hauria es-
forçat amb 10 pàgines, però no
amb 480. Em va fer molt feliç veu-
re la meva filla divertir-se amb un
llibre. ❋

Peter van Olmen
Ara que ve
Sant Jordi, un
dels reptes per
a molts és tro-
bar un llibre
que pugui
agradar als que
no són lectors.
Odessa i el món
secret dels lli-
bres (La Gale-
ra), malgrat el
títol, pot ser
una solució.
L’ha escrit un
professor de
psicologia amb
tota la picardia
per captar els
que es pensa-
ven que la lite-
ratura no els
interessava.
I funciona, ens
diu, a partir
dels 10 anys i
fins als 90
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