
◆ C U L T U R A ◆II
A V U I

dijous

8 de febrer del 2001

E N T R E V I S T A

Paulo Coelho
Novel·lista brasiler

➤ ➤ ➤

DE MANGUEIRA

“Vull deixar
al lector
la llibertat
de crear amb
mi el llibre”

D.C. ‘El dimoni i la senyoreta Prym’
té una relació directa amb l’E-
vangeli i, fins i tot, s’inicia amb
una cita de Lluc. ¿És el seu punt de
partida?
P.C. El punt de partida bàsic és
una qüestió filosòfica sobre el
bé i el mal, sobre com aquesta
societat manipula el bé i el
mal al seu judici. Les lleis s’a-
pliquen segons els interessos
econòmics i polítics dels rics,
mai seguint els interessos so-
cials dels pobres. Si mirem la
societat com un tot, hem de
mirar l’element que crea la
societat, que és l’home. La
meva idea era posar en un
microcosmos social una in-
terferència estrangera i veure
com es comporta una persona
davant del desafiament. Men-
tre l’escrivia, vaig recordar
aquest fragment de la Bíblia
del Nou Testament, amb el
qual m’identifico totalment.
El fet que Jesús contesti: “Per
què em dius bo? Ningú no és
bo sinó únicament Déu” em
va fer constatar que Jesús vi-
via plenament de la seva con-
dició humana. També a la se-
va ànima hi ha havia aquest
duel entre el bé i el mal. Vaig
col·locar la cita com a inspira-
ció de la novel·la i intento
desenvolupar els equívocs de
la gent que s’agafa a trossos
de l’Evangeli per justificar-ho
tot.
D.C. La novel·la no és maniqueista?
P.C. Crec que el maniqueisme
simplifica massa. El desig del
bé, la venjança, l’odi o molts
dels pecats que tenim tots
podrien ser les cares d’una
mateixa moneda. No crec en
el maniqueisme perquè tot és
més complex. Escriure una
novel·la maniqueista hauria
estat escriure una novel·la
falsa. Els lectors no es poden
deixar enganyar amb una
simple distinció entre bons i
dolents perquè saben que no
és així. Tots tenim un àngel i
un dimoni al costat nostre i
els hem d’escoltar tots dos.
D.C. Utilitza una obra de Dürren-
matt dins el llibre.
P.C. Es tracta d’una influència
d’un llibre de Friedrich Dür-
renmatt en què una vella da-
ma torna al seu poble natal a
posar en pràctica la venjança
de l’amor, que és la pitjor de
totes. Si tens un problema
amb el teu cap o amb una al-
tra persona, l’oblides, però
l’amor et porta a l’odi i a un
odi durador. L’odi provocat
per l’amor no mor, per aquest
motiu no vaig voler entrar
massa en el tema de l’amor.
No utilitzo el tema de l’amor,
sinó la provocació gratuïta a
través d’uns canvis de lleis i de
conceptes ètics.
D.C. ¿Es podria interpretar la no-
vel·la com una faula moral?
P.C. Més aviat amoral.
D.C. Busca un interès al·legòric a
través d’històries molt diàfanes, la
recerca d’un públic senzill, cosa
que no li perdona la crítica.
P.C. La crítica critica, els lectors
llegeixen i els escriptors es-
criuen [riu]. La veritat és que

jo no busco res, és impossible
buscar. Tinc més de cent mi-
lions de lectors, més de trenta
un milions de llibres venuts.
Quan escric, escric per a mi.
Tinc un estil que intento ne-
tejar perquè crec en la imagi-
nació i en l’escenari. Necessito
que l’escriptor em deixi lliure.
L’estil que tinc és el que m’a-
grada trobar quan sóc lector.
La densitat, que és l’oposat a
l’estil diàfan, s’aconsegueix
no omplint sinó simplificant
contínuament fins a arribar a
l’essència. El nucli sempre és
dens. No es tracta d’intentar
agradar tothom perquè no
tinc ni idea del que pot inte-
ressar a cent milions de per-
sones. Si aplegues tres perso-
nes, ja no estan d’acord en la
majoria de coses. Aquestes
tres persones faran una lectu-
ra diferent, cosa que està for-

ça bé: uns s’interessaran per
una part, altres criticaran el
que no els motiva. Mai no
agradarà tot. Vull deixar al
lector la llibertat de crear amb
mi el llibre. Aquest és el meu
estil. Escric per a mi, per des-
cobrir...
D.C. Té frases més contundents i
d’altres més poètiques. ¿Busca un
equilibri o es deixa portar?
P.C. La creació, quan és verta-
dera, va per lliure. Si jo sabés
el final quan escric un llibre
no em podria deixar portar. Sé
el començament i el tema que
desenvoluparé. En el cas de
Veronika decideix morir i L’al-
quimista sabia el final, però en
la majoria de les altres no te-
nia el final, però el nus és un
procés de descobriment per-
què els personatges són vius,
acaben formant part de tu
mateix. A El dimoni i la senyo-

reta Prym jo sóc tots els perso-
natges, són part de mi mateix.
No sabia el final i vaig escriure
tota la història per saber on
em portava. I em va sorpren-
dre força.
D.C. A més l’ha deixat obert.
P.C. A més l’he deixat obert
perquè el volia lliure. L’editor
mateix em va dir que era
amoral, però jo li vaig contes-
tar que la vida era una mica
amoral.
D.C. Diu que tots els personatges
són vostè mateix. Descriu l’es-
tranger com un home d’uns cin-
quanta anys, de cabells grisos i
amb mirada d’haver viscut molt.
És un autoretrat?
P.C. Sens dubte [Coelho s’aixeca
per buscar la contracoberta de
l’edició brasilera on surt ell
mateix caracteritzat com l’es-
tranger del llibre]. La idea ve
del meu passat, on vaig co-

nèixer la psicologia de la ven-
jança. Vaig viure unes experi-
ències horribles al Brasil: la
presó, les tortures i tenia
moltes ganes de venjar-me de
la persona que em va delatar.
En un moment de por pro-
funda de tornar a la presó, em
vaig prometre i li vaig pro-
metre a Déu la cosa més difí-
cil: no venjar-me. Em vaig dir
que si algun dia descobria la
persona que em va delatar no
em venjaria. Era el sacrifici
més gran que podia fer en
aquell moment. Quan me’n
vaig assabentar, però, vaig
haver de tornar a recordar la
promesa, perquè l’havia co-
mençat a oblidar [rialles]. Vaig

conèixer el mecanisme de la
venjança, però avui m’adono
que és una rucada. La venjan-
ça és anivellar el món per la
visió del teu enemic.
D.C. ¿El passat fosc del personatge
de l’estranger és el diable que l’a-
companya?
P.C. Exactament. El passat és
una cosa que no superaràs
mai, però has d’estar vigilant
per controlar-lo.
D.C. ¿La seva experiència amb sec-
tes ha condicionat la seva visió del
mal?
P.C. No. El mal a les sectes o a la
societat és l’absència d’ètica.
A les sectes ho representen
d’una manera molt arquetí-
pica, molt simbòlica. És més
fàcil d’identificar, mentre que
a la societat el mal és més
subtil, costa més d’ubicar.
Pots estar fent el mal, però
justificar-lo dient que estàs
fent el bé.
D.C. Vostè havia triomfat ja en el
camp de la música i ara ho ha fet
amb els llibres. ¿Es considera una
persona que ha viscut molt o en-
cara pensa que li poden passar
moltes coses?
P.C. Cada dia és diferent, és un
descobriment. Per aquest mo-
tiu accepto els desafiaments
dels nous llibres, no m’ha pa-
ralitzat l’èxit. Intento fer, a la
meva manera, un treball que
considero positiu. Acabo d’es-
criure un llibre per als nens
de Timor i visc cada dia com
un miracle. No t’has de que-
dar paralitzat ni per la derro-
ta ni per l’èxit. Encara con-
servo tota la curiositat.
D.C. ¿No ha esdevingut un estoic,
com Sèneca o Boeci?
P.C. No em considero un estoic,
ni tampoc un sibarita. Tan sols
m’he convertit en un pelegrí.
D.C. El pelegrí també surt en aquesta
novel·la.
P.C. El pelegrinatge és el que et
dóna l’alegria de viure.
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