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Música, teatre, periodisme i novel·la
D A V I D C A S T I L L O➤ No resulta estrany trobar-se

Paulo Coelho a la platja de
Copacabana prenent-se un re-
fresc de coco o un suc a l’om-
bra. Mentre m’ensenya el seu
racó preferit de Rio, no paren
d’acostar-se persones a dema-
nar-li autògrafs o a fer-s’hi fo-
tografies. És tant o més famós
que els futbolistes o les estre-
lles de la música. Mentre cre-
uem l’avinguda per entrar a
casa seva, un camió s’atura i
alguns dels que viatgen baixen
per saludar-lo. Coelho sembla
acostumat a la fama, tot i que
va tranquil per la vida i no té
gens de por a la violència que
hi ha al seu país, una violència
constatable com a conseqüèn-
cia de les grans desigualtats

socials. Resulta paradoxal la
seva popularitat aquí perquè
Coelho sempre utilitza altres
paisatges –singularment de la
península Ibèrica– per ambi-
entar les seves novel·les. La no-
va, El dimoni i la senyoreta Prym,
tot i no tenir un àmbit especí-
fic es situa en un territori celta,
on hi ha haguts àrabs i també
una tradició visigoda.

Tot plegat fa que Coelho
hagi aconseguit unes vendes
inusuals perquè ha trobat el
camí per connectar amb un
públic ampli, uns lectors que
no són compradors habituals
de llibres. Això li ha comportat

el menyspreu gairebé sistemà-
tic de la crítica, que el consi-
dera un impostor. Hi ha, però,
un sector de crítics que han
saludat les seves novel·les i, fins
i tot, el periodista Juan Arias va
publicar fa poc més d’un any
un llibre d’entrevistes, Paulo
Coelho: las confesiones del peregri-
no (Planeta). Proa, per la seva
banda, té una col·lecció, amb
els títols El pelegrí (Diari d’un
mag), Brida, Vora el riu Piedra em
vaig asseure a plorar, La cinquena
muntanya i L’alquimista, del qual
hi ha una edició amb propos-
tes didàctiques, a càrrec d’Ire-
ne de Puig.

L’escriptor dedica part dels
seus guanys a una escola per a
nens del carrer. La seva bio-
grafia ens mostra un home del
seu temps, que va patir la pre-
só i la tortura durant la Dicta-
dura, que va passar per la
contracultura i el hippisme i
que ha tocat diferents àmbits
culturals, com ara el periodis-
me, el teatre i la música: “El
període que vaig treballar com
a lletrista m’ha ajudat moltís-
sim. Havia de tenir una visió
exacta, oberta i, alhora, limi-
tada per la melodia. El lletrista
és ben present a les novel·les
perquè m’ha servit per mante-
nir un ritme a la narració que,
fins i tot, el traductor incons-
cientment segueix”.
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“Molta gent
hauria de
comprendre
que les
cicatrius et fan
més fort”

D.C. L’han associat als corrents del
‘new age’, però vostè prové de la
contracultura, del rock.
P.C. Tot això del new age és una
cosa que no puc comprendre.
La respecto, però no m’hi
identifico gens. Més que una
moda és l’absència del poder
de decisió. No tries res, vols
tenir la teva religió, però l’ú-
nic que fas és prohibir-te coses
com la carn, el tabac o el que
sigui fins que et fragilitzes.
Molta gent hauria de com-
prendre que les cicatrius et
fan més fort. En cas contrari,
et converteixes en una vícti-
ma. Va haver-hi un moment
que m’associaven al new age
perquè jo em plantejava l’es-

piritualitat, però han desistit
perquè s’han adonat que jo
feia literatura i que les críti-
ques i el tractament era lite-
rari.
D.C. Tot és ficció?
P.C. No es pot dir d’una altra
manera.
D.C. Hi ha un moment que l’es-
tranger li diu a la protagonista
que no accepti promeses de rique-
sa, de salvació eterna i d’amor
infinit. ¿És un consell del diable o
de Paulo Coelho?
P.C. Jo crec que és un consell
que m’he donat a mi mateix
[riu].
D.C. També escriu que l’amor és
una qüestió de temps. ¿És possible
ser un escriptor i no estar ena-
morat?
P.C. Estar enamorat no és arri-
bar a un punt i aquí et quedes.
Estar enamorat és com ser a
un oceà on hi ha moments de
calma i altres de tempestes.
Vas a la deriva, però també
tens una meta. És mantenir
tota l’atenció en el teu vaixell.
D.C. Dins dels llibres col·loca sovint
sentències i màximes. Diu que l’or
no és res, però el situa com a vehicle
del mal. ¿Es podria interpretar com
una crítica al capitalisme?
P.C. No. No es pot parlar de crí-
tica al capitalisme perquè el
capitalisme passa les seves cri-
sis però s’adapta a les noves si-
tuacions. És com una mena
d’hidra que li talles una bran-
ca, però en neix una altra. Jo
diria que la novel·la és una crí-
tica a l’actitud de l’ésser humà
davant del que anomenem po-
der. L’or de la novel·la és la
metàfora del poder, com el llop
és la metàfora de les pors ocul-
tes. El dimoni i la senyoreta Prym
és un llibre escrit en un llen-
guatge simbòlic. Tanmateix, el
capitalisme actual crec que du
el germen de la seva mateixa

destrucció, que és Internet, és a
dir, l’intercanvi total d’infor-
mació. No crec que s’hagués
produït la Segona Guerra
Mundial si haguessin tingut un
intercanvi d’informació com el
d’ara. Crec que tendim a una
profunda acceptació de les di-
ferències.
D.C. Hi ha un substrat pacifista?

P.C. No és el clàssic pacifisme;
parlaria més aviat del bon
combat, del guerrer de la llum.
Hi ha dos camins clàssics, un és
el del savi –que es troba en el
Bhagavad-Gita, de Krixna– que
s’acosta a la comprensió a tra-
vés de la meditació. L’altre ca-
mí és el del guerrer que s’acos-
ta a la comprensió a través de

l’acció. Jo prefereixo l’acció i el
testimoni és als meus llibres.
Hem de prioritzar l’acció a la
contemplació. Hem d’anar al
bon combat, a la lluita per un
somni.
D.C. Es podria fer una lectura sin-
crètica de la seva obra, entre ele-
ments orientals, cristians i, fins i
tot, racionalistes.

P.C. Més que sincrètica, simbòli-
ca. No vull parlar de religió
perquè cada religió fa que mi-
rem el mateix Déu a través de
camins diferents. El que m’in-
teressa força és el camí simbò-
lic. Hi ha un intent deliberat
per utilitzar una simbologia
per poder-me trobar a mi ma-
teix. No a través de les coses a
què estic acostumat, sinó a
través del desconegut, de la
creació.
D.C. Un dels personatges que diu que
viu en un lloc perfecte acaba per
detestar-lo. Som aquí un dia festiu,
amb 30 graus, davant de la mag-
nífica platja de Copacabana. ¿És
aquest, el seu paradís?
P.C. Sí, perquè no és perfecte.
Sortim a la platja i ho tenim
tot. No és avorrit. Tenim la mi-
sèria, l’opulència, la violència,
la tranquil·litat, el mar i la
muntanya, la millor arquitec-
tura i les barraques. Rio de Ja-
neiro és una ciutat en el millor
sentit del terme, en la bellesa
total d’un poema d’Octavio
Paz. Aquí vivim en un paradís
de contradiccions.
D.C. En l’obra de Paz es poden trobar
influències de la càbala, de Borges,
de Blake...
P.C. Sens dubte hi ha una influ-
ència de Les noces entre cel i infern,
de Blake, però també de Borges
o de Henry Miller. El que con-
sidero el millor escriptor del
meu país és Jorge Amado.
D.C. I Guimãraes Rosa?
P.C. No m’ha influenciat tant.
És molt complicat, m’encan-
ta, però resulta impossible de
traduir. Treballa molt bé amb
les paraules, la seva poesia
amb les paraules em fascina.
Té un gran talent, però jo em
considero més a prop de Ma-
chado de Assis.
D.C. ‘El dimoni i la senyoreta Prym’
tanca una trilogia amb ‘A la vora
del riu Piedra em vaig asseure a
plorar’ i ‘Veronika decideix mo-
rir’.
P.C. La tancaré aquí. He jugat
amb tres temes que condicio-
nen l’home: la possibilitat de
la mort, de l’amor i del poder.


