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“La lectura és
catàrquica, et
fa sentir que
pots vèncer les
dificultats o
ser feliç; la
gent necessita
les històries”

L.D. Les històries de ‘Chocolat’,
‘Blackberry wine’ i ‘Five quarters
of the orange’ donaven molta im-
portància al menjar. ‘L’illa de
l’esperança’, en canvi, s’allunya
d’aquesta tendència...
J.H. Estava cansada del mateix
tipus de llibre perquè sembla-
va que darrerament tothom
feia servir el recurs del menjar.
De totes maneres, no
crec que els meus tres
llibres anteriors fossin
similars: cadascuna
de les meves novel·les
és diferent, perquè si
no fos així, no les es-
criuria.
L.D. ¿Com s’ha documen-
tat sobre les comunitats
petites de pescadors a les
illes franceses del nord?
J.H. No ho he hagut de
fer. El meu avi habi-
tava en una d’aques-
tes illes i el visitàvem
sovint. Per això conec
molt bé com hi viuen.
L.D. Així, doncs, els perso-
natges de l’illa Le Devin
s’inspiren en gent que
coneix?
J.H. Sí, i tant!
L.D. I han llegit la seva
novel·la?
J.H. No ho sé, però crec
que no. Amb tot, si
l’haguessin llegida,
dubto que s’hi reco-
neguessin.
L.D. Vostè ha nascut i viu
a Yorkshire, però les se-
ves quatre darreres no-
vel·les estan ambientades
a França. Per què?
J.H. Perquè per part de
mare la meva família
és francesa i, en molts
aspectes, conec millor
França que Anglater-
ra. De la segona no-
més tinc coneixe-
ment del lloc on visc,
mentre que de la pri-
mera en conec molt
més, ja que la meva
família francesa està
molt repartida per tot
el país.
L.D. ‘Chocolat’ estava pro-
tagonitzada per una
dona jove que revolucio-
na la vida d’una petita comuni-
tat, un esquema que es repeteix a
‘L’illa de l’esperança’. Què l’atrau
d’aquesta situació?
J.H. Si vols centrar una història
en el drama i el conflicte, una
bona manera de fer-ho és in-
troduir algú estrany en un
grup tancat. Les comunitats
petites són molt estàtiques i si
no hi fas entrar en escena algú
extern per crear una situació
dramàtica, res no canvia du-
rant anys.
L.D. En les dues novel·les, aquesta
persona forana és una dona per
algun motiu en especial?

J.H. No. De fet, en tots dos lli-
bres són els homes els que
acaben creant el conflicte. I
tot perquè no volen escoltar la
protagonista. La tria d’un
personatge principal femení
no té res a veure amb la
qüestió de gènere.
L.D. Ara que tothom parla de la
mundialització i la globalització,

vostè s’entesta a ambientar el seus
llibres en comunitats petites i aï-
llades. Per què?
J.H. Perquè encara que esti-
guem a l’època de la globalit-
zació, el món continua ba-
sant-se en les petites comuni-
tats. I amb aquesta expressió
no faig només referència als
pobles petits: tots tendim a
crear minicomunitats, fins i
tot els que viuen en grans
ciutats. El carrer, el veïnat,
l’oficina són les petites comu-
nitats de la gent que habita a
les ciutats.
L.D. Es reconeix en Mado, la pro-

tagonista principal de ‘L’illa de
l’esperança’?
J.H. De vegades, però no al cent
per cent. Em reconec en els
meus herois en el mateix per-
centatge que en els meus per-
sonatges malvats. És absurd
pensar que pel simple fet d’es-
criure en primera persona la
protagonista ha de ser com jo.

L.D. Els drets per adaptar ‘L’illa de
l’esperança’ al cinema ja han es-
tat adquirits. Ha participat en
l’elaboració del guió?
J.H. He participat en la primera
versió del guió, però després
m’he volgut desentendre del
projecte. Fer una adaptació
cinematogràfica d’una novel-
la és un projecte molt llarg,

que et treu molt de
temps i en el qual in-
tervenen moltes per-
sones. Per això prefe-
reixo deixar-los a ells
la iniciativa. Si no ho
fes així, m’estressaria.
No tornaré a interes-
sar-me per l’adapta-
ció de L’illa de l’espe-
rança fins que no co-
mencin a filmar.
L.D. I no la preocupa que
el guió del film no sigui
fidel a la seva novel·la?
J.H. No, perquè jo vaig
ser la primera que
vaig introduir grans
canvis a l’hora d’es-
criure el guió inicial.
A més, una pel·lícula
no pot ser igual que
un llibre, per força ha
de ser molt més sim-
ple. Per definició, en
un film es perden
molts detalls i moltes
sutileses.
L.D. Llegint ‘Chocolat’ van
ser molts els lectors que
sentien un impuls irre-
frenable de menjar xo-
colata; paral·lelament, a
‘L’illa de l’esperança’ el
lector pot pràcticament
tocar la sorra de la
platja o olorar l’aire sa-
lat. Aposta definitiva-
ment per la literatura
sensual?
J.H. M’encanta aconse-
guir el que vull amb
el llenguatge. Per mi
és essencial que el
lector vegi, olori, es-
colti i toqui l’espai
que descric, que el
senti com si fos el més
real possible.
L.D. Prefereix que el lec-
tor pateixi o que s’ho
passi bé?

J.H. Un lector no hauria de lle-
gir un llibre que no el divertís.
No es tracta de llegir perquè
ens fa bé, sinó de fer-ho perquè
ens fa sentir bé. Passa el ma-
teix amb el menjar: hi ha gent
que menja coses que no li
agraden només perquè pensa
que són bones per a la seva
salut, mentre que no menja
altres coses que són delicioses.
La literatura pot fer plorar o
pot fer riure, però per damunt
de tot ha de fer gaudir. Un
lector es pot quedar només en
el primer nivell de lectura o
pot captar altres subtileses,

però sempre ha de passar una
bona estona. No sóc d’aquesta
mena d’escriptors a qui els
agrada que el seu públic in-
terpreti exactament el que ells
han volgut transmetre en el
seu llibre; prefereixo que ca-
dascú en tregui la seva versió.
L.D. ¿Està treballant ja en una altra
novel·la?
J.H. Al Regne Unit ja m’han
publicat una altra novel·la que
es titula Holy Fools i que ja
porta quatre setmanes encap-
çalant la llista dels llibres més
venuts. Ara estic escrivint una
altra història que espero que
veurà la llum l’any vinent.
L.D. ‘L’illa de l’esperança’ també ha
venut més de 350.000 exemplars
només al Regne Unit. Per què diria
que agrada tant?
J.H. És una pregunta difícil. Su-
poso que perquè a la gent li
agrada poder-se evadir dels
seus problemes i sentir que la
transporten a un altre escena-
ri. La lectura és catàrquica, et
fa sentir que pots vèncer les
dificultats, trobar l’amor o ser
feliç. La gent necessita les his-
tòries i, per desgràcia, la lite-
ratura d’avui en dia s’oblida
sovint d’explicar-les i cau en el
moralisme. L’escriptor no pot
oblidar que per damunt de tot
ha de ser un explicador d’histò-
ries.
L.D. Ha venut tots els drets de les
seves novel·les perquè siguin por-
tades a la gran pantalla. Per què
els seus arguments interessen tant
a la indústria cinematogràfica?
J.H. Perquè la de Hollywood és
una indústria que va molt es-
casa d’idees. Per què creus que
fan tan remakes? Les pel·lícules
es basen en la visió i els meus
llibres són rics en olors, esce-
nes, sensacions, colors, for-
mes, sons... Suposo que això
els fa atractius i fàcils d’adap-
tar. De totes maneres, conti-
nuo dient que per als guionis-
tes seria més fàcil partir d’his-
tòries inèdites o de contes que
no pas adaptar novel·les, ja que
són massa complexes. Però
que consti que tampoc ho cri-
tico: a la meva economia ja li
va bé!
L.D. Després de l’èxit de ‘Chocolat’
va deixar la feina de professora de
francès. Creu que tornarà algun
dia a l’ensenyament?
J.H. Quan un ha estat professor
durant una temporada, ho
continua sent tota la vida. Per
això crec que mai podré deixar
del tot l’ensenyament. Em va
molt prendre la decisió d’a-
bandonar la meva feina com a
professora, perquè era una
feina que m’agradava i que
se’m donava bé. A més, el dei-
xava per ser escriptora, una
professió molt menys segura
econòmicament parlant. Però
les ocasions s’han d’aprofitar.


