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l 2003, l’escriptor,
il·lustrador i també
autor d’obres dramàti-
ques per a la ràdio
Mark Haddon (Nor-
thhampton, 1964) es
va donar a conèixer
mundialment amb la

publicació d’El curiós incident del gos
a mitjanit, del qual va vendre’n cinc
milions d’exemplars en trenta-cinc
llengües. El 2005, Haddon, autor de
setze novel·les per al públic infantil i
juvenil, va publicar un primer llibre de
poemes i l’any passat va aparèixer la
versió original d’Un petit inconvenient,
que ara han publicat La Magrana (ca-
talà) i Alfaguara (castellà). Un petit in-
convenient dibuixa amb certa agror i
costumisme el dia a dia d’una família
anglesa en una ciutat de províncies.

‘Un petit inconvenient’ és una tragèdia?
Alguns lectors, que han passat per ex-
periències similars a les dels protago-
nistes, creuen que més aviat és una
tragèdia. Pot ser un llibre dolorós per a
gent que hagi patit una malaltia greu o
que hagi experimentat recentment un
divorci o un altre tipus d’inconvenient.

El sorprenen les interpretacions dels seus
lectors? El molesten?
No, en absolut. Ho he viscut en el cas
d’El curiós incident del gos a mitjanit.
Sobretot amb el final del llibre, quan
Christopher, després de superar unes
proves matemàtiques considera que,
a partir d’aquell moment, està capaci-
tat per fer qualsevol cosa. Algú ho va
llegir de manera molt positiva, un final
feliç i optimista. Altres van pensar que
ell creia que podia fer qualsevol cosa,
però en realitat, no. Jo només poso les
paraules i els lectors les interpreten.

Ha après res dels seus lectors?
No crec que dels lectors, directament,
pugui aprendre res sobre el fet d’es-
criure. Però sí com a ésser humà. El cu-
riós incident del gos a mitjanit va ser
un èxit inesperat en dos aspectes: lite-
rari i emocional. Molta gent em va es-
criure per dir-me que el llibre l’havia
ajudat molt en la seva vida. Vaig rebre
una carta molt maca d’un jove amb sín-
drome d’Asperger, com el meu prota-
gonista, que em deia: “Els meus pares
mai no m’han entès. Però els he donat

“Si només fos novel·lista,
ho trobaria molt ensopit”

❚EntrevistaMarkHaddonEscriptoranglès

el seu llibre i crec que els he obert una
porta per entrar dins del meu cap”.

¿Va plantejar ‘Un petit inconvenient’ de
manera més ambiciosa que ‘El curiós inci-
dent del gos a mitjanit’?
No especialment. El curiós incident del
gos a mitjanit em va resultar més fàcil
perquè només hi havia una veu. A Un
petit inconvenient n’hi ha quatre. Li-
teràriament, resulta més complexa.

Poeta, novel·lista, il·lustrador, obres per a
la ràdio… Com li agrada que el considerin?
Novel·la és només una de les moltes
coses que m’agrada escriure. M’entu-
siasma la idea d’endegar un projecte
diferent, d’un nou repte. Si fos només
novel·lista, ho trobaria molt ensopit.

Pel que fa a l’estil de totes dues novel·les,
semblen escrites per autors diferents.
Potser perquè volia que Un petit in-
convenient fos un llibre directe i sen-
zill. No volia un llibre excessivament
literari. M’agrada la concreció i vaig
pensar que, per a aquest llibre, havia
d’escriure tan clar, pur i senzill com
fos possible en cadascuna de les veus.

Creu que ho ha aconseguit?
Xerrant amb lectors, fins i tot lectors
que no els ha agradat el llibre, m’han
dit que és molt real, perquè parla de
gent que coneixen molt bé: com ara
els seus veïns. Des d’aquest punt de
vista, he aconseguit el que volia. En tot
cas, sempre miro de posar-me un ob-
jectiu i escriure el nou llibre segons les
regles que m’imposo. El proper serà
completament diferent.

Cap comentari sobre el seu nou projecte?
Noooooo!

Que és supersticiós...?
No en aquest sentit. No en parlo per-
què vull ser lliure de llençar la feina a
les escombraries si no funciona. Si
parles sobre què escrius i portes dues-
centes pàgines escrites, encara que no
funcioni, és complicat desfer-se’n...

¿Quan sap que les dues-centes pàgines que
té a les mans no funcionen?
Espero que això no em passi mai! Si
necessites dues-centes pàgines per
adonar-te que una obra no funciona,
malament! Créixer com a escriptor és

adquirir un millor sentit del que fun-
ciona i el que no funciona molt abans
d’arribar a les dues-centes pàgines.

He llegit que té pànic a volar. ¿Per això ja no
fa gires per promocionar els seus llibres?
Hi ha dues raons fonamentals. He fet
veritables esforços per aprendre a
volar sense por. He assistit a quatre
cursos a l’aeroport de Heathrow, he
parlat amb psicòlegs, pilots, etcètera.
I res, continuo patint.

¿I la segona raó per la qual no vol fer gires
de promoció?
El temps. Si escrius i ningú no com-
pra els teus llibres, no passa res. O sí,
però en un sentit diferent. Però si són
un èxit, tothom vol parlar amb tu. I,
aleshores, el contacte amb els lectors
no et deixa temps per escriure. Tinc
dos nens petits, la meva dona treba-
lla, la meva jornada laboral és curta,
doncs, perquè me’n cuido molt, d’ells.
Per tant… A més, m’he adonat que la
meva tasca principal com a escriptor
no és parlar sobre el que he fet sinó
treballar en el nou projecte que vull
tirar endavant. ❋

Mark Haddon va
ser un èxit de ven-
des a tot el món
amb la seva pri-
mera novel·la per
a adults, ‘El curiós
incident del gos a
mitjanit’. Ara ens
presenta la sego-
na, ‘Un petit in-
convenient’
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