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A la novel·la Cada set onades (La
Campana en català, Alfaguara en
castellà), de l’austríac Daniel
Glattauer (Viena, 1960), continu-
ació del seu best seller Contra el
vent del nord (La Campana), tota
la narració es traça a base de l’in-
tercanvi de correus electrònics
entre un home i una dona. La re-
lació epistolar cibernètica hi des-
pulla així les vides de Leo i
Emmi. El llibre, de lectura reco-
manada a les escoles d’Àustria i
Alemanya, ja ha venut més d’un
milió d’exemplars en l’alemany
original.

Deis que vàreu escriure Cada
set onades perquè els lectors
de Contra el vent del nord us
ho demanaren.

En un principi, l’objectiu era es-
criure una novel·la romàntica.

Vaig pensar en un inici de cor-
reus electrònics perquè era una
manera moderna de fer que els
personatges es coneguessin. Al
final es convertí en una novel·la
només d’emails i vaig veure que
funcionava. Ho vaig trobar diver-
tit i així es creà la història d’amor
entre aquests dos personatges.
M’agraden els finals feliços, però
crec que no era plausible que es
coneguessin en el primer llibre.
Vaig començar a rebre un bom-
bardeig constant dels meus lec-
tors i lectores. Vaig adonar-me’n,
del gran èxit de la primera
novel·la, i em vaig plantejar la
idea de continuar-la.

Sembla que via email les re-
lacions es puguin idealitzar
amb més facilitat.

A moltes persones, els resulta
difícil pensar que jo no hagi vis-
cut una relació semblant a la que

vàreu escriure el llibre?
M’hauria encantat tenir aquest

èxit femení jove fa uns anys,
però per desgràcia tinc un germà
major que és qui se n’hauria
aprofitat. El que em fa molta
il·lusió és veure com el llibre arri-
ba a diverses generacions. A Àus-
tria i Alemanya Cada set onades
és un llibre recomanat a l’escola
però també el llegeixen els pares
i els avis. Tots ells s’identifiquen
en certa mesura amb la història.

A Alemanya existeixen versi-
ons radiofòniques del llibre i
obres de teatre. Es durà la his-
tòria al cinema?

He tingut cinc converses amb
productors nord-americans que
en volien els drets, però el pas de
la novel·la al cinema és complex.
Si no ho veig clar, no acceptaré.
Em fa massa por.

Quin fou el repte més gran
que us plantejàreu durant
l’escriptura de la novel·la?

La imatge d’una novel·la
d’emails em feia por, però el
major repte de les vuit novel·les
que he escrit sempre és veure si
sóc capaç d’acabar-les. A la mei-
tat de la novel·la apareixen dub-
tes sobre la direcció en què he de
dur la història. Pot passar qualse-
vol cosa. En aquest llibre, aquest
moment clau fou l’aparició de
Bernhard, el marit.

Com construíreu els perso-
natges de Leo i Emmi?

N’Emmi es compon d’unes vint
dones que conec, amb un poc de
cada una d’elles. És una descara-
da però, en realitat, insegura.
Leo és reservat i pacient, li costa
obrir-se excepte si beu alcohol,
com jo. M’agrada observar les
persones i, després, poder es-
criure sobre elles. És una manera
de fer que molts lectors s’identifi-
quin amb els personatges.

Heu dit que no hi haurà ter-
cera part.

És un cicle tancat que veig difí-
cil de seguir. Ara escric una altra
novel·la, també sobre una rela-
ció amorosa però en una direc-
ció diferent.

A quin tipus de periodisme
us dedicàveu?

Al judicial. Anava als jutjats, ob-
servava i analitzava els casos que
s’hi jutjaven. Vaig arribar a sentir
compassió per alguns delin-
qüents. Aquells quinze anys van
tenir una gran influència sobre la
meva manera d’escriure. Des-
prés em vaig convertir en colum-
nista i ara ja no faig més de peri-
odista, però trobo a faltar l’ambi-
ent de la redacció.

descric però no és així. Els emails
tenen una certa màgia. He rebut
molts emails de persones desco-
negudes que em despertaren
molta curiositat. Tenia clar que
era important escriure una histò-
ria real, no fantàstica, amb una
sèrie de desitjos i inquietuds.

Alguns lectors us han explicat
intimitats després de llegir el
llibre.

Sí, em va sorprendre. Al princi-

pi em sentia com un expert en
les relacions personals. El pro-
blema sorgeix quan et confonen
amb Leo, el protagonista de la
novel·la. A la meva història molts
lectors s’hi reconeixen. Jo crec
que aquest és l’èxit del llibre.

A la presentació del llibre a
Barcelona hi havia moltes
dones i n’hi havia moltes de
joves. Us vàreu plantejar
aquesta circumstància quan
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«
El gran repte d’una novel·la
és acabar-la

« Em dedicava al periodisme judicial.
Anava als jutjats, observava i analitzava
els casos que s’hi jutjaven. Vaig arribar

a sentir compassió per alguns delinqüents.
Aquells quinze anys van tenir

una gran influència sobre
la meva manera d’escriure»

«A la meva història, 
molts lectors s’hi reconeixen. 
Jo crec que aquest és l’èxit 
del llibre»

«


