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Entrevista
Entrevista a Lluís Olivan
Ara us presentarem, el nostre personatge
Lluís Olivan, professor de tecnologia a l'IES
Lliçà. Fill de Vicenta, mestra jubilada del CEIP
Sant Baldiri i Claudí, que és constructor.
Un dels seus hobbies és escriure, li agradaria
dedicar-se a la literatura professional.
Ha guanyat diversos premis literaris escrivint
contes infantils, literaris i novel·les.
Alumnes: En quin poble i en quina escola vas
estudiar?
Lluís: A l' Escola l' Esperança de Lliçà d'Amunt fins a
6è de Primària, després, a l'Escola Municipal de
Granollers i, més tard, a l' Institut de La Vall del
Tenes.
A: Quan eres estudiant, ja tenies la intenció de ser
mestre ?
L: No, però sempre havia pensat en aquesta
possibilitat.
A: Quines carreres has estudiat ?
L: Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica.
A: A quina universitat has estudiat ?
L: A l'Escola Industrial de Barcelona.
A: Quins llibres has publicat ?
L: La novel·la El taxidermista i, en llibres col·lectius,
els
contes
L'enginyer
Industrial,
Santiago
O'Callaghan, Dos
Germans Assimètrics, Una
Presència Invisible, L'aeròlit, A l'ombra de la “L” i La
lliçó de l'ocell.
A: Estàs escrivint algun llibre?
L: Estic escrivint una novel·la, i un conte que es
titula “La isla del tesoro”.

Qüestionari Proust
A: Què és el que més valora del seus amics?
L: La sinceritat.
A: Quin és el seu pirncipal defecte?
L: Sóc una mica esquerp.
A: Quina és la seva ocupació preferida?
L: Llegir.
A: Quin és el seu somni de felicitat?
L:No es pot arribar a la felicitat.
A: Què seria per tu la pitjor desgràcia?
L: La mort d'algú estimat.

A: Què li agradaria ser?
L: Escriptor professional.
A: Quin és el teu color preferit?
L: El negre.
A: Quina és la teva flor preferida?
L: La rosa.
A: Quin és el teu ocell preferit?
L: El falcó.
A: Quin és el teu poeta preferit?
L: Borges.
A: Quina és la teva heroïna de ficció preferida?
L: Madame Bovary.
A: En quin país t'agradaria viure?
L: En algun país tropical o en una gran ciutat com
Nova York.
A: Quin és el teu heroi de ficció?
L: Robinson Crusoe.
A: Quin és el teu compositor preferit?
L: Miles Davis.
A: Quin és el teu pintor preferit?
L: Hopper.
A: Tens herois a la vida real?
L: No.
A: Quin és el teu nom preferit?
L: Genís.
A: Què és el que més t'enutja?
L: La hipocresia i la falsedat.
A: Quin és l' esdeveniment militar de la història que
més t'agrada?
L: La segona guerra mundial.
A: Quina reforma admires més?
L: El Centre de Cultura Contemporània a Barcelona.
A: Quin do natural t' agradaria tenir?
L: Ser més sociable o més extrovertit.
A: Quin és el teu estat mental actual?
L: Tranquil i creatiu.
A: Moltes graciès per la teva atenció i la teva
col·laboració.

