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Cultura

Pierre Boulle

Intentarem  fer-li  una 
entrevista impossible...

1-  Ha  guanyat  algun  Òscar  
amb  les  adaptacions  de  les  
seves novel·les al cinema?

La veritat  és que sí.   He guanyat 
Òscars:   un   com el  de  la  millor 
pel·lícula,  també  en  vaig  guanyar 
un altre pel millor guió adaptat .

2-  Vostè  es  considera  un 
escriptor tardà ?

La veritat és que no... L'escriptura 
se'm va presentar així,  vaig veure 
que  se'm donava   bastant  bé...  I 
amb l'èxit de les novel·les anteriors 
vaig  decidir  dedicar-me  a 
l'escriptura.

3-  Per  què  va  decidir  fer  
novel·les i no una altra cosa?

No era el que volia fer, sinó el que 
podia  fer  per  guanyar  diners,  ja 
que estava  passant  per  una mala 
època econòmica.

 

4-S'ha pogut recolzar amb  la  
seva  família  per  tal  de  poder 
ser escriptor?

La  veritat  és  que  no  vaig  estar 
molt  unit  amb  la  meva  família, 
millor  dit   només  vaig  tenir 
contacte amb la meva germana i la 
seva  filla,  ja  que  vaig  viure  una 
temporada amb elles, no vaig tenir 
filles ni fills, ni dona, la veritat que 
no vaig estar malament...

5- Vostè com es va inspirar per  
fer la novel·la El puente sobre 
el río Kwai ?

La  veritat  que  la  novel·la  El 
puente sobre el río Kwai  va ser 
la meva trajectòria, per dir-lo d'una 
altra manera va ser una  una bona 
part de la meva vida.

6- I per escriure El planeta de 
los  simios  en  què  es  va 
inspirar? 

Ens  vaig  fonamentar  en  la  meva 
època i amb la idea que se'ns podia 
imitar i evolucionar com nosaltres.

I aquí acaba l' entrevista impossible 
a aquest personatge !

Efemèrides: centenari del naixement 
de l'escriptor Pierre Boulle.

Pierre Boulle
Pierre  Boulle  va  néixer  a 
Avinyó  (França)  el  20  de 
febrer,  l'any  1912  i  va 
morir  el  30  de  gener  de 
1994 a París.

Pierre  es  va  traslladar  a 
París  per  estudiar 
enginyeria  elèctrica,  no 
obstant,  tenia  molt  clar 
abandonar  França  per 
portar  una  vida  plena 
d' aventures a Malàisia, on 
allà  va treballar  tres anys 
com  a  tècnic  en  una 
plantació.

Allà es va enamorar d' una 
noia  francesa  divorciada 
però  només  va  poder 
gaudir  d'una  sincera 
amistat.

Després  d'uns  anys  de 
viure  a  Malàisia  es  va 
traslladar a Indoxina, on el 
va sorprendre la II Guerra 
Mundial,  es  va  allistar  en 
l'exèrcit i va treballar com 
a  agent  secret.  Va  lluitar 
contra Indoxina i més tard 
contra Birmània, on va ser 
condemnat  a  treballs 
forçats, no obstant va ser 
condecorat amb la Creu de 
Guerra,  la  Medalla  de 
Resistència  i  la  Legió 
d'Honor.  Una  vegada 
acabat el trajecte per Àsia 
va  començar  a  escriure. 
Els  llibres  més  famosos 
que va escriure van ser: 

El planeta de los simios 
(1963) i  El puente 
sobre  el  río  Kwai 
(1952).

D'aquestes  dues  obres, 
se'n  van  fer  grans 
adaptacions 
cinematogràfiques. 


