
Número 8, novembre 2006

Cultura

Lluís Olivan, professor i escriptor:
Lluís  Olivan,  nascut   l'any  1968,   professor 
d'Ensenyament  Secundari   de Tecnologia  a l'  IES 
Lliçà  i  també  hi  hauríem  d'afegir:  escriptor.  Ha 
guanyat el premi Valldaura 2006 de novel·la amb 
el llibre El  Món liquid,  que es publicarà  el proper 
desembre. 

-Hola Lluís, ens permetries unes preguntes del 
llibre que sortirà properament?

-Sí, pots començar quan vulguis.

1.Com es titula el teu nou llibre?

El món líquid.

2.Quan sortirà el teu nou llibre?

A finals d’any.

3.De que tracta el teu nou llibre?

És una novel·la amb un narrador en 1a persona.

4.Quina editorial t’ha publicat el llibre?

El Servei de publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

5.Quant temps portes escrivint aquest llibre?

Uns dos anys.

6.Has col·laborat amb algú per fer el llibre?

No.

7.Si poguesis escollir algun personatge de ficció, 
quin seria?

Robinson Crusoe.

8.Quin escriptor o escriptora t’agrada més?

Borges.

9.Quines són les frases o paraules que més 
utilitzes en el teu llibre?

Una paraula inventada: badabum

10.A què dediques el teu temps lliure?

A llegir altres obres.

11.Quin ha estat el darrer premi que t'han 
atorgat?

El Premi Valldaura 2006. *

12.Què és el que t’inspira per escriure?

Treballar. La inspiració t'ha d'agafar treballant.

13.Quants llibres has fet?

Tres novel·les i uns quants contes.

14.A quin any vas començar a escriure?

Més seriosament, apartir de 1999.

15.On sols escriure?

A casa, i aquest llibre el vaig acabar a Andalusia.

16.Creus que et pots guanyar la vida escrivint? 

És difícil, però no ho crec.

17.Estàs pensant en alguna altra obra per al 
futur?

Contes i aviat començaré una altra novel·la.  

FELICITATS DOBLES!!!

*
Hem de felicitar el Lluís per la seva recent 
paternitat i..., abans de tancar  edició, també 
ens hem assabentat que ha guanyat el premi 
Fiter i Rossell 2006 amb l'obra : Un pare  
possible. Et desitgem que continuï la bona sort!
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