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És una bona notícia saber que les columnes de Paulo Coelho parlaran en
català, d’ara endavant, des de les pàgines de “Punt Diari”, i se sumaran a la trentena
d’altres periòdics i revistes que les han escampades arreu. Textos que són llegits
d’Alemanya a Veneçuela, de Brasil a França, d’Itàlia a l’Argentina, de Panamà a
Grècia, de Polònia a Mèxic i de Colòmbia a Espanya, per citar alguns dels indrets de
la geografia mundial. Aquesta vessant articulista de Paulo Coelho, però, no havia
arribat fins ara a Catalunya per la circumstància que el “Grupo Correo” en tingués
l’exclusiva per a la llengua castellana dins de l’Estat espanyol. Des d’aquesta
perspectiva, és una sort poder oferir als nombrosos lectors que té en terres
catalanes uns textos d’opinió i reflexió que, si em permeteu el comentari, es troben
en el punt dolç entre la literatura delicada i un contingut sagaç i profund, savi i
saborós, intuïtiu i brillant.
Com la seva literatura. A hores d’ara, ja no es pot dubtar que Paulo Coelho és
un dels escriptors que millor ha interpretat, des de l’univers dels símbols i el món de
la metàfora, la fràgil complexitat de l’home contemporani. Just per aquesta raó, la
més divulgada de les seves novel·les, L’Alquimista, traduïda a 45 idiomes i amb 11
milions de llibres venuts, s’ha de posar al costat d’obres com El Petit Príncep, de M.
de Saint Exupery, i entendre que es tracta d’un text fonamental de la segona meitat
del segle XX.
És ben conegut, d’altra banda, que Paulo Coelho (Rio de Janeiro,1947), va
entrar en el món de les lletres com a autor teatral, lletrista de cançons i guionista de
TV, i que passa, a hores d’ara, per ser un dels escriptors de més èxit arreu del món.
En canvi, és menys coneguda la seva labor més enllà de la literatura: a banda de
haver estat distingit pel prestigi de diferents premis internacionals, Paulo Coelho
actua de conseller de la UNESCO en el programa de convergència espiritual i diàleg
intercultural, i, amb els drets d’autor, ajuda a tirar endavant “L’Institut Paulo Coelho”
que s’adreça a protegir i donar oportunitats als estaments més marginats de la
societat brasilera: la infància i la vellesa. Sensible i solidari, llegir-lo és sempre un
luxe de l’esperit i un goig de la literatura.
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