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cosa que estigui a l'altura del que s'espera 
de mi. Es crea una imatge i cal 
independitzar-se d'ella. I això cal 
aconseguir-ho també en el cap del lector. 
La possibilitat d'escriure un nou llibre amb 
el mateix èxit no m'ho plantejo, perquè 
seria un suïcidi per a mi. Allò va ser el 
resultat d'un moment i una sensibilitat molt 
especial ». 

I què em diu de les seves referències 
literàries? 

« Quan es va creuar en el meu camí La 
escoba del sistema de David Foster 
Wallace, vaig obrir el meu ordinador, i 
vaig començar a escriure.  Que quedi clar 
que si m'interessa Foster Wallace no és 
pels focs artificials de la seva prosa, sinó 
perquè considero que va ser un escriptor 
profundament humanista. Un escriptor 
moral. I no sé per què em sento atret per 
aquest tipus d'escriptors. Escriptors 
morals. Escriptors com Dostoievski, com 
Coetzee, com Alice Munro. Escriptors 
obstinats a explicar-se en què consisteix 
 l’ ésser humà». 
 «Com a escriptor», diu  Giordano, «em 
sento un explorador», afegeix. El 
veritablement interessant d'escriure, 
insisteix Giordano, «és poder explorar, 
aprofundir en alguna cosa concret, en el 
meu cas, en alguna cosa que té a veure 
amb el comportament humà». 
 
Paolo Giordano segueix escrivint, disposat 
a radiografiar, amb la seva literatura, 
l'ànima humana . 
 

 



 
 
 

“Les decisions es prenen en pocs segons i  

es paguen tot el temps que queda.” 
 
L'Alice té set anys i odia l'esquí, però el seu 
pare l'obliga a sortir un matí fred i boirós. 
Sola i avergonyida, acaba fora de pista, cau i 
es trenca una cama. Allà al fons d'un barranc 
roman immòbil durant hores... En Mattia té 
una germana bessona. Tots dos són gairebé 
idèntics, però mentre la intel·ligència d'ell és 
superior a la mitjana, el cervell de la Michela 
està tarat. Per primera vegada han estat 
convidats a una festa. Tip de les burles dels 
companys, en Mattia demana a la seva 
germana que s'esperi en un parc. Tan bon 
punt acabi la festa, tornarà a buscar-la... 
Aquests dos episodis marcaran 
irreversiblement la infantesa, adolescència i 
joventut de l'Alice i en Mattia. Les seves 
existències, tan profundament ferides, es 
creuaran, i els dos protagonistes es trobaran 
estretament units alhora que inevitablement 
separats. 
És el que tenen els nombres primers: se 
senten sols. Només són divisibles per la 
unitat i per ells mateixos. Tàcitament ocupen 
el seu lloc en la infinita sèrie dels nombres 
naturals, però són essencialment diferents, 
potser únics. 
 

 

      La solitud dels nombres primers En Mattia havia après que entre els nombres 
primers n’hi ha alguns que són especials. Els 
matemàtics els anomenen primers bessons: són 
parelles de nombres primers que estan de costat, 
més ben dit, quasi de costat, perquè entre ells 
sempre hi ha un nombre parell que els impedeix 
tocar-se realment.  En Mattia pensava que ell i 
l’Alice eren així, dos primers bessons, sols i 
perduts, propers però no pas prou per tocar-se 
realment. A ella, però, no l’hi havia dit mai. 

Una història absorbent i escrita amb una enorme 
sensibilitat. 

BIOGRAFIA 

 

Paolo Giordano (Torí, 1982) és un escriptor 
italià. És llicenciat en Física teòrica. Amb tan 
sols vint anys, es va convertir en el fenomen 
editorial més rellevant dels últims temps a 
Itàlia. La solitud dels nombres primers 
(Edicions 62, 2009) va ser guardonada amb 
nombrosos premis, entre els quals destaquen 
el Campiello Opera Prima i, especialment, el 

Premi Strega 2008 —el més important 
d’Itàlia—, a més d’obtenir un èxit sense 
precedents per a un autor novell: es va 
publicar en quaranta països i se’n van vendre 
més de dos milions d’exemplars només a 
Itàlia. A Espanya va rebre el Premi dels 
Lectors 2009 de la revista Qué leer.  

Cinc anys més tard, publica  El cos humà  
(Edicions 62, 2013), la seva segona novel·la, 
engendrada després de conviure amb soldats 
italians en un destacament a Afganistan. 

El 2015 va publicar  a Espanya la seva 
tercera i esperada novel·la, Negre i plata 
(Edicions 62), traduïda al catellà amb el títol 
Como de la familia,  una obra de gran 
intensitat sobre una jove parella, feliç i 
inexperta.  

 

 
 

És difícil tornar a escriure després d'un 
èxit tan fulgurant com el qual vostè va 
obtenir amb la seva primera novel·la? 
 
« El meu primer llibre va ser una gran 
sorpresa, és veritat, i això d'una banda va ser 
molt grat i per un altre em va encadenar a 
una nova realitat. I avui el que faig és lluitar 
contra aquestes conseqüències, contra 
aquesta pressió de tornar a escriure alguna  
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Extractes d’una entrevista 
 


