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QUAN VAS COMENÇAR A ESCRIURE? 
Doncs vaig començar a escriure el meu primer 
llibre quan tenia quinze anys. Em vaig 
presentar a un concurs literari i em vaig 
proposar escriure un llibre que fos, 
bàsicament, el tipus de llibre que voldria llegir 
pel meu compte. Em vaig posar les piles, vaig 
passar-me tot l’estiu escrivint i vaig tenir la sort 
de guanyar el concurs. 
 
 
DES DE PETIT QUE VOLIES SER ESCRIPTOR? 
Doncs la veritat és que jo de petit no tenia 
pensat ser escriptor. Jo, de molt petit, tenia 
pensat ser pintor, després volia treballar a 
l’autopista, després volia ser corresponsal de 
guerra… La veritat és que em vaig plantejar ser 
escriptor després de guanyar el concurs. 
 
 
PERQUÈ VOLIES SER ESCRIPTOR? 
El problema que jo vaig tenir quan estudiava 
era que no m’agradaven les lectures que em 
feien llegir, em van decebre la majoria. Vaig 
pensar que voldria escriure el tipus de llibres 
que a mi m’hauria agradat llegir. Va ser per 
això que em vaig proposar ser escriptor, em 
volia fer els llibres fets a mida. 
 
 
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA D’ESCRIURE? 
El que més m’agrada d’escriure és la llibertat 
que tinc, poder escriure el que em doni la 
gana. Jo, normalment, sempre segueixo una 
norma: escriure coses que m’agradin a mi. 
Poden ser històries de por, d’amor,… Però que 
siguin des del meu punt de vista. M’agraden 
històries que siguin realistes però que també 
tinguin una mica d’intriga. 
 
 

QUANTS LLIBRES HAS ESCRIT? 
Doncs escrits en tinc onze. Però publicats en tinc 
vuit, perquè hi ha tres llibres que estan a 
l’espera. 
 
 
I DE TOTS AQUESTS LLIBRES, QUIN ÉS EL QUE 
T’AGRADA MÉS? 
Aquesta pregunta és difícil, és com si li 
preguntes a un pare que té diferents fills  quin és 
el seu  preferit. Jo no sóc pare però cada llibre 
que he escrit és com si fos un fill meu, l’he anat 
creant, els he anat perfilant, els he donat forma, 
he fet que els personatges vagin evolucionant i 
quan acabo el llibre, podríem dir que és com si 
el donés a llum. Per mi és molt difícil triar un 
llibre de tots els que he escrit. Tots són especials, 
tots són diferents, però no en puc triar un, sinó 
que tots són els millors. 
 
 
COM T’INSPIRES PER ESCRIURE UN LLIBRE? 
Sempre busco una idea, que pot aparèixer de 
qualsevol lloc. Pot venir d’un anunci, d’una 
pel·lícula, d’un record, d’una cançó, d’un 
paisatge,... només és qüestió de ser observador.  
 
 
ESCRIUS ELS LLIBRES EN UN LLOC EN CONCRET? 
Normalment escric els llibres sempre a casa, 
però ha de ser un lloc tranquil. Si és un lloc 
sorollós, no em concentro. Com més tranquil 
estigui, millor. 
 
 
 
 
 

El dijous passat vam entrevistar l’Arturo Padilla, escriptor de Montornès 
del Vallès. Té 29 anys i actualment viu a Barbarà del Vallès. Va estudiar 
teoria de la literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona. Li agrada 
molt el món de l’escriptura i li agradaria seguir escrivint tota la vida. 
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ESTÀS ESCRIVINT ALGUNA NOVEL·LA 
ACTUALMENT? 
Quasi sempre escric a l’estiu, però com que 
ara estic treballant , no tinc temps per 
escriure. Esperaré  aquest estiu per escriure 
un llibre que tinc en ment, la història la tinc 
pensada i és, simplement, agafar les vacances 
i posar-m´hi. 
 
 
TENS ALGUN FAMILIAR QUE TAMBÉ 
ESCRIGUI? 
Sí, a la meva família tinc la sort de tenir dues 
persones més que també escriuen, la meva 
tieta i la meva cosina. A vegades, ens ajuntem 
i ja us podeu imaginar que només parlem de 
llibres. 
 
 
ES POT VIURE D’AIXÒ? 
Doncs viure de l’escriptura costa moltíssim. 
Realment el que et dona l’editorial només és 
el deu per cent. Si un llibre costa deu euros, el 
que guanyaria seria aproximadament un euro. 
Llavors, per viure de l’escriptura, hauries de 
vendre molts llibres. En el meu cas, és un 
hobby, però no em guanyo la vida d’escriptor.  
 
 
PREFERIRIES TREBALLAR D’ALGUNA ALTRA 
COSA? 
Home, jo tinc molt clar que sempre vull 
escriure. Si em guanyo la vida, perfecte. De fet 
aquest any estic estalviant perquè 
m’agradaria, l’any que ve, fer un any sabàtic. 
Un any on no treballaria i estaria només 
escrivint, però per això cal tenir estalvis per 
poder fer-ho, per tant, aquest any em toca fer 
guardiola.  
 

HAS GUANYAT ALGUN PREMI? 
Quan tenia setze anys vaig guanyar el premi 
“Jordi Sierra i Fabra”, un premi adreçat a nois i 
noies menors de divuit anys, per tant, tots 
vosaltres podríeu participar. Consisteix a 
escriure una novel·la. Des d’aleshores, no he 
tornat a guanyar cap altre premi. 
 
 
T’AGRADARIA ARRIBAR A SER CONEGUT 
INTERNACIONALMENT? 
A veure, el tema de ser reconegut 
internacionalment, per demanar, m’encantaria. 
Però el meu somni és poder-me guanyar la vida 
d’escriptor. A mi tant me fa si tinc molta fama i 
em coneixen a tot arreu, el que m’agradaria de 
veritat seria dedicar el meu temps a la meva 
passió. 
 
 
T’AGRADARIA PODER SER ESCRIPTOR TOTA LA 
VIDA? 
M’encantaria. Jo tinc un problema, que alhora 
també és una virtut, soc tossut. I quan una 
persona tossuda es proposa alguna cosa, doncs 
al final l’acaba aconseguint. 
 
 
 


