Andreu Martín
Andreu Martín (Barcelona, 1949) és un escriptor prolífic que té publicades més d'un centenar d'obres en català i castellà,
principalment novel·la policíaca per a adults i joves. Ha rebut el premi Sant Joan de novel·la (2011) amb Cabaret Pompeya.
Va assistir al Club de lectura de Llançà el 24 de febrer de 2012 per comentar Cabaret Pompeya.
"Una de les meves il·lustracions preferides. Aficionat al joc com sóc, trobo que, a més a més d'un dibuix excel·lent, és un
desafiament per a la intel·ligència. El peu de dibuix seria: QUÈ REPRESENTA EL QUADRE?" (Andreu Martín)
Troba els seus llibres a les biblioteques: http://dom.cat/zd1
1 . Faig aquesta feina perquè...
No en sé fer cap altra. Vaig aprendre a escriure tot jugant i he tingut la gran sort de poder-me guanyar la vida amb aquest joc
al llarg de molts anys.
2 . L'adjectiu que millor defineix la meva obra és...
Sincera.
3 . El primer record que tinc d'una biblioteca és...
Molt tardà. En la societat on em vaig educar no n'hi havia, de biblioteques, a l'abast dels estudiants. Potser la primera que
recordo és la de la Facultat de Filosofia i Lletres de BCN i no era el meu racó preferit.
4 . Penso que les biblioteques són...
Temples.
5 . Un llibre que m'ha marcat ha estat...
Tot el que llegeixo em marca, fins i tot llibres que no m'agraden o que no penso tornar a llegir mai més. Per dir-ne un:
«Pròtesi».
6 . Llegir és recomanable per...
Viure. És indispensable per viure bé. Per entendre el món que ens envolta. Per adonar-nos que només som els protagonistes
de la nostra vida.
7 . La pregunta que m'hauria agradat que em féssiu...
És la primera: "Per què faig aquesta feina?" M'ho pregunto cada dia, a primera hora del matí.
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