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''TONI COTET''
INFORMACIÓ DE
TONI COTET

Toni Cotet i Masià va néixer a Badalona, l'any 1973.
És un escriptor català especialitzat en literatura
juvenil i llicenciat en Filologia Catalana que
treballa de professor de català al Col·legi dels
Salesians de Badalona des de 1996. Ha publicat
diverses novel·les juvenils com, per exemple,
Projecte túning i Il·lusions trencades.
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QUÈ ENS SEMBLEN LES NOVEL·LES DE
PROJECTE TÚNING

I LA D'IL·LUSIONS TRENCADES

PROJECTE TÚNING
Es tracta d'un llibre molt
interessant de llegir, apte
per a adolescents, on
prenen el protagonisme
tres nois als quals no els
agrada estudiar.

IL·LUSIONS TRENCADES
És un gran llibre de
misteri amb una trama
que t'atrapa i fan venir
ganes de no parar de
llegir fins que l'acabes.
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L'ENTREVISTEM
1. Per què vas decidir dedicar-te al món de l’escriptura i,
alhora, ser professor?
Perquè m'agradava tant la literatura com estar amb gent
jove, per això vaig decidir ser professor, concretament,
de llengua catalana. De petit no m'agradava escriure,
però un bon dia, ja de gran, em vaig inspirar a crear una
història i així ho vaig fer.
2. Hi ha alguna cosa o algú que et va inspirar a escriure?
No, senzillament, un dia no tenia ganes de corregir
exàmens, vaig veure l'ordinador i vaig començar a
escriure el que em passava pel cap, un conte.
3. A quina edat vas començar a escriure?
Entre els 29 i els 30.
4. Et vols dedicar tota la vida fer d'escriptor?
Depèn, quan em cansi, deixaré de ser-ho. Jo penso que, a
la vida, t'has de dedicar a allò que t'agradi i fer-ho amb
ganes i il·lusió.
No em considero un escriptor professional, de fet, no
podria viure d'això, senzillament ho faig perquè
m'agrada.
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5. Com compagines les dues feines?

La majoria de temps el dedico a la docència i, quan tinc temps
lliure, el dedico a escriure.

6. Què t’agrada fer en el teu temps lliure?

A part de gaudir de la família, m'agrada quedar amb els amics
i, alguna vegada, jugar a bàsquet (una altra de les meves
passions) i fer alguna "patxanga".

7. De petit pensaves dedicar-te a ser escriptor o professor?

No, com ja he dit, de petit no m'agradava gens escriure,
escrivia perquè m'obligaven els mestres i professors de llengua.
Jo em volia dedicar a ser un professional del bàsquet o bé el
que us he comentat abans.
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8. Dels llibres que has escrit, quin és el teu preferit?
Bàsicament, dos. El meu primer, pel que representa i perquè
m'ha permès seguir-ho fent, veure que tinc un públic, que
agrada; això em dona ànims i resulta gratificant. L'últim
perquè representa un canvi, és el primer que no va adreçat a
gent tan jove i per a mi és tota una nova experiència.
9. Tens en ment treure un nou llibre? En tens alguna idea?
Per ara no us en puc dir res, però sí, hi estic treballant.
10. De què anava el teu primer conte?
El primer conte que vaig escriure estava molt relacionat amb el
món del vi; és per aquest motiu que el vaig enviar a un concurs
que se celebrava a Falset i, de 60 participants, vaig quedar el
segon!
11. Què recomanaries a una persona que vol començar a
escriure?

S'ha de llegir molt, i a més a més, s'ha de tenir molta paciència.
L'escriptura demana un procés molt complex que es basa en:
escriure, revisar, reescriure. I així fins que quedes satisfet amb
el resultat.

Zoe i Noa
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