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Sempre havia volgut ser 
escriptora?
Quan era petita sí, després quan 
vaig començar la secundaria no, 
volia ser científica però quan vaig 
començar la universitat vaig decidir 
ser periodista.  

Per què va escriure aquesta 
novel·la? 
Perquè tenia ganes d'escriure una 
novel·la per nois i noies, d'altre 
banda volia fer que fos un llibre 
amb fantasia.

Creu en els poders i la màgia?
No hi crec. Però com que en un 
llibre ho puc fer, ho he fet.

Com definiria la seva novel·la 
“La noia del temps”?
Realista i amb fets reals.

Què és el que més valora i el 
que menys de la literatura 
actual?
Penso que si un llibre m' agrada el 
llegeixo i si  no, ni me'l miro.

Quin és el llibre que ha escrit 
que més li agrada?
La noia del temps, perquè va ser el 
meu primer llibre, però “Alicia en el  
país de la televisió” està bastant 
bé.

Es dedicarà al món de 
l'escriptura o continuarà en el 
seu treball?
És molt difícil viure de l'escriptura 
només.

Per parlar de meteorologia va 
haver d'informar-se o ja ho 
sabia tot?
No sabia res, vaig haver de 
documentar-me molt.

Què està escrivint actualment?
Una novel·la d'amor per adults.

Eva Piquer (Barcelona, 1969) ha publicat les novel·les: La noia del temps 
(premi El Vaixell de Vapor 1996) i Alícia al país de la televisió (premi Marià 
Vayreda 1999), totes dues traduïdes al castellà. És coautora dels llibres de 
contes Zel (1998), Por (2000) i Domèstics i salvatges (2001).

Entrevista a 
Eva Piquer

Eva Piquer actualment viu 
a Barcelona, és llicenciada 
en  Ciències  de  la 
Informació  i  imparteix 
classes de periodisme a la 
Universitat  Autònoma  de 
Barcelona. Va treballar  de 
corresponsal  a  Nova  York 
durant  dos  anys.  La  seva 
inquietud, però, li ha donat 
peu a introduir-se en l'art 
de  l'expressió  escrita,  tot 
començant  per  crear  la 
seva  primera  novel·la  per 
a nois i noies:  La noia del  
temps, que  ha  estat 
honrada  amb  el  premi  El 
Vaixell de Vapor 1996.

D'altra  banda,  la  forma 
àgil i entenedora que té a 
l'hora d'escriure ha estat el 
motiu  pel  qual  gairebé 
tothom  qui  ha  llegit  la 
novel·la  coincideix amb el 
fet  que  la  lectura  ha 
resultat ràpida i agradable.

Durant la xerrada, ella ens 
va  parlar  de  l'escriptura 
com una forma de vida : 
“Qualsevol cosa de la vida 
real  em  recorda  els 
personatges de La noia del 
temps;   els  tinc  presents 
en  tot  moment;  formen 
part  de  mi,  de  la  meva 
creació”.  Després  afegí: 
“Sempre  que  algú 
m'explica  alguna  cosa  o 
visc una nova experiència, 
apareix  en  el  meu 
pensament  la  idea de 
plasmar  aquella  vivència 
en  el paper”.  I  confessà 
que escriure s'ha convertit 
en  la  seva activitat 

preferida; el seu somni és 
poder dedicar-s'hi.



   
 


