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Entrevista

Màrius Serra   - Escriptor

Màrius Serra (Barcelona, 1963) va llicenciar-se a la 
Universitat de Barcelona en Filologia Anglesa.

Va  treballar  treballar  en  una  sabateria  i  va  fer 
feina de teclista en diversos grups de Rock. 

Va  començar  a  publicar  des  de  molt  jove 
narracions, novel.les i mots encreuats.

Ha publicat novel.les- com Mon oncle (Proa, 1996, 
Premi Fundació Enciclopèdia Catalana), llibres de 
relats- com La vida normal (Proa, 1998), guardonat 
amb  el  Premi  Ciutat  de  Barcelona  de  literatura 
Catalana 1998- i assaigs- com el  Verbàlia.Jocs de 
paraules i Esforços de l'enginy literari  (Empúries, 
2000), guardonat amb els premis Serra d'Or de la 
Crítica i Lletra d'Or 2000. 

Ha  traduït  de  l'anglès,  entre  d'altres,  obres 
d'Edmund White, Tom Sharpe, Jayne Anne Phillips i 
els  diàlegs  dels  germans  Marx  (Groucho  i  Chico, 
advocats,1989), emesos per Catalunya Ràdio (1990) 
i  adaptats  al  teatre  per  Pere  Sagristà  al  Jove 
Teatre Regina (1996).

Manté una secció setmanal d'enigmística – jocs de 
paraules- al diari  Avui des de l'any 1989 i des del 
1990 és el responsable de la secció diària de mots 
encreuats de la Vanguardia. 

S'autodefineix com a verbívor i  soci del Barça.

És  l'únic  membre  estranger  del  grup  d'escriptors 
italians  OPLEPO  (Opificio  de  Letteratura 
Potenziale)

Actualment  viu  i  escriu  al  barri  d'Horta  de 
Barcelona. 

Enviar i rebre

El  seu  darrer  llibre  intitulat  Enviar  i  rebre de 
Columna, recull els seus millors  articles publicats 
durant  més  de  141  mesos  de  columnista  a  la  
Vanguardia i  a  l'Avui,  seguits  d'algunes  de  les 
reaccions més significatives enviades pels lectors. 

La temàtica dels textos es divideix en articles de 
Foc,  de  Joc  i  de  la  línia  iniciada  a  Verbàlia  . 
Aquesta  última  secció  la  complementa  amb  els 
Enigmàrius, els enigmes que planteja cada dia en la 
seva popular secció del  matí de Catalunya Ràdio, 
classificats  pel  seu  grau  de  dificultat  segons  el 
percentatge d'encerts obtingut entre els oients. 

El passat novembre , en Màrius Serra , convidat pel 
Ganxo, va oferir una xerrada, a  l'Aliança de Lliçà 
d'Amunt,  sobre  la  seva  tasca  d'esciptor  i  la 
importància de la llengua.

El públic  va gaudir  dels  jocs  de paraules i  es  va 
crear un bon clima  a l'hora  de participar en les 
propostes fetes per l'autor. 

Màrius Serra en l'acte de Lliçà d'Amunt  celebrat el 
novembre 

Públic assistent a l'acte de l'Aliança 


