
“No em semblava que el que 
m’explicaven tingués una relació 
amb la meva vida”. Amb aquest 
argument, Kiko Amat va decidir 
deixar l’institut als 17 anys. A par-
tir d’una educació totalment au-
todidacta, aquest barceloní de 
naixement (i esperit) ha esdevin-
gut, segurament, l’articulista més 
descarat de suplements com Ba-
belia, de El País, o Cultura/s, de La 
Vanguardia. Acaba de publicar el 
seu últim llibre i ja ha començat 
a pensar en la següent novel·la. 
Al mateix temps que col·labora 
amb una desena de mitjans, apro-
fita qualsevol ocasió per punxar 
“cançons rares” a bars i pubs.  

I tot això, partint d’una 
base conformada pels ritus 
de la seva colla: “em sem-
blaven molt més atractius 
i emocionants i que em 
van donar una direcció 
claríssima en la vida que 

ara en certa manera encara seguei-
xo o utilitzo encara”, diu. El fet 
més determinant a la seva vida i 
que es fa palès a cada centil·lítre 
de tinta que porta al seu cos és 
“haver nascut en un ambient de 
subcultura dins un barri obrer”, 
Sant Boi. Allà es vivia la vida des 
d’una “perspectiva bèl·lica: de 
lluita contra el món, de lluita en-
tre nosaltres, de lluita contra l’au-
toritat…”. Per això, va anar a cer-
car “un món en el qual somiar”. 

“Anglòfil* de naixement”
Des de petit, va començar  a de-
vorar literatura anglesa: Sherlock 

Holmes o El dia dels Trífids varen 
ser les seves primeres passes. Pe-
rò va ser Absolute begginers, de Co-
lin MacIness, el llibre “que ho va 
canviar tot”. “Vaig veure que allà 
hi havia tot el que volia: rebel·lió 
juvenil, enamorament, cultes es-
tranys, molta música, ball, violèn-
cia…”, assegura. Després de passar 
uns anys a Anglaterra, nodrint-se 
de llibres, música i bars, va tornar 
a Barcelona per seguir aprenent 
amb les eines de l’articulisme. “Se-
gons escrivia, aprenia a utilitzar 
els recursos bàsics de la llengua”.

Citant a Bukowski, Kiko 
Amat afirma formar part “d’un 
grup d’un: has d’aprendre a es-
tar sol  i a que el que fas siguis 
tu qui ho fa, sense poder-te com-

parar amb ningú”. Tot i rebut-
jar la idea de ser un model a 

seguir, aconsegueix trobar 
un motiu pel qual apren-
dre de la seva experiència: 
“fer el que vols fer, inde-
pendentment del que fa-
cin els altres”. ···

“Has de qüestionar la 
cultura dominant”

LA VEU D’UN PERIODISTA
“Si escrius o ets 
periodista, has de 

tenir clar que la gran 
majoria de les vegades, la 
teva veu estarà en contra 
de coses que són les
acceptades socialment o 
políticament”.

APRENDRE COPIANT
“Un error terrible 
és infligir a la gent 

aquesta reticència a copiar. 
Per aprendre, has de 
voler escriure com els teus 
herois i, el que surt, ets tu 
mesclat amb les coses que 
t’agraden”. 

HUMOR I INTEL·LIGÈNCIA
“L’humor és 
intel·ligent per 

definició. El sentit de 
l’humor demostra 
intel·ligència de la 
forma menys afectada i 
presumptuosa possible”.

Adreça’t

Aquesta publicació és el resultat 
del taller integrat on els estudi-
ants de tercer de Periodisme de 
la Universitat Pompeu Fabra po-
sen en pràctica els seus coneixe-
ments per crear productes propis:

http://cetrencada.upf.edu
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ON-LINE
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GIRONA
Passejada per l’exposició 
fotogràfica “Los Nadies” 
Miquel Ruiz, membre de l’ONG 
Fotògrafs per la Pau, ha retratat 
personatges marginals com a mis-
satge de denúncia. Les imatges es-
tan relacionades amb el poema 
“Los nadies” d’Eduardo Galeano, 
que esdevé el fil conductor.  
QUAN 26 OCTUBRE - 16 NOVEMBRE
ON CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS 
(GIRONA)
PREU ENTRADA LLIURE

BARCELONA
‘’My World, reptes per un 
món millor’’ 
El CaixaForum acull una exposi-
ció fotogràfica en motiu dels Nous 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenibles de l’ONU. Les imat-
ges reflecteixen els reptes als quals 
s’haurà d’enfrontar la humanitat 
el dia de demà i la necessitat de 
protegir el planeta.
QUAN FINS AL 10 DE GENER, 2016
ON CAIXAFORUM 
PREU ENTRADA LLIURE 

TARRAGONA
“La màgia del cinema”
L’exposició de Georges Méliès ar-
riba a Tarragona per sorprendre 
petits i grans, amb un repàs per 
l’evolució històrica de l’obra cine-
matogràfica de qui ha estat con-
siderat el primer mag del cinema. 
QUAN FINS AL 10 DE GENER, 2016
ON CAIXAFORUM
PREU ENTRADA LLIURE

LLEIDA
Stocks i grans descomptes 
al Mercat del Pla 
Torna el Mercat del Pla, un 
mercat radical de moda, 
conformat per botigues pop up, 
és a dir, efímeres. La majoria dels  
productes s’ofereixen a preus 
assequibles, ja que són de stock.
Tot i això, també acollira petites 
col·leccions i noves línies.
QUAN DE DILLUNS A DISSABTE
ON CARRER SANT MARTÍ (LLEIDA)
PREU ENTRADA LLIURE

KIKO AMAT Articulista autodidacta

Segons Kiko Amat, “el sentit de l’humor és la forma perfecta d’intel·ligència”. ALBA TARRAGÓ BOSCH
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(*) Anglòfil: Partidari d’Anglaterra, dels anglesos o de tot allò que és anglès..
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