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Introducció 

 

Des de ben petita llegir i escriure han estat parts fonamentals del meu dia a dia. Recordo els 

meus primers passos en aquest viatge com un garbuix d'experiències que tant a casa com a 

l'escola es van encarregar que fossin agradables i amenes. En aquest aspecte em considero 

una persona afortunada perquè vaig ser un d'aquests infants privilegiats a qui l'entorn va 

encoratjar a exercitar la lectura i l'escriptura. 

Crec que l'origen de la meva estima per aquestes dues activitats rau en dos factors que es van 

donar en la meva edat més primerenca. El primer factor hauria estat la passió que els relats 

desperten en els infants. A tots els nens els encanta que els expliquin històries, i jo no n'era 

cap excepció. Així doncs, tenir un llibre era tenir el poder d'abstreure's en la trama sense 

dependre de cap orador ni dels seus condicionants temporals. Ja no havia d'esperar que el 

pare acabés de corregir exàmens o la mare tornés de la feina. Era la realització immediata 

del meu desig. 

El segon factor va ocórrer sobretot durant el meu procés d'aprenentatge de la lectura i de 

l'escriptura, i va venir donat pel que seria una típica actitud infantil: la repetició de 

comportaments que anteriorment hagin desencadenat l'aprovació de figures de l'entorn més 

pròxim cap a un mateix. En el meu cas, els elogis i felicitacions que rebia per part de la 

família a casa i del professorat i els companys de classe al col·legi quan aconseguia llegir un 

passatge difícil o escrivia amb bona cal·ligrafia i sense faltes d'ortografia van aconseguir que 

agafés gust per aquelles pràctiques i que m'hi recreés cada vegada més. El component de 

victòria que implicava realitzar unes activitats que per a mi no suposaven cap mena d'esforç 

i que em resultaven plaents van convertir-me en una lectora afamada. 

Els anys van anar passant amb els Tretzevents, Tiroliros, Cavall Fort, En Pau i la Laia, El 

peix irisat, la col·lecció El vaixell de vapor... i des de llavors he anat omplint la motxilla amb 

més i més volums. Per altra banda, en l'àmbit de l'escriure he realitzat diverses temptatives, 

però quasi sempre arrel de peticions a l'escola. El motiu d'aquest treball de recerca és 

aprofundir en aquest àmbit que si bé he explotat només quan se'm requeria no ha deixat mai 

de ser una tasca que he fet de bona gana. Les motivacions personals per a l’elaboració 

d’aquest treball han estat, així, el meu interès per la lectura i l'escriptura, que com sempre fa 

un interès personal, desperta la pròpia curiositat. També m’ha atret molt la possibilitat de 
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conèixer personalment escriptors del meu entorn més pròxim i poder conèixer la seva experta 

opinió. Per tal d'aconseguir-ho m’ha calgut conèixer millor la literatura local, i aquest és un 

repte que també m'ha il·lusionat. 

 

L’objectiu d’aquest treball ha estat, principalment, conèixer si existeix realment una 

estructura comuna a totes les novel·les i quins són els ingredients amb què es forma, per tal 

de comprovar si es pot trobar l’existència d’unes pautes comunes generals que fan servir la 

majoria dels escriptors. He volgut esbrinar si hi ha unes característiques comunes en les 

novel·les i si els autors les coneixen o si creuen realment que cada novel·la i autor són 

diferents i que no existeix cap «recepta màgica» per crear una bona narració, cosa que seria 

un benefici sens dubte molt gran, perquè significaria descobrir la fórmula de la bona 

escriptura o saber que no existeix, que en els dos casos m'aporta un valuós aprenentatge. 

Amb aquest treball també he volgut contribuir a fomentar l'interès per la lectura i l'escriptura 

i a donar valor a la literatura en una societat poc inclinada a donar importància a les 

humanitats. 

Per aconseguir-ho m’ha calgut fer una investigació dels textos disponibles publicats sobre el 

tema, siguin llibres, articles, assajos o documents d’altres tipus, així com de la informació 

que em pogués ser útil d’Internet, i també entrevistar personalment alguns escriptors de 

narrativa. 

La part pràctica del treball consisteix en la creació d’un recull de relats aplicant els resultats 

obtinguts. En un començament, vaig pensar que seria interessant estudiar i familiaritzar-me 

amb programes informàtics a l’estil de Scrivener, dissenyats per escriure diferents textos i 

habitualment utilitzats per escriptors. El fet que existeixin programes d'aquest tipus vol dir 

que a darrere hi ha algú que ha fet un estudi de l'estructura sobre la qual es construeix una 

novel·la, cosa que ens podria fer arribar a la conclusió que sí que hi ha unes pautes comunes 

pel que fa a la forma. Durant l’elaboració del treball, però, vaig decidir finalment no utilitzar 

aquest programa en veure que no tenia aplicació pràctica entre els escriptors que vaig 

entrevistar. 

 

Els dos primers apartats del treball en constitueixen la part documental. El primer dels 

apartats ha consistit a fer una recerca bibliogràfica i el segon a realitzar una sèrie 
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d’entrevistes amb diferents escriptors del país, per poder obtenir el punt vista del 

professional qualificat.  

A fi d’elaborar les entrevistes abastant el màxim d’aspectes rellevants possibles vaig decidir 

tractar temes relacionats amb la formació de l’escriptor i l’ofici d’escriure, i també de les 

etapes del procés d’escriptura per a les altres qüestions: la formació de la primera idea, la 

documentació, la planificació, l’escriptura, la revisió i correcció i el moment de donar el text 

per acabat; a més d’una pregunta final sobre la mateixa tesi del treball. Per confeccionar les 

preguntes vaig utilitzar dues lectures sobre com s’aprèn a escriure (Descriure escriure i La 

cuina de l’escriptura de Daniel Cassany), una biografia d’una novel·la (De com s’escriu una 

novel·la, de Màrius Serra) i el discurs de Josep-Francesc Delgado sobre el gènere 

novel·lístic. També hi ha preguntes que responen a la meva curiositat personal. 

Així doncs, en l’apartat de la formació de l’escriptor, les preguntes tenen relació amb 

l’aprenentatge de l’escriptura, la formació necessària i el reciclatge, sobre la importància de 

l’escola i l’ambient familiar per al desenvolupament d’aquestes habilitats literàries i la 

rellevància de llegir i la d’haver llegit els clàssics i la poesia per tal d’escriure narrativa. En 

la secció sobre l’ofici d’escriure, he dedicat dues preguntes a les motivacions i a la finalitat 

i objectius, i les altres sobre la vinculació de l’escriptura amb l’estil de vida, sobre què fa 

que qualifiquem una novel·la com a bona, sobre si les fases de l’escriptura (planificació, 

redacció i revisió) realment es segueixen, si es fa en aquest ordre i quant de temps es dedica 

a cada etapa; amb quina freqüència escriu l’autor, si ha variat el procés d’escriptura durant 

els anys, sobre el procediment que utilitza l’escriptor per escriure una obra, si escriu a mà o 

a ordinador i quins programes fa servir (Word, Scrivener...), sobre l’estil i sobre llegir altres 

autors per agafar idees. Pel que fa a la formació de la primera idea, demano als escriptors 

com arriba la inspiració i també hi he inclòs diverses preguntes sobre la planificació, sobre 

si coincideix la idea inicial de la novel·la amb el resultat final i sobre el reescriure. A la part 

de documentació hi ha tres preguntes: una sobre si l’escriptor s’ha de documentar només 

abans de començar a escriure, l’altra sobre les fonts d’informació i l’última sobre si li ha 

estat mai necessari a l’escriptor de desplaçar-se a fi de documentar-se millor. En la 

planificació es tracten aspectes com els esquemes, esborranys i pluja d’idees. En el procés 

d’escriptura demano si es té en compte l’audiència i quins recursos utilitzen per captar i 

mantenir l’atenció del lector. Quant a l’escriptura he preguntat per la veu narrativa, sobre la 

relació entre la història i la narració, els personatges, sobre el que és rellevant i el que no, on 
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es situa el conflicte i el moment de clímax, sobre el llenguatge i què és el que li agrada i 

desagrada del fet d’escriure a l’autor. En l’etapa de revisió i correcció, els demano sobre els 

canvis de forma i de contingut, el rellegir, i la correcció. Pel que fa a donar el text per acabat 

pregunto com se sap quan s’ha acabat una novel·la i si l’autor acostuma a demanar el 

vistiplau a algú altre per donar-la per acabada. En darrer lloc, he formulat una última 

pregunta sobre la tesi del meu treball: si creu l’autor que realment hi ha unes pautes comunes 

que segueixen tots els novel·listes i quines creu que són. 

Quan va ser l’hora d’enviar l’entrevista vaig fer una llista de quaranta-un escriptors: Adrià 

Pujol Cruells, Alba Sabaté, Albert, Sánchez Piñol, Antoni Pladevall, Carme Riera, Empar 

Moliner, Ferran Torrent, Francesc Rivera Titot, Imma Monsó i Fornell, Isabel-Clara Simó, 

Jaume C. Pons Alorda, Jaume Cabré, Joan Francesc Mira, Joaquim Carbó, Jordi Cabré, Jordi 

Puntí, Jordi Sierra i Fabra, Jordi Solé, Josep Ramoneda, Julià de Jòdar, Lluís Foix, Mar 

Bosch Oliveras, Maria de la Pau Janer, Matthew Tree, Miquel de Palol, Muriel Rogers 

(Muriel Villanueva i Roger Coch), Màrius Serra, Najat El Hachmi, Pep Coll, Pep Puig, Pere 

Gimferrer i Torrens, Pilar Rahola, Quim Monzó, Robert Saladrigas i Riera, Sebastià 

Alzamora, Sergi Pàmies, Sílvia Puig, Toni Soler, Vicenç Villatoro, Xavier Bosch i Sancho i 

Xavier Bru de Sala. D’aquests, només vaig poder contactar amb vint-i-u. 

Vaig enviar missatges via correu electrònic amb els que vaig trobar per Internet, però també 

per Twitter i per Facebook. També vaig anar a La Setmana del Llibre en Català, a Barcelona, 

on vaig poder parlar amb l’Imma Monsó i en Sergi Pàmies.  

Finalment, he aconseguit les entrevistes de nou escriptors: l’Antoni Pladevall, l’Imma 

Monsó, en Jaume C. Pons Alorda, en Jordi Cabré, la Mar Bosch, en Màrius Serra, en Ramon 

Erra, en Sergi Pàmies i en Vicenç Llorca. 

 

Són molts els autors que han parlat de la creació literària, i concretament, de com es gesta 

una novel·la. Donades les limitacions de temps era forçós restringir les lectures i escollir 

entre tots els autors que han parlat del tema. Calia, doncs, delimitar, i m’he centrat en la 

lectura de De com s’escriu una novel·la, de Màrius Serra i Descriure escriure i La cuina de 

l’escriure de Daniel Cassany. 

Al tercer apartat del treball he analitzat la informació provinent dels anteriors apartats per tal 

d'arribar a la conclusió de si existeixen o no les pautes comunes d'estructura i contingut que 

he volgut cercar. 
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Finalment, el quart apartat del treball és una aplicació pràctica de les pautes extretes al tercer 

apartat i consisteix en l’elaboració d’una sèrie de contes, que es presenten a l’annex. 

A mesura que el treball ha anat avançant l’he anat redirigint, de manera que la bibliografia 

no ha estat tancada ni tampoc les diferents etapes del procés d'investigació i d'elaboració de 

tot el treball de recerca. La recerca de documents en línia ha estat molt útil i he descobert 

articles i pàgines interessants que han esdevingut una part essencial del treball, com ara un 

discurs de Josep-Francesc Delgado sobre el gènere novel·lístic i el discurs de presentació del 

lliurament de Premis Illa de Menorca 2016 de Francesc Florit Nin. 

No voldria acabar sense parlar del major guany que he volgut extreure de l’elaboració 

d’aquest treball, que ha estat passar-m’ho bé dedicant temps a allò que m'agrada. 
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1. Aspectes teòrics del procés de creació literària 

1.1 Extractes dels llibres i altres documents 
 

En aquest apartat del treball s'exposa una petita síntesi de les fonts teòriques consultades: De 

com s'escriu una novel·la de Màrius Serra, La cuina de l'escriptura i Descriure escriure, tots 

dos de Daniel Cassany i també el discurs que Josep-Francesc Delgado va pronunciar per 

inaugurar les Jornades sobre escriptura de la novel·la l'AELC l'any 1996. 

 

EXTRACTE DEL LLIBRE DE COM S’ESCRIU UNA NOVEL·LA DE MÀRIUS 

SERRA 

Aquest llibre és una biografia de la novel·la Monocle de Màrius Serra. Monocle podria haver 

esdevingut una novel·la inacabada per culpa de la documentació si no hagués estat pels seus 

lectors, que van suggerir a l’autor diversos finals en un concurs que va organitzar el diari 

Avui. 

El llibre està dividit en tres apartats –plantejament, nus i desenllaç- més un apèndix.  

 

PLANTEJAMENT  

De com neix una novel·la 

Neix la idea de Monocle quan encara està escrivint una novel·la anterior, Mon oncle. La idea 

és que les dues formin part d’una trilogia. Monocle va començar només sent un títol i una 

idea general que va anar desenvolupant. 

També parla del procés de creació de Mon oncle. Màrius diu que el que va activar-ne 

l’escriptura va ser que el seu oncle tingués un atac d’hemiplègia. Arran d’aquest fet, reuneix 

les anècdotes de la seva família que havia anat enregistrant per escrit durant tres anys i 

comença a dissenyar esquemes de tots els capítols de la novel·la, les normes internes de cada 

capítol, el narrador i punt de vista mutants, els elements que farien avançar l’acció..., fet que 

no li ha tornat a passar mai en cap altra novel·la.  

 

Documentació a Mon oncle i primer capítol de Monocle 

A Mon oncle, la fase de documentació va passar des d’escoltar els relats familiars en boca 

de la seva mare i la seva experiència directa a haver de desplaçar-se per assistir a una 
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subhasta per relatar-la més tard a la història i fins i tot fer un viatge a una destil·leria de 

Grenoble, a França. 

Just quan torna de Grenoble, la seva germana es mor. El dolor l’empeny a escriure i acaba 

Mon oncle, planeja 20 capítols de Monocle i n’escriu el primer en poques setmanes. Durant 

mesos Monocle és un esquema sense més redacció que el primer capítol. 

Per escriure aquest primer capítol va trencar una làmpada i així assegurar-se que fos factible 

que en Marcel, el protagonista, trenqués una font de vidre. La planificació la feia per capítols, 

i mentre escrivia els ja planificats dissenyava els següents. En un any va escriure deu 

capítols. Per forçar-se a avançar la novel·la, va començar a enviar un capítol a l’editor cada 

setmana. 

 

Documentació de Monocle 

Sobre la documentació a Monocle, Màrius en diu: “Cada cop que m’he autoimposat una 

lectura una lectura informativa per documentar un text de ficció he descobert algun aspecte 

lateral i absolutament aliè als meus interessos del moment.” És més, considera que Monocle 

va naufragar per culpa de la documentació.  

Va llegir diversos llibres tècnics sobre el tractament del vidre, va fer visites a tallers 

d’artesans, i fins i tot va buscar un “Marcel” a la vida real. Com que havia decidit que a la 

novel·la les lleis en vigor serien les actuals, va consultar la legislació vigent per l’obra d’art 

que en Marcel havia trencat, de manera que va cercar informació en llibres, va llegir-se 

L’estatut de l’artista i va dinar amb Florenci Gurtín, i això no va pas interrompre el curs de 

l’escriptura com la resta de documentació realitzada ho havia fet. També volia descriure un 

edifici que de més jove l’havia fascinat perquè era sempre estava en obres, i per tant el veia 

sempre canviant (es tractava d’una escola de futurs paletes). El va anar a visitar i va veure 

que les dades recollides no eren d’ajuda sinó que més aviat entorpien l’escriptura. Màrius 

escriu: “A vegades la manca de nitidesa del record juga a favor de la ficció”. 

 

NUS 

Sortir del bloqueig 

Després de mesos d’un període bloqueig (tot i haver escrit altres relats) i la incapacitat de 

l’autor de continuar Monocle, un dia Xavier Cambra el truca i li proposa d’escriure una 

novel·la que s’aniria publicant per capítols al diari Avui i en la que els lectors anirien 
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intervenint per decidir què passaria seguidament. En Màrius li parla de Monocle i acorden 

que en lloc d’això publicaran els capítols que ja tingui escrits i els lectors proposaran un 

final. 

Revisant l’últim capítol de Monocle, Màrius se n’adona que és producte d’escriure a mig 

bloqueig: els personatges també estan bloquejats. Engrescat per la nova proposta del diari, 

reprèn l’escriptura, escrivint el capítol divuitè i avançant-se a la trama que li hauria 

correspost si hagués seguit el que havia reservat per aquell capítol a l’esquema que primer 

havia elaborat. 

 

De l’escriptura com a teràpia 

En Màrius escriu un conte per al suplement especial de Sant Jordi 2001 del diari Avui sobre 

el seu fill malalt. Ens parla d’aquesta vivència per dir-nos que “La literatura del jo sempre 

resulta terapèutica, i hi ha poca bona literatura que no sigui del jo. En la construcció 

novel·lística, la tercera persona és una màscara del narrador, el qual alhora és un 

personatge interposat per l’autor”. I després, afegeix: “Potser sí que els escriptors som una 

colla de malalts mentals, però llavors, qui és que estableix els límits de la salut? I en tot cas, 

qui talla els cabells del barber?”. 

 

DESENLLAÇ 

La part interessant amb què es troba Màrius quan comencen a arribar els suggeriments dels 

lectors per acabar la novel·la és que resulten imprevisibles ja que són finals que ell mai no 

havia considerat. Màrius explica així com el va seduir el suggeriment que finalment va 

escollir: “Voldré reelaborar la idea fins a expressar-la, com se sol dir, “amb les meves 

pròpies paraules”, que en el fons és el que fem sempre els escriptors: anem per la vida amb 

els ulls oberts les orelles parades la pell estarrufada com una esponja que tot ho vol absorbir 

perquè després l’autor que ens creix a dins la pugui esprémer i tot allò ens baixi braços 

avall fins a la punta dels dits i es faci verb.” 

 

APÈNDIX 

El llibre va acompanyat d’un article d’Enric Sòria, “De l’inacabament”. Enric Sòria diu de 

Monocle que reuneix totes les condicions per ser una novel·la: “una trama intel·ligible que 

es desplega d’una manera alhora coherent i inesperada a partir d’una anècdota 



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

10 

 

desencadenadora; uns personatges ben perfilats que interactuen de maneres convincents; 

uns paisatges urbans molt caracteritzats, [...] i un llenguatge eficaç i ben ritmat que dóna 

força subjectiva a la narració. El que passa és que tot això s’interromp, no s’acaba.” 
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EXTRACTE DEL LLIBRE LA CUINA DE L’ESCRIPTURA DE DANIEL CASSANY 

1. LLIÇÓ MAGISTRAL 

Segons Cassany, ens solem interessar més per escrits que parlen de persones i fets concrets 

(amb noms propis, testimonis, anècdotes) que no pas de temes abstractes. 

 

Els processos de composició 

El procés de composició o escriptura és tot el que pensa, fa i escriu un autor des que es 

planteja produir un text fins que n’acaba la versió definitiva. A títol d’exemple:  

Buscar idees: pluja d’idees, estrella de les preguntes, escriptura lliure o automàtica. 

Organitzar idees: ideogrames, mapes mentals, esquemes. 

Redactar: Senyals per llegir, variar la frase, regles d’economia i claredat. 

Dels processos de composició extraiem la idea que no existeix una única manera d’escriure, 

sinó que cadascú ha de trobar el seu estil personal de composició. 

 

2. DEL QUE S’HA DE FER PER ESCRIURE BÉ 

L’escola ens ensenya a escriure i ens dóna a entendre que el que hem de tenir més en compte 

és la gramàtica, donant-nos una imatge parcial del que és la redacció. Per tenir un bon domini 

de l’escriptura cal tenir aptituds o coneixements, habilitats i actituds. 

Les aptituds són un recull de propietats que l’escriptor ha de saber imprimir en els seus textos 

per complir la seva funció comunicativa. Són les propietats textuals (l’adequació, la 

coherència i l’estructura del text i la cohesió). Les habilitats són les principals tècniques de 

redacció que s’usen mentre escrivim (analitzar la comunicació, buscar idees, fer esquemes, 

ordenar les idees, fer esborranys, valorar l’escrit i revisar-lo). Per últim, les actituds són la 

motivació per escriure, que condicionen tot el conjunt (M’agrada escriure? Per què escric? 

Què sento quan escric? Què penso sobre escriure?). 

 

3. ENGEGAR MÀQUINES 

Quan ens trobem davant d’una pàgina en blanc és possible que no sapiguem com començar: 

ens hem bloquejat. En aquest cas, tenim diverses opcions: Podem, per exemple, explorar les 

circumstàncies que ens mouen a redactar. Una situació comunicativa ben entesa ajuda a 

engegar i dirigir el procés d’escriure cap on desitgem. Ens podríem fer preguntes sobre el 
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propòsit de l’escrit que hem de produir, sobre l’audiència, sobre nosaltres mateixos i la 

imatge que volem transmetre a l’audiència, i sobre l’escrit mateix (serà llarg, curt? Com 

serà? Quin llenguatge faré servir?). També hi ha altres maneres d’engegar, com fer mapes i 

xarxes. Es tracta de representar el nostre pensament visualment en el paper. Dibuixem les 

associacions mentals que fem de paraules i idees.  

 

4. CREIXEMENT DE LES IDEES 

Quan hem d’elaborar un text, hem d’entendre l’etapa de fer créixer les idees com una tasca 

en si mateixa. No ens hem de llençar a escriure el text a mesura que se’ns acudeixen les 

idees. Com diu Cassany, “la matèria bruta del pensament s’ha de treballar com les pedres 

precioses per aconseguir que brillin”. Alguns dels recursos per buscar i nodrir les idees són 

la pluja d’idees (concentrar-se en un tema i apuntar tot el que li és relatiu i proper que se li 

acudeixi a l’escriptor, sense preocupar-se per la redacció ni per la forma) o explorar el tema 

amb mètodes com l’estrella, el cub o desemmascarant mots clau. L’estrella deriva de la 

fórmula periodística de notícies, que ens diu que per informar d’un fet hem de respondre a 

les cinc W (Qui? Què? On? Quan? Per què?) i les altres que vulguem afegir-hi (Com? Quins? 

Quants?). Ens fem preguntes a partir de l’estrella, buscant informació rellevant. Responem 

les preguntes evitant les idees repetides i buscant nous punts de vista. 

El cub és una altra guia per explorar el tema. Consisteix a estudiar les sis cares d’un fet a 

partir de sis punts de vista: Descriu-ho (com ho veus/sents?), Compara-ho (a què s’assembla 

i a què no?), Relaciona-ho (amb què es relaciona?), Analitza-ho (quantes parts té? Quines? 

Com funcionen?), Aplica-ho (Com s’utilitza? Per què serveix?), Argumenta-ho (Què es pot 

dir a favor i en contra?). 

Els mots clau són paraules que amaguen una càrrega d’informació rellevant. Són mots que 

poden aportar idees noves al text. Un cop n’hem identificat un, desemmascarem les idees 

que porta dins i així expandim l’escriptura. 

 

5. CALAIXOS I ARXIVADORS 

Qualsevol text ha de tenir una organització coherent de les idees que comunica per tal que 

pugui complir amb la seva funció comunicativa. Hi ha diferents recursos per aconseguir-ho, 

des dels més bàsics com agrupar per temes les dades d’una llista, posar números o fletxes o 

ordenar frases, com d’altres de més elaborats com els esquemes i diagrames. Dins d’aquest 
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grup trobem l’esquema de numeració decimal (1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2...) on les idees centrals 

s’apunten en els nombres enters i les idees subjectes a aquestes més importants en els 

nombres decimals. També podem fer un mapa conceptual per endreçar idees i elaborar un 

esquema, o representar gràficament l’estructura de l’escrit amb una jerarquia de forma 

ramificada on s’hi representin els apartats, els paràgrafs de cada apartat i les frases. 

 

6. PINTAR O RECONSTRUIR? 

Molts creuen que la revisió s’ha de fer únicament després d’haver redactar l’escrit, però és 

preferible fer-la durant tot el procés d’escriptura. La revisió no ha de servir només per 

corregir errors i per polir la prosa, serveix per millorar globalment tot el text i pot afectar-ne 

les idees principals, l’estructura i fragments extensos. Al revisar és important llegir com un 

escriptor/a (dius exactament el que vols dir? Com ho pots millorar? No tinguis respecte per 

res, tot pot canviar) i llegir com un lector/a (Ets el teu lector per uns instants. Entens el text? 

Què en penses?), adoptar una actitud crítica... 

 

7. DECÀLEG DE LA REDACCIÓ 

Segons Daniel Cassany, l’escriptura és un procés laboriós que demana el seu temps. Aquests 

són els seus 10 consells per a la redacció: 

 

1. No tinguis pressa. Abans d’escriure pensa en les circumstàncies que t’hi porten, amb 

la teva audiència, per on vols començar, en els esborranys que faràs... 

2. Utilitza el paper com a suport. Al començament, concentra’t en el contingut. 

Aprofita les tècniques de recerca i organització de la informació (pluja d’idees, el 

cub, l’estrella, els mots clau, mapes, esquemes...). 

3. Esborranya. Recorda que escriure és reescriure. És normal haver de fer esborranys, 

rellegir, revisar, retocar... 

4. Pensa en la teva audiència. Escriu per als lectors de manera que t’entenguin. Si 

abandones ara tu el lector, mentre escrius, ell t’abandonarà quan et llegeixi. 

5. Deixa la gramàtica pel final. Fixa’t primer en el que vulguis dir. Dedica esforços 

al significat global del text, l’estructura, ordenar i aclarir idees i fer més entenedor el 

missatge. 
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6. Dirigeix conscientment la teva feina. Planifica’t la tasca d’escriure. No ho facis 

tot alhora, o t’encallaràs. 

7. Fixa’t en els paràgrafs. Que se’n destaqui la unitat de sentit i de forma, que 

estiguin ordenats. 

8. Repassa la prosa frase per frase quan hagis acabat l’escrit. Que sigui entenedor 

i llegible. Dedica les darreres revisions a polir la prosa. 

9. Ajuda el lector a llegir. Procura que el teu text s’entengui. 

10. Deixa reposar el teu escrit dins del calaix. Deixa’l llegir a una altra persona. 
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EXTRACTE DEL LLIBRE DESCRIURE ESCRIURE DE DANIEL CASSANY 

 

El codi escrit  

És un codi complet, independent del codi oral i que va més enllà de la simple transcripció 

d’aquest. Només pot ser après a partir de diferenciar les regles del codi oral i les del codi 

escrit.  

Segons els estudis de lingüística textual o de gramàtica del discurs, el codi escrit engloba 

tant ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic (tota la gramàtica menys la fonètica), com també 

l'adequació, la coherència, la cohesió i la disposició en l'espai.  

El mètode més efectiu per adquirir el codi escrit és la comprensió lectora. Llegir és l'activitat 

més relacionada amb l'expressió escrita. Tot i així, no sempre que llegim adquirim el codi, 

sinó que és necessari llegir com un escriptor. És quan estem motivats, tenim interès pel que 

estem llegint, tenim confiança i un bon estat d'ànim que la lectura en permet aprendre el codi 

escrit. Això es deu al filtre afectiu, una mena de sedàs que en determinades ocasions no ens 

permet adquirir nova informació del codi a través de la lectura. Així doncs, tenim un filtre 

afectiu alt quan llegim sense ganes ni interès, no ens motiva el que llegim... A mesura que 

un llegeix i adquireix el codi, l'automatitza i en perd consciència. 

El paper de la gramàtica en l'aprenentatge del codi escrit no és gaire important. Fem constar 

la diferència entre ús i gramàtica. La gramàtica es podria definir com una disciplina de 

caràcter teòric que regula tots els usos de la llengua, i només inclou coneixements gramàtics. 

En canvi, l'ús és el conjunt de coneixements que un individu té de la seva llengua, i engloba 

una part de gramàtica però també molts altres aspectes a considerar, com el registre que es 

sol utilitzar en diferents casos, mots o expressions espúries... És per això que l'ús de la 

llengua, més que la gramàtica, és l'eina per adquirir el codi escrit. De totes maneres, la 

gramàtica és important en altres aspectes, com ara en la correcció i revisió d'un escrit, per 

omplir llacunes en el coneixement del codi... 

 

La composició 

El processos de composició de textos són el seguit d'estratègies que fan servir els escriptors 

quan utilitzen el codi escrit en situacions diverses. Aquestes estratègies han sigut descobertes 
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a partir de l'observació i anàlisi d'escriptors mentre escriuen, comparant professionals i 

experts amb aprenents.  

Daniel Cassany divideix aquestes estratègies en tres parts: estratègies de composició, de 

suport i dades complementàries.  

Les estratègies de composició inclouen fer esquemes, esborranys previs, rellegir, reelaborar, 

revisar, etc. Un text escrit no és espontani, de manera que les idees s'han de generar, enriquir, 

organitzar per al lector i traduir-les al codi escrit.  

Una d'aquestes estratègies és la consciència dels lectors. S'ha vist que els escriptors més 

experimentats normalment pensen en com el seu missatge és rebut per l'audiència, les 

impressions que es volen provocar, el registre a escollir, el tractament... També són els que 

més tendeixen a pensar en la situació de comunicació, fet que ajuda també a generar fins al 

60% de les noves idees. 

Una altra és el fer plans (l'estructura). Els bons escriptors dediquen més temps a fer plans 

abans de començar a escriure. Planifiquen l'estructura del text, prenen notes i pensen en 

aquests aspectes. També s'ha vist que tenen més habilitat per incloure noves idees als 

esquemes i alterar-los, tot i que no s'ha demostrat que tots utilitzin una mateixa forma 

estàndard d'esquema o estructura. El que sí que s'ha observat és que normalment els 

escriptors menys capacitats escriuen a raig. 

Un altre dels aspectes realitzats pels escriptors competents és el fet de rellegir els fragments 

que van escrivint, i així ajudar a mantenir l'esquema fet abans i el sentit global del text, a 

més d'enllaçar millor les frases ja escrites amb les següents. Els escriptors mediocres 

rellegeixen moltes menys vegades i s'aturen menys. Els bons escriptors rellegeixen els seus 

esborranys abans de fer-ne un altre o d'escriure el text final. 

La correcció és un altre punt a mencionar. Els bons escriptors revisen i retoquen el text 

moltes més vegades que els mals escriptors, i els retocs que fan són tant de caràcter formal 

(redacció, gramàtica i ortografia) com de contingut del text (idees exposades, l'ordenació), 

tot i que la majoria dels canvis són de contingut. També s'ha observat que deixen les 

correccions més mecàniques al final o pel següent esborrany, i que per ells és més important 

definir primer el contingut. Els mals escriptors només fan retocs formals i entenen la 

correcció com al procés d'aplicació de les regles de la gramàtica, l'ortografia i la puntuació. 

Això fa que s'obsessionin per corregir prematurament la forma i obstrueixen el ritme àgil i 

creatiu de les idees i la creació.  
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També és important destacar la recursivitat. Els escriptors competents poden utilitzar un 

procés de redacció lineal i ordenat, però no sempre serà el cas. Sembla que el procés 

planificació-esborrany-revisió-text final és recursiu i cíclic. 

El procés lineal comença amb la planificació de l'estructura, de la qual en surt un primer 

esborrany. Seguidament se’n fa una revisió de la qual en sorgirà el text final.  

Per contra, el procés recursiu, tot i que comença també a partir de la planificació de 

l'estructura i d'un primer esborrany es diferencia d'aquest primer procés per la incorporació 

de noves idees ja en aquest primer esborrany, de manera que l'escriptor es veu en la necessitat 

de re formular l'estructura primera i elaborar un segon esborrany, al qual noves idees poden 

també ser adherides, ocasionant que altre cop l'escriptor es replantegi l'estructura i faci un 

altre esborrany, i així successivament fins a arribar al text final, de manera que fins i tot pot 

ser que de vegades veiem idees en el text que no són al primer esborrany.  

Un escriptor no competent normalment no serà tan flexible i no sabrà incorporar les noves 

idees al text. 

 

Les estratègies de suport són el segon bloc de divisió de la composició. Són les estratègies 

que utilitzem quan escrivim, ens trobem que no disposem de tots els coneixements que 

necessitem per elaborar l'escrit i busquem com solucionar aquestes mancances. 

En el cas de trobar-nos amb una mancança gramatical o de lèxic podem usar el codi adquirit, 

fent un esforç especial de memòria o escrivint totes les possibilitats per veure si la nostra 

memòria visual pot decidir quina és la bona; les regles apreses, raonant a partir de les regles 

de la gramàtica com s'escriu una paraula; o consultar una font externa, com ara un diccionari 

o una gramàtica.  

Si ens trobem amb una mancança textual, que són les referents a l'adequació, cohesió, la 

coherència i la disposició en l'espai només podem consultar una font externa. Podem, per 

exemple, buscar exemples de textos que ja hagin estat escrits per redactar el nostre text. 

Normalment són textos que l'autor no ha treballat, així que no són part del seu codi adquirit 

i dels quals no hi ha regles a aprendre.  

Quan ens trobem davant d'una mancança de contingut, de manera que dubtem sobre el tema 

de què escrivim, sobre el món... podem desenvolupar i crear idees a partir dels coneixements 

que tenim sobre el tema o bé consultar una font externa, com ara algú altre o un llibre 

especialitzat. 
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L'últim apartat són les dades complementàries. Aquí se'ns explica la relació entre la lectura 

i els esquemes (els bons lectors usen el repàs, la paràfrasi o la interpretació de les relacions 

causals entre elements semàntics del text), tant com la relació entre la lectura i els resums 

(els bons lectors distingeixen amb facilitat la informació rellevant de la informació 

irrellevant). 

D'aquesta manera podem concloure que un bon procés de composició ha de tenir en compte 

l'audiència, ha de planificar el text (esquema mental), rellegir els fragments escrits (a mesura 

que es redacta), revisar el text (hi ha d'haver una introducció de canvis de contingut), tenir 

un procés d'escriptura recursiu i comptar amb estratègies de suport per resoldre dubtes. 

L'autor pot (tot i que no és una obligació) utilitzar esquemes i resumir per produir un text. 

En un esquema, l'autor analitza els marcadors estructurals del text i la seva jerarquia. En un 

resum, l'autor identifica la informació rellevant i també la transforma en frases abstractes, 

sintètiques i econòmiques. 

 

Teories del procés de composició 

Cassany ens parla de tres teories del procés de composició; la del model de les etapes, la del 

model del processador de textos i la del model de les activitats acadèmiques.  

El model de les etapes comprèn l’escriptura com un procés de tres etapes: pre-escriure, 

escriure i reescriure. Pre-escriure és l’etapa que va des que sorgeix la necessitat d’escriure 

fins a la obtenció d’una idea general del text. És un procés únicament intel·lectual. Escriure 

i reescriure, en canvi, són etapes de redacció. Van des que s’apunten les idees fins que es 

dóna l’escrit per acabat. 

El model del processador de textos teoritza que les idees d’un text són producte de la 

reelaboració d’informació d’idees velles procedents d’altres textos, informació del món 

(coneixements) i memòria.  

També ens parla de la macroestructura, que es defineix a l’hora de processar un text, quan 

l’individu ordena les informacions més importants de manera lògica. Per elaborar una 

macroestructura i desenvolupar-la utilitzem les macroregles. Serveixen tant per comprendre 

un text com per produir-lo. Per exemple, a l’hora de comprendre un text, algunes 

macroregles serien ometre (les proposicions irrellevants) o construir (una seqüència de 

proposicions d’una circumstància més global se substitueixen per una proposició que designi 

aquesta circumstància). A l’hora de produir un text, ho serien adjuntar (s’afegeixen les 
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proposicions de detall que no representen proposicions importants en el text) o particularitzar 

(a partir d’un concepte general es poden construir els conceptes més concrets).  

 

El model de les habilitats acadèmiques també comprèn el procés d’escriptura en etapes (pre-

escriure, escriure –com un esborrany- i re-escriure –revisar-). Té una estructura variable que 

ha de crear l’autor.  

 

Pre-escriure, escriure el primer esborrany i revisar 

Pel que fa a aquestes etapes, els aspectes que incideixen més directament en la narrativa -el 

gènere que ens ocupa- són el fet de saber aprofitar l’experiència i els coneixements personals 

(pre-escriure); el fet d’aplicar un procés de composició efectiu en el qual –si cal– s’hi puguin 

afegir idees, alterar el pla inicial i es pugui fer més d’un esborrany; el fet de seguir l’ordre 

dels passos del procés, és a dir, generar idees al principi, per exemple, i deixar per últim la 

correcció gramatical (el primer esborrany); el fet de tenir coneixements lèxics i semàntics, 

fluïdesa; el fet de conèixer les convencions del discurs, com la varietat, el registre i la 

coherència; i el fet de conèixer les invencions mecàniques (el primer esborrany). Pel que fa 

al revisar, els aspectes que incideixen més en el gènere narratiu són el fet d’avaluar i revisar 

el contingut de manera que coincideixi la idea en ment amb el que es plasma al paper i tenint 

en compte la reacció del lector; avaluar i revisar l’estructura, adequant-se a l’audiència i 

buscant la prosa del lector; corregir la gramàtica, el vocabulari i l’estil; i per últim, corregir 

el més mecànic, com la puntuació, la separació de paraules, abreviacions, majúscules... 

És destacable que la revisió es pot dividir en interna (revisió de contingut i organització) i 

externa (revisió de la forma i dels aspectes mecànics). 

 

Els models cognitius 

Flower i Hayes elaboren un model teòric sobre les estratègies que s’usen en la redacció i les 

operacions intel·lectuals que condueixen la composició.  

 

Les proses d’escriptor i de lector 

Linda Flower distingeix l’expressió de la comunicació. Podem expressar una idea sense que 

el receptor l’entengui i també sense establir comunicació amb cap receptor. Els escriptors 

solen transformar la seva expressió, que copia el seu pensament, perquè aquest sigui 
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intel·ligible pels lectors. Així doncs, Flower desenvolupa la teoria de les dues proses: la 

d’escriptor i la de lector. 

La prosa d’escriptor és l’expressió escrita feta per l’autor dirigida a ell mateix. Reflecteix el 

pensament de l’autor, el procés de descobriment del tema, usa paraules que tenen un 

significat especial per a l’autor i el context queda sense expressar.  

La prosa de lector, en canvi, és un intent de comunicació de l’escriptor cap al lector. Té una 

estructura basada en el propòsit de l’autor, usa un llenguatge que sigui comú amb el lector i 

és un text autònom que no necessita context per ser comprès. Es correspon de manera exacta 

amb el codi escrit. 

Flower es centra més en la prosa d’escriptor, bastant més desconeguda. 

 

La prosa d’escriptor 

Funció: 

Permet desenvolupar el significat del text d’una manera més lliure ja que l’escriptor no s’ha 

de cenyir a les restriccions que imposa el fet d’escriure per una audiència. Flower considera 

la prosa d’escriptor una etapa més del procés d’escriptor o bé una estratègia del procés de 

composició. 

Estructura: 

L’estructura reflecteix el procés d’elaboració de significat que segueix l’autor (forma en què 

l’autor va descobrint i construint les diferents idees). Així doncs, tot i que és impossible la 

prosa d’escriptor exerceixi una funció comunicativa pot ser utilitzada per donar suport al 

procés creatiu de l’autor i també ajudar a construir el significat més general de l’escrit.  

Estil: 

L’estil de la prosa d’escriptor també és resultat d’una prosa que serveix a l’autor com a eina 

de pensament. No és un estil que s’adeqüi a l’audiència, i és poc comprensible pels receptors. 

Hi abunden els mots clau, paraules que per a l’escriptor guarden un significat únic i especial 

que no comparteix amb l’audiència.  

Utilitat de la prosa d’escriptor: 

La prosa d’escriptor pot servir per analitzar el tema i construir el significat del text, però és 

necessari més tard transformar-la en prosa de lector perquè compleixi la seva funció 

comunicativa. És clar que la prosa del lector és l’única que assegura una comunicació 
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satisfactòria. Per això, ha de ser present durant la composició i ha de ser el resultat de tot el 

procés d’elaboració del text.  

Pot ser útil quan escrivim sobre un tema que no dominem, utilitzant primer la prosa 

d’escriptor per explorar el tema i més tard transformar-la en prosa de lector i adequar l’escrit 

als lectors. Cal adoptar el punt de vista de l’audiència, transformar les idees soltes, les idees 

inconnexes, i els detalls en conceptes, a més d’adaptar l’estructura perquè serveixi un 

propòsit comunicatiu. Flower creu que la preocupació per altres temes de la composició pot 

limitar notablement la riquesa i la creativitat del procés de generar idees. 

 

La prosa de lector 

Estil: 

Busca la forma d’expressió més familiar i coneguda per l’audiència. Escriptor i lector 

comparteixen el lèxic, les estructures sintàctiques... L’escriptor tracta de triar entre els usos 

que domina els que s’adeqüen més a l’audiència. 

 

La inspiració 

Daniel Cassany considera que la inspiració és un concepte envoltat de superstició. Quan a 

un escriptor li manquen idees o no sap com expressar-les diu que no està inspirat, però les 

idees no neixen preparades per ser escrites ni sorgeixen del no-res procedents d’una font 

desconeguda.  

Les idees i paraules d’un text tenen origen en la nostra memòria, que grava el que escoltem 

i llegim en llibres, materials de consulta... Aquestes idees no acostumen a ser reproduïdes 

amb exactitud, sinó que en el procés de composició es reelaboren i fins i tot se’n creen de 

noves. 

L’autor és l’únic responsable dels textos que escriu i no cal que esperi cap inspiració per 

trobar les idees i paraules idònies. Treballant amb energia i paciència trobarà un significat 

coherent i una bona forma d’expressar-lo. 
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RESUM DEL DISCURS INAUGURAL DE LES JORNADES SOBRE L’ 

ESCRIPTURA DE LA NOVEL·LA DE LA AELC 

 
INTRODUCCIÓ AL GÈNERE NOVEL·LÍSTIC. DEU CONSELLS I UNA AFIRMACIÓ PER A 

ESCRIURE UNA NOVEL·LA 

Delgado, Josep-Francesc, 1996 

 

En la comunicació que obria les Jornades sobre l'escriptura de la novel·la de l'Associació 

d'Escriptors en Llengua Catalana de l'any 1996, Josep-Francesc Delgado va parlar de la 

tècnica de creació d'una novel·la per a un auditori format per escriptors. A continuació, el 

resum dels consells que els va voler donar acompanyats d'una afirmació sobre l'èxit d'una 

novel·la. 

 

1r consell: 

El primer pas per a un novel·lista és llegir els millors clàssics i el segon és escriure amb 

correcció gramatical. 

 

Delgado defineix la novel·la com un conjunt de mots que expliquen el pas d'uns personatges 

des d'una situació inicial a una situació final on les coses han canviat a través d'uns fets 

desenvolupats en el temps. Aquests fets són contats per un narrador. El pas d'una situació a 

l'altra es fa a través d'un element desencadenant que crea un conflicte entre els personatges. 

Cada vegada que es resol una part del conflicte es passa a una nova situació on queda pendent 

resoldre'n una altra part fins que en la situació final es resolen tots els conflictes. ( També hi 

ha la possibilitat de deixar una part oberta però no la contemplem aquí). 

El narrador és un element tècnic de la narració. La tria d'un o d'uns narradors és una de les 

eines més potents en la construcció d'un text narratiu. El pas d'una situació a l'altra suggereix 

una sèrie de fets explicats a través d'un temps narratiu ( que més que el temps en què 

transcorre l'acció es refereix al ritme en què transcorre). El ritme és un dels primers punts a 

resoldre de qualsevol novel·la. I el ritme no depèn només de la relació entre els fets narrats 

(o acció) i temps de lectura sinó del conflicte: el conflicte s'ha de plantejar clarament i com 

més aviat millor. El concepte de ritme és difícil de definir, té a veure amb l'agilitat amb què 

el lector llegeix el text i això depèn de com el text l'involucra emocionalment. 
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Acció, veu narrativa i personatges en el temps, són, segons Delgado, trets definitoris del 

gènere novel·lístic, gènere que inclou subgèneres narratius com la novel·la detectivesca, 

d'aventures, de terror, de sf (science fiction), fantàstica... Delgado recomana vivament que 

llegiu La dama de blanc de Wilkie Collins els contes paorosos de Poe, o Franskenstein de 

Mary Shelley, o Cròniques marcianes de Ray Bradbury o Jo, robot d'Isaac Asimov i tants 

altres llibres de gènere. Els subgèneres narratius, assegura, van molt bé per copsar els 

mecanisme de la novel·la. 

1r consell: 

Delgado recull el primer consell d'Isaac Asimov: el primer pas per al novel·lista és llegir els 

millors clàssics –ell recomana Dickens- i el segon pas és escriure amb correcció gramatical. 

Delgado aconsella no deixar la correcció lingüística en mans del corrector exclusivament 

perquè si el corrector no és bo, el ridícul el fa l'escriptor. I continua: «cal haver après bé la 

gramàtica per escriure perquè tot el text és responsabilitat única del novel·lista. I també va 

bé llegir gran literatura si es vol fer bona literatura». 

 

Una afirmació: 

L'èxit d'una novel·la depèn en bona part del fet d'aconseguir aquesta emoció en el lector. I 

aquesta emoció no s'aconsegueix sense uns personatges creïbles. 

Aquesta complicitat s'aconsegueix de forma més fluïda partint d'allò que ens ha interessat i 

emocionat a nosaltres mateixos. 

 

2n consell: 

El lector ha de percebre els personatges com a reals per tal de seguir llegint. Per aconseguir-

ho és bo que quan es construeixen els personatges va bé pensar en personatges realment 

existents. 

Pensar en éssers reals ajuda a crear personatges rodons, pensar en els personatges com a 

persones reals que viuen i reaccionen segons el seu caràcter i els seus pensaments. 

 

3r consell: 

Distingir quan hom ha topat amb una història que mereix ser explicada (perquè l'escriptor se 

la imagina o perquè algú li ha explicada. Com es reconeix una història? Si us comenceu a 

interessar molt per alguna cosa, per allí s'està covant una història. 
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4t consell: 

Preocupeu-vos d'escriure francament bé i prou. Les enquestes de mercat, les pors comercials 

dels editors no fan avançar la literatura. Allò que avui és comercial demà no ho és. 

 

5è consell: 

Cal que la història triada us interessi vivament. 

La història, a diferència de la narració, es desenvolupa en ordre cronològic. La narració pot 

introduir canvis d'ordre en els episodis. El que interessa de la narració és com s'introdueixen 

els fets en l'horitzó del lector. 

 

6è consell: 

Un cop triada la història cal meditar de quina manera es pot explicar perquè sigui més 

interessant. La feina del novel·lista, més que contar històries interessants, consisteix a 

contar-les de manera que interessin. 

Per aconseguir-ho no cal reinventar la seqüència dels fets sinó que al reflexionar 

detalladament en quin moment el lector ha de conèixer cada aspecte del que ha passat i de 

com ha passat. 

 

7è consell: 

És important saber en quin moment de la seqüència dels fets comencem a narrar. 

En la novel·la detectivesca que es basa en la detecció de l'assassí, per exemple, la novel·la 

es planteja com una retrospectiva que intenta trobar l'assassí reconstruint el passat a partir 

d'una base de dades incompleta, a partir d'un trencaclosques que es va completant. 

 

8è consell: 

Va bé pensar en la novel·la com en un trencaclosques. Una novel·la és un joc d'insinuacions 

al final del qual el lector, si vol tenir la sensació d'haver llegit una gran novel·la, ha d'haver 

anat descobrint pas a pas tot un univers a través d'un joc argumental. 

Com es fa aquesta alteració de la història, aquest gran trencaclosques? A partir d'unes 

tècniques que estan perfectament definides: l'anticipació i la retrospecció. 
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L'anticipació és una maniobra narrativa que consisteix a contar o evocar per endavant un 

esdeveniment posterior al moment en què es troba la narració. 

La retrospecció consisteix a evocar, després de l'esdeveniment que va succeir en el passat, 

respecte del moment actual de la narració. S'introdueixen sovint a través dels records dels 

personatges. 

Totes dues maniobres tenen un paper de primer ordre a l'hora d'ocultar informació al lector 

per tal de potenciar el seu interès. I aquí Delgado hi afegeix una tercera categoria que és 

precisament l'ocultació. Sense l'ocultació, afirma Delgado, no es pot entendre el rendiment 

narratiu de l'anticipació i la retrospecció. Aquesta ocultació, diu, ha de ser provocada pel 

mateix argument si vol ser creïble, l'escriptor no la pot fer servir arbitràriament. 

Cal saber també quina és la situació inicial i quina la final. 

Fins aquí Delgado parla de narració i història i de la necessitat de reflexionar sobre l'ordre 

amb el qual apareixen els fets. 

 

9è consell: 

En novel·la, el coneixement dels fets depèn del punt de vista que adopta el narrador. El punt 

de vista és el desllorigador, condiciona completament la dosificació de la informació que 

oferim al lector, les pistes, les insinuacions. Segons Delgado, un novel·lista ha de tenir en 

compte la dosificació de la informació com un metge quan administra un medicament: la 

dosi i l'hora en la qual s'ha d'administrar. 

Afirma Delgado que l'èxit o el fracàs del text depèn de la tria del punt de vista i aconsella el 

punt de vista d'una persona normal, que diu que és una fórmula que funciona sempre. Ho 

il·lustra amb l'exemple, entre altres, de Sherlock Holmes, obra narrada des del punt de vista 

de Watson i no pas del mateix Sherlock. 

A partir de la tria del punt de vista Delgado parla del concepte d'enjòlit o suspens, que 

defineix com la sensació que patim a causa del nostre desig inequívoc de veure resolt el 

misteri combinat amb la nostra incapacitat de veure nosaltres mateixos la solució. Aquest 

desig serà més gran com més ben disposada estigui la trama, dit d'una altra manera, segons 

com l'autor disposi les pistes (detalls o proves que acusen algú bé revelen allò que volem 

conèixer). 

Saber com establir aquest joc de pistes és important però encara n'és més saber crear una 

atmosfera determinada. 
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Fins aquí Delgado parla del que ell anomena rudiments tècnics bàsics. El desè consell va 

més enllà de la tècnica perquè segons afirma, la tècnica és una condició necessària però no 

suficient. Cada novel·lista, diu, ha de començar creant un món per a ell mateix en el qual 

pugui creure honestament i que no se'l pot fer si no és a imatge seva. Al cor de tota ficció ha 

de ser possible trobar alguna mena de veritat. I així arribem a l'últim consell: 

 

10è consell: 

En començar a escriure, diu Delgado, cal posar-se un fonendo imaginari a les orelles. Podem 

connectar-lo directament a les tenebres o al cor de la claror- acaba-, però segur que haurem 

de localitzar abans el pols de la vida o el batec de la realitat i aquí sí que no hi ha tècniques. 
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1.2. Part teòrica 
 

A partir de la lectura de les obres consultades es va elaborar un qüestionari1 que contempla 

els diferents aspectes relacionats amb la creació d'una novel·la i que havia de servir per 

obtenir informació dels escriptors respecte a la seva particular manera de procedir a l'hora 

de crear una novel·la però també sobre qüestions relacionades amb la formació de l'escriptor. 

Cal dir també que les preguntes del qüestionari no sempre responen a la informació 

obtinguda sinó que en alguns casos responen a una mancança d'informació i per tant a un 

desig de trobar resposta a interrogants que no havia pogut resoldre a partir de les fonts 

consultades. 

Per tal de més endavant facilitar la comparació entre la informació obtinguda de les fonts 

teòriques amb la informació obtinguda dels escriptors entrevistats va semblar oportú 

presentar la informació obtinguda en la recerca bibliogràfica amb el mateix model del 

qüestionari. 

Aquest apartat està dedicat a la presentació de les dades obtingudes en la recerca documental 

seguint fidelment l'estructura del model d'entrevista que s'ha fet als escriptors. És per això 

que està dividit en els mateixos blocs que el qüestionari i, dins de cada bloc, hi ha diferents 

apartats que corresponen a cada una de les preguntes del qüestionari. 

A continuació figuren els nous blocs de què consta el qüestionari. El nombre que apareix 

entre parèntesi al costat de cada un indica el nombre de preguntes que inclou el bloc: 

1. Formació de l'escriptor (6) 

2. L’ofici d'escriure (13) 

3. Formació de la primera idea (5) 

4. Documentació (3) 

5. Planificació (4) 

6. Escriptura (13) 

                                                           
1 El qüestionari es pot consultar a l’annex 1. 
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7. Revisió i correcció (4) 

8. Donar el text per acabat (2) 

9. La tesi (2) 

Cal dir també que en moltes ocasions, per tal de donar resposta a alguna qüestió, ha estat 

necessari recórrer a altres fonts d'informació a més de les consultades inicialment. 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 
  

1.    Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de 

reciclar un escriptor? Com? 
 

El llenguatge és la principal eina de treball dels escriptors de manera que quan parlem de la 

formació d’un novel·lista, el primer que se’ns acut és que l’escriptor ha de conèixer i dominar 

la llengua. Podríem distingir entre llengua oral i llengua escrita i analitzar les diferents teories 

que expliquen les relacions entre un i altre codi, però ens allunyaríem d’allò que aquí ens 

ocupa. Podríem també aventurar-nos a assegurar que l’escriptor ha de dominar tant el codi 

oral com l’escrit, i no dubtem que trobaríem interessants arguments en defensa d’aquesta 

idea. Ens centrarem, però, en el codi escrit perquè és, com hem dit, l’eina de treball de 

l’escriptor de novel·les. Per saber en què consisteix aquest codi escrit, quins aspectes de 

l’escriptura hauria de dominar un escriptor, veurem què en diu Daniel Cassany, filòleg i 

lingüista autor d’un conjunt de llibres sobre escriptura i ensenyament de la llengua. 

A la Cuina de l’escriptura, Daniel Cassany afirma que per tenir un bon domini de l’escriptura 

cal tenir aptituds (o coneixements), habilitats i actituds. Defineix aptituds com la capacitat 

que té l’escriptor d’imprimir en els seus textos un recull de propietats per tal que compleixin 

la seva funció comunicativa (la gramàtica, l’ortografia, l’adequació, la coherència, la 

cohesió, la presentació de l’escrit i els recursos retòrics) i les habilitats les defineix com les 

principals tècniques de redacció que s’usen mentre s’escriu (analitzar la comunicació, buscar 

idees, fer esquemes, ordenar les idees, fer esborranys, valorar l’escrit i revisar-lo). Les 

actituds són el que pensem, opinem i sentim, en el nostre interior, de l’escriptura. 

A Descriure escriure. Cassany explica que el codi escrit no es redueix a la gramàtica 

tradicional (ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, pel que fa al codi escrit) sinó que inclou 

també l’adequació, la coherència i la cohesió. Cassany cita manuals que fins i tot contemplen 

la disposició del text en l’espai del paper com un factor que forma part dels coneixements 

que un escriptor té del codi escrit. 

Seguint Cassany veiem que “l’activitat didàctica que s’ha demostrat més eficient per 

adquirir el codi escrit és la comprensió lectora, molt per sobre de les pràctiques d’escriptura 

i altres activitats com ara la correcció de textos o l’estudi de la gramàtica. Els mestres -diu 

Cassany- sempre han insistit que la millor forma d’aprendre a escriure és llegir. Tot i així, 

no sempre que llegim adquirim el codi, sinó que és necessari llegir com un escriptor. És 

quan estem motivats, tenim interès pel que estem llegint, tenim confiança i un bon estat 

d'ànim que la lectura -continua Cassany- ens permet aprendre el codi escrit. Això -afegeix- 

es deu al filtre afectiu, una mena de sedàs que en determinades ocasions no ens permet 

adquirir nova informació del codi a través de la lectura. Així doncs, tenim un filtre afectiu 
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alt quan llegim sense ganes ni interès, no ens motiva el que llegim... A mesura que un llegeix 

i adquireix el codi, l'automatitza i en perd consciència.” 

Hem vist doncs que l’escriptor ha de dominar el codi escrit i que la millor manera d’arribar 

a aquest domini és haver llegit molt. Però la formació del novel·lista va més enllà del domini 

del llenguatge i forçosament ha de contemplar unes tècniques específiques pròpies del 

gènere. Ja hem vist que Cassany hi feia referència quan parlava de les habilitats que ha de 

tenir l’escriptor. 

Per conèixer quins són els coneixements imprescindibles que ha de tenir un novel·lista 

semblaria útil saber quins són els coneixements que s’ensenyen en una escola d’escriptura. 

Ens fixarem en el mètode d’ensenyament de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, 

una escola fundada l’any 1998 que forma part de l’European Association of Creative Writing 

Programmes (associació formada per una vintena d’escoles d’escriptura i que és el gran 

referent a nivell europeu en el camp de l’ensenyament de l’escriptura creativa). Per conèixer 

el seu mètode d’ensenyament podem fixar-nos en allò que en diu un dels dos co-directors, 

en Pau Pérez, en una entrevista publicada al diari digital Núvol el 9 de gener de 2016: 

 

“El mètode d’ensenyament de l’Escola es basa en tres aspectes, tres característiques 

fonamentals que nosaltres considerem que ha de tenir un escriptor: el domini de la llengua, 

el coneixement profund de les tècniques narratives -el curs Narrativa de l’Escola és el que 

dóna aquestes eines- i el bagatge lector. Per escriure una bona novel·la o un llibre de contes, 

cal conèixer a fons les tècniques narratives –els recursos per explicar una història-, dominar 

l’eina –la llengua– i tenir un bon bagatge lector. Aquestes són les tres coses que s’ensenyen 

i s’aprenen a l’Escola, els tres elements fonamentals en la formació d’un escriptor”. 

Sembla doncs que la formació bàsica imprescindible d’un escriptor de novel·les ha 

d’incloure aquests tres aspectes: domini de la llengua, un bon bagatge lector i un bon 

coneixement de les tècniques narratives. 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes 

important de l'escola i de la família? 
 

Si és possible distingir entre allò que es pot aprendre i allò que és innat de l’ofici d’escriptor, 

aquesta és una distinció que han d’haver estudiat les escoles d’escriptura. És per això que en 

aquest apartat ens fixarem en l’entrevista a Jordi Muñoz i Pau Pérez, codirectors de l’Escola 

d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. publicada al diari digital Núvol el 9 de gener de 2016. 

En aquesta entrevista, quan l’entrevistador suggereix que el talent no es pot comunicar, en 

Pau Pérez compara l’aprenentatge de l’escriptura amb el d’altres arts com la música o la 

pintura i explica que com qualsevol altra disciplina artística, l’escriptura és bàsicament ofici. 

L’entrevistador insisteix: 

    

“ -Si el talent us sembla un concepte massa vague, digueu-me doncs què és el que no podeu  

ensenyar? 

  -Pau: La mirada, per exemple. Que és una cosa que, si bé es pot educar, no es pot impartir. 

El mateix passa amb la sensibilitat i la pròpia experiència vital, que és única i 

intransferible.” 

Pel que sembla, fins i tot les escoles d’escriptura admeten que hi ha alguna cosa que no poden 
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ensenyar, encara que es pot educar: la mirada, la sensibilitat, etc. 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 
 

En la primera pregunta d’aquest qüestionari hem vist com Daniel Cassany exposava que la 

lectura és l’activitat didàctica més eficient a l’hora d’adquirir el codi escrit. És de suposar, 

per tant, que un bon escriptor deu ser algú que ha llegit molt, perquè és justament llegint que 

s’adquireix i es domina el codi escrit, la principal eina de treball d’un escriptor. 

També en Pau Pérez, de l’Escola de l’Ateneu, considera que els escriptors necessiten un bon 

bagatge lector. 

 

  

4.    És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 
 

Hem vist abans que comptar amb un bon bagatge lector és important per a un escriptor ja 

que és a partir de la lectura que dominarà el codi escrit, però hem de suposar que la lectura 

dels autors i obres clàssiques també li aportaran altres coneixements. Josep Francesc 

Delgado, en la seva comunicació als escriptors assistents a les Jornades sobre l’escriptura de 

la novel·la de l’AELC ho expressa amb una frase molt explícita: “també va bé llegir gran 

literatura si es vol fer bona literatura”. 

El primer consell que Delgado dóna als escriptors assistents però que ell recull d’Isaac 

Asimov, va en aquesta línia: 

 

“El primer pas per a un novel·lista és llegir els millors clàssics i el segon és escriure amb 

correcció gramatical.” 

 

I afegeix que Asimov recomana llegir Dickens. Ell, per la seva banda, recomana als 

escriptors que llegeixin La dama de blanc de Wilkie Collins, els contes paorosos de Poe, 

Franskenstein de Mary Shelley, Cròniques marcianes de Ray Bradbury, Jo, robot d'Isaac 

Asimov i tants altres llibres de gènere. Els subgèneres narratius, assegura Delgado, van molt 

bé per copsar els mecanisme de la novel·la. 

 

  

5.    Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 
El bagatge lector de l’escriptor de novel·les no hauria potser de limitar-se al gènere 

novel·lístic i als seus subgèneres. Jaume Cabré va visitar l’any 2013 el Laboratori de Lletres, 

una escola d’escriptura de Barcelona. Allà va parlar de què fa falta per escriure bé i sembla 

que va ser allà on va pronunciar aquesta frase: “Per acabar, si voleu escriure novel·les, llegiu 

poesia. I a l'inrevés, si voleu escriure poesia, llegiu novel·les”. 

 

6.    Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 
 

Ha de ser interessant conèixer quins són els referents del gènere per a cada escriptor en 

particular i si es possible que la lectura d’alguna novel·la en particular hagi exercit una 

influència determinant sobre el novel·lista. 
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L'OFICI D'ESCRIURE 

  

1.    Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 
 

A la Cuina de l’escriptura, Daniel Cassany afirma que per tenir un bon domini de l’escriptura 

cal tenir aptituds (o coneixements), habilitats i actituds. Aquestes últimes, les actituds, 

condicionen, segons Cassany, tot el conjunt. 

Defineix aptituds com la capacitat que té l’escriptor d’imprimir en els seus textos un recull 

de propietats per tal que compleixin la seva funció comunicativa (l’adequació, la coherència 

i l’estructura del text i la cohesió) I les habilitats les defineix com les principals tècniques de 

redacció que s’usen mentre s’escriu (analitzar la comunicació, buscar idees, fer esquemes, 

ordenar les idees, fer esborranys, valorar l’escrit i revisar-lo). 

“Les actituds -diu Cassany- són la motivació per escriure, la resposta a preguntes com ara 

m’agrada escriure?, per què escric?, què sento quan escric?, què penso sobre escriure?”. 

 

La motivació per escriure pot ser molt diferent d’un escriptor a un altre i en un mateix 

escriptor, també pot ser diferent en diferents moments. A la novel·la De com s’escriu una 

novel·la, per exemple, Màrius Serra explica que va escriure un conte per al suplement 

especial de Sant Jordi 2001 del diari Avui sobre el seu fill malalt. Ens parla d’aquesta 

vivència per dir-nos que “La literatura del jo sempre resulta terapèutica, i hi ha poca bona 

literatura que no sigui del jo. En la construcció novel·lística, la tercera persona és una 

màscara del narrador, el qual alhora és un personatge interposat per l’autor.” I després, 

afegeix: “Potser sí que els escriptors som una colla de malalts mentals, però llavors, qui és 

que estableix els límits de la salut? I en tot cas, qui talla els cabells del barber?”. 

 

 

2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en 

els altres, en l'obra mateixa)? 
 

Al discurs de presentació del lliurament Premis Illa de Menorca 2016 Francesc Florit Nin va 

parlar dels motius pels quals escriuen els escriptors i va fer un interessant recorregut per 

alguns dels escriptors més reconeguts de la literatura. Val a dir que en aquest discurs Florit 

Nin no fa distinció entre motivacions i objectius i cita autors de narrativa però també de 

poesia. 

Comença el recorregut amb Primo Levi, de qui diu que va resumir en nou els seus motius 

per escriure: 

 

1. el desig o necessitat 

2. per ensenyar quelcom a qualcú 

3. per divertir o divertir-se 

4. per millorar el món 

5. per comunicar idees i pensaments 

6. per alliberar-se de l'angoixa 

7. per ser famós 

8. per ser ric 

9. per costum 
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Cadascun d'aquests nou motius, diu Florit Nin, es poden desglossar o especificar o 

personalitzar. 

 

I continua el recorregut amb Jaume Cabré, que a l'assaig El sentit de la ficció es pregunta 

sobre les raons que el porten a escriure i diu «És un gran misteri i és la pregunta que em fan 

sovint però que no sé respondre. Normalment ho soluciono dient que escric perquè, si no, 

rebentaria. Aquesta resposta no és una boutade; és una manera d'explicar aproximadament 

que les raons per posar-me a escriure són profundes, íntimes i desesperadament 

inexplicables. És clar que també escric per explicar-me. I escric per mirar d'entendre'm. En 

secret també sé que quan escric no penso mai en cap lector concret a qui pugui agradar allò 

que escric. Confesso que escric perquè m'agradi a mi (...). Per tant, m'imagino que escriure 

amb la intenció de mirar d'entendre'm, usar l'escriptura com a eina d'autoconeixement 

pertany a l'àrea de l'inefable: la creació, entre altres coses suposa arrencar sentiments, vida, 

pensaments del no-res verbal i fer-los sorgir en forma i força de paraules i de sintaxi. D'on 

véns, on vas, qui ets, són les preguntes que et fa el policia i que es fa el filòsof. Però no són 

els únics: entre d'altres, l'escriptor també se les fa.» 

 

El següent escriptor és Javier Cercas, que diu que el novel·lista escriu pel mateix motiu que 

llegeix el lector, per viure altres vides, vides hipotètiques. 

 

Després Florit Nin parla d’Umberto Eco, de qui diu que dóna la resposta més sincera, més 

senzilla i més autèntica a la pregunta de per què escriu: Eco diu que escriu perquè li agrada. 

Seguim el recorregut amb Vicent Pagès, autor d’Un tramvia anomenat text, que explica: «El 

que escriu ho fa perquè té algun problema. Normalment, és un problema d’integració en la 

societat. L’escriptor acostuma a sentir-se incòmode davant la societat. Una manera de 

solucionar aquesta incomoditat és practicant l’escriptura o qualsevol altre tipus d’art. 

L’escriptor es pot sentir estranger o pot tenir alguna diferència psicològica, fisiològica, 

moral, sexual o religiosa amb relació als altres ciutadans. Hi ha hagut molts escriptors jueus 

en societats no jueves, o molts autors que vivien en societats que s’expressaven en una 

llengua diferent de la seva, com és el cas de Kafka. Hi ha hagut molts escriptors amb 

orientacions sexuals diferents de les tradicionals, per dir-ho tal com es diu ara. En general, 

l’escriptura neix d’una inadequació de l’escriptor en relació amb el seu entorn.» I continua: 

«Escriure, pintar o compondre sempre significa aturar-se, situar-se al marge del camí i 

mirar les coses des de fora. Per aquesta raó el que escriu se situa i se sent fora de la cadena. 

El seu lloc és estar fora de lloc. Julia Kristeva diu que el que no està enamorat, no es 

psicoanalitza o no escriu, està mort. Per entendre’ns, podríem afirmar que al llarg de la 

història l’escriptor químicament pur ha estat jueu, homosexual, tuberculós i comunista. 

Escriure és una manera d’enfrontar-se a la realitat creant una realitat paral·lela. 

Secundàriament, l’escriptor també pot escriure per guanyar-se la vida, conèixer gent, crear-

se un prestigi... Essencialment, però, un autor escriu per defensar-se de la vida.» 

 

Florit Nin continua citant altres escriptors: 

Montserrat Roig: «Escrius per escapar del tedi, del guió que t’han escrit, per recuperar el 

«jo» perdut.» 

 

Italo Calvino: «L’acte d’escriure té una funció, esdevé eficaç, només si permet expressar la 

pròpia interioritat.» 
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Mercè Rodoreda: «Escriure bé costa. Per escriure bé entenc dir amb la màxima simplicitat 

les coses essencials. Certament, escriure és un exercici intel·lectual de primer ordre. Molts 

metges prescriuen escriure un diari. L'escriptura és terapèutica. Algú escriu per curar-se 

d'alguna dolença. No deu curar el dolor, però el deu apaivagar de ben segur». 

 

Josep Pla: «L’escriptor té una responsabilitat total davant de l’època que li ha tocat viure. 

La primera obligació d’un escriptor és observar, relatar, manifestar l’època en què es 

troba.» 

 
Vicent Andrés Estellés: «Procure acomplir el meu deure 
escrivint per aquells que no escriuen 
parlant pels qui no parlen encara». 
 
Salvador Espriu: «Però hem viscut per salvar-vos els mots, 
per retornar-vos el nom de cada cosa». 
 
Carme Riera: «Vàrem inventar la literatura per escriure sobre allò que hem perdut.» Aquí 

Florit Nin intervé per dir-nos que les grans novel·les, són sovint recreacions de mons que 

s'han perdut o que estan a punt de ser oblidats: El París de Proust, la Mallorca aristòcrata 

de Vilallonga, la Rússia d'abans de la Revolució d'octubre de Tolstoi». 

 

Franz Kafka: «Quan dic una cosa, aquesta cosa perd immediatament, definitivament, la seva 

importància; quan l’escric, també la perd, però a vegades en guanya una altra». 

 

Juan Carlos Onetti: «Escribir me hace feliz». 

 

García Márquez: «L’escriptura se’m va fer aleshores tan fluida que a estones em sentia 

escrivint pel pur plaer de narrar, que és potser l’estat humà que més s’assembla a la 

levitació». 

 

Florit Nin creu que hi ha una base comuna en tots els escriptors que és la comunicació i que 

els escriptors escriuen sense saber per què tot i que tenen moltes raons per escriure: per 

necessitat, perquè els agrada, per crear un univers propi, per perllongar el temps i per crear 

bellesa amb les paraules. Però finalment acaba dient que preguntar per què escriuen els 

escriptors és una pregunta improcedent de la mateixa manera que ho és preguntar a algú per 

què estima. 

 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui sempre 

a l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 
 

Màrius Serra, a De com s’escriu una novel·la, expressa la idea que ser escriptor és una 

manera de viure pel fet que sempre està atent i observant la realitat al seu voltant com si 

permanentment posés atenció per captar històries, gestos, personatges, etc. Explica com tenia 

la necessitat de reelaborar les idees que li suggerien els lectors amb les seves paraules: 

“Voldré reelaborar la idea fins a expressar-la, com se sol dir, “amb les meves pròpies 

paraules”, que en el fons és el que fem sempre els escriptors: anem per la vida amb els ulls 

oberts les orelles parades la pell estarrufada com una esponja que tot ho vol absorbir perquè 

després l’autor que ens creix a dins la pugui esprémer i tot allò ens baixi braços avall fins 



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

34 

 

a la punta dels dits i es faci verb.” 

 

Delgado dóna als escriptors el següent consell: “En començar a escriure cal posar-se un 

fonendo imaginari a les orelles. Podem connectar-lo directament a les tenebres o al cor de 

la claror- acaba-, però segur que haurem de localitzar abans el pols de la vida o el batec de 

la realitat i aquí sí que no hi ha tècniques.” 

  

4.  Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui bona? 
 

A la primera part del llibre La cuina de l’escriptura Cassany comenta que el que més 

interessa a l’audiència són escrits sobre persones i fets concrets, on hi abundin noms propis, 

testimonis o anècdotes, i que sovint es perd l’interès per temes de caràcter més abstracte. 

Delgado, en el seu discurs als escriptors, parla de la necessitat d’involucrar emocionalment 

el lector i afirma que l’èxit d’una novel·la dependrà justament de si aconsegueix emocionar 

el lector. D’altra banda, diu que la feina del novel·lista consisteix, més que a contar històries 

interessants, a contar-les de manera que interessin. I recomana pensar en una novel·la com 

en un trencaclosques perquè, tal com diu, “una novel·la és un joc d'insinuacions al final de 

la qual el lector, si vol tenir la sensació d'haver llegit una gran novel·la, ha d'haver anat 

descobrint pas a pas tot un univers a través d'un joc argumental” 

 

  

5.    Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les 

segueix? Ho fa en aquest ordre? 
 

Els manuals sobre redacció escrita com ara el Curs pràctic de redacció d’Imma Amadeo i 

Jordi Solé, solen diferenciar tres fases dins del procés de l’escriptura: planificació, redacció 

i revisió. 

A Descriure escriure Cassany diu que els escriptors competents poden utilitzar un procés de 

redacció lineal i ordenat, però no sempre serà el cas. Sembla que el procés planificació-

esborrany-revisió-text final és recursiu i cíclic. 

És equivalent el procés que explica Cassany al de planificació-redacció-revisió pel fet que 

quan es revisa es reescriu i el que s’havia escrit anteriorment es converteix en un text no 

definitiu, és a dir, un esborrany. 

 

6.    Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què 

escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

  

7.    Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al 

moment actual? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

 

8.    Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 
Daniel Cassany explica a Descriure escriure que els escriptors solen tenir un procés de 
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redacció lineal i ordenat (planificació de l’estructura-esborrany-revisió-text final), però que 

no sempre és així. Sembla ser que el procés és recursiu i cíclic i tot i que comença de la 

mateixa manera es diferencia del primer en el fet que l’escriptor reformula l’estructura del 

primer esborrany i n’elabora un altre on inclou les noves idees. Aquesta reformulació ocorre 

fins que l’escriptor està satisfet amb l’últim esborrany elaborat, de manera que fins i tot pot 

ser que de vegades es poden veure idees en el text que no són al primer esborrany. 

 

També a Descriure escriure Cassany afirma que un escriptor ha de tenir en compte els seus 

futurs lectors, ha de fer una planificació del text, que pot ser mental o escrita; ha de rellegir 

els fragments que ja hagi escrit mentre redacta, revisar i fer canvis de contingut, tenir un 

procés d’escriptura recursiu i posseir estratègies de suport que pugui utilitzar per resoldre 

dubtes. 

Per tal de produir un text, l’escriptor pot (tot i que no és necessari) fer esquemes i resums. 

Fent esquemes l’escriptor analitza l’estructura i jerarquia del text, i fent resums, és capaç de 

distingir la informació important i transformar-la en frases abstractes, sintètiques i 

econòmiques.. 

 

És vital remarcar, com diu Cassany a La cuina de l’escriptura en relació als processos de 

composició, que no existeix una única manera d’escriure. Cadascú troba la manera que li és 

més còmode d’escriure, creant així el propi estil personal.. 

 

9. Escriu primer a mà o amb ordinador? Fa servir algun processador de textos com el 

Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora de formar 

i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, etc ? 
A la pàgina de l’escola d’escriptura Laboratori de lletres Clara Ardèvol publica un article 

amb el títol 7 motius per escriure a mà on enumera set avantatges d’escriure a mà en 

comparació a escriure amb ordinador: millora la capacitat de retenir informació, millora la 

capacitat de síntesi, evita els estímuls externs, no perjudica la vista, activa més regions del 

cervell, ajuda a organitzar-se i millora l’ortografia (pel fet de no usar el corrector digital). 

Però aquests avantatges son més aviat beneficis a llarg termini i és possible que l’escriptor 

apreciï altres avantatges més lligats a la rapidesa i les facilitats que li poden oferir les eines 

digitals. 

 

A la pàgina de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana es pot consultar una llista molt 

exhaustiva d’eines digitals per als escriptors que inclou eines per a la recerca, eines de treball, 

eines de consulta, eines per resoldre dubtes lingüístics, blogs i webs de formació no reglada. 

Donada l’extensió de la llista, apareix en tres lliuraments diferents. 

 

Dins de les eines de treball el processador de textos ofereix molts avantatges sobre 

l’escriptura manual: facilita la correcció, la reordenació del text, les funcions de retallar i 

enganxar, d’incloure gràfics i imatges, d’escollir mides i tipus de lletres, l’ús del corrector la 

possibilitat de combinar el treball amb el processador amb la recerca a Internet, amb 

traductors… les possibilitats són gairebé infinites. 

 

10.  Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una 

novel·la dedica a: 

- Planificació 

- Redacció 
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- Documentació 

- Revisió 

- Correcció 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 
Per complementar allò tractat a la pregunta 8 d’aquest mateix apartat pot ser interessant saber 

quina proporció dediquen a cada tasca els escriptors i saber si hi ha un patró comú o no. 

 

11.  Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

 

12.  Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

 

 

13.  Necessita llegir altres autors per agafar idees? 
Cassany explica a Descriure escriure que el cervell ho grava tot i queda enregistrat en la 

memòria: el que es llegeix als llibres, els materials de consulta… Aquesta matèria es 

reelabora en el procés de composició i així quan s’escriu no es reprodueixen de manera 

exacta i fins i tot se’n creen de noves. 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 
  

1.    Com arriba la inspiració? 
Cassany considera que la inspiració està envoltada de supersticions, i això pot ser negatiu 

per a l’escriptor. Aquest, en un moment de mancança d’idees o d’incapacitat d’expressar-les 

correctament ha de tenir en compte que les idees s’han de polir i treballar i que no neixen 

preparades i no refiar-se de la inspiració. Tal com ja s’ha mencionat, les idees neixen en la 

memòria a partir del que el cervell grava a través de llibres, materials de consulta... Només 

cal reelaborar-les, i l’autor és l’únic responsable d’aquest esdeveniment i dels textos que 

redacta. No ha d’esperar la inspiració, sinó que treballant i amb paciència trobarà el camí de 

la bona expressivitat. 

 

2.    Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el 

final de la seva novel·la en començar a escriure? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

 

3.    Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

  

4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 
Al llibre Descriure escriure Daniel Cassany, parlant de les estratègies de composició, explica 

que els bons escriptors dediquen més temps a fer plans abans de començar a escriure. 

Planifiquen l'estructura del text, prenen notes i pensen en aquests aspectes. També s'ha vist 
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que tenen més habilitat per incloure noves idees als esquemes i alterar-los, tot i que no s'ha 

vist que tots utilitzin una mateixa forma estàndard d'esquema o estructura. El que sí que s'ha 

observat és que normalment els escriptors menys capacitats escriuen a raig. 

 

A De com s’escriu una novel·la Màrius Serra parla del procés de creació de la novel·la Mon 

oncle. Màrius Serra explica el procés de creació d’aquesta novel·la des del moment inicial: 

diu que el fet que va activar-ne l’escriptura va ser que el seu oncle tingués un atac 

d’hemiplègia. Arran d’aquest fet, reuneix les anècdotes de la seva família que havia anat 

enregistrant per escrit durant tres anys i comença a dissenyar esquemes de tots els capítols 

de la novel·la, les normes internes de cada capítol, el narrador i punt de vista mutants, els 

elements que farien avançar l’acció… Va fer un viatge a Grenoble per documentar-se per a 

la novel·la i quan tornava de Grenoble la seva germana va morir. El dolor l’empeny a escriure 

i acaba Mon oncle i comença una altra novel·la de títol semblant, Monocle. 

Màrius Serra deixa dit que aquest procediment correspon a aquella novel·la i no a cap altra, 

però igualment serveix per il·lustrar una manera de procedir on la planificació hi té un paper 

important. Igualment és il·lustratiu el procediment que explica que va seguir en la segona 

novel·la: planeja vint capítols de Monocle i n’escriu el primer en poques setmanes. Durant 

mesos Monocle és un esquema sense més redacció que el primer capítol. Per escriure aquest 

primer capítol va trencar una làmpada i així va assegurar-se que fos factible que en Marcel, 

el protagonista, trenqués una font de vidre. La planificació la feia per capítols, i mentre 

escrivia els ja planificats dissenyava els següents. En un any va escriure deu capítols. Per 

forçar-se a fer avançar la novel·la, va començar a enviar un capítol a l’editor cada setmana. 

 

5.    Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 
A Descriure escriure Cassany explica que les estratègies de composició comprenen, entre 

d’altres, el realitzar esquemes i esborranys previs, rellegir, reelaborar i revisar. Ja que un text 

escrit no és espontani les idees s’han de generar, enriquir i organitzar per al lector. 

 

DOCUMENTACIÓ 
  

1.    El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 
Dins de les estratègies de suport que descriu Daniel Cassany a Descriure escriure hi ha la 

documentació, que serà útil -diu Cassany- quan ens trobem davant d'una mancança de 

contingut, de manera que dubtem sobre el tema de què escrivim, sobre el món... Podem 

desenvolupar i crear idees a partir dels coneixements que tenim sobre el tema o bé consultar 

una font externa, com ara algú altre o un llibre especialitzat. 

Aquesta mancança de contingut, aquest dubte, hem de suposar que pot sorgir en qualsevol 

moment del procés d’escriptura i no només al començament. 

 

2.    Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 
Les fonts d’informació poden ser molt diverses i depenen de les necessitats de cada obra. 

Màrius Serra explica a De com s’escriu una novel·la que va llegir diversos llibres tècnics 

sobre el tractament del vidre, va fer visites a tallers d’artesans, i fins i tot va buscar un 

“Marcel” (el protagonista de Monocle) a la vida real. Com que havia decidit que a la novel·la 

les lleis en vigor serien les actuals, va consultar la legislació vigent per l’obra d’art que en 

Marcel havia trencat, de manera que va cercar informació en llibres, va llegir-se L’estatut de 

l’artista i va dinar amb Florenci Gurtín, un expert, i això no va pas interrompre el curs de 

l'escriptura com la resta de documentació realitzada ho havia fet. També volia descriure un 
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edifici que de més jove l’havia fascinat perquè era sempre estava en obres, i per tant el veia 

sempre canviant (es tractava d’una escola de futurs paletes). El va anar a visitar i va veure 

que les dades recollides no eren d’ajuda sinó que més aviat entorpien l’escriptura. Màrius 

Serra, però, adverteix que “A vegades la manca de nitidesa del record juga a favor de la 

ficció”. I encara més: “Cada cop que m’he autoimposat una lectura informativa per 

documentar un text de ficció he descobert algun aspecte lateral i absolutament aliè als meus 

interessos del moment.” En aquest cas, Màrius Serra considera que Monocle va naufragar 

per culpa de la documentació. 

 

 

3.    Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure? 
Dins de l’estratègia de la documentació, a vegades, pot ser necessari desplaçar-se per tal de 

conèixer directament un lloc o un espai. Per exemple, Màrius Serra explica que a Mon oncle, 

documentar-se va passar des d’escoltar els relats familiars en boca de la seva mare i la seva 

experiència directa a assistir a una subhasta per relatar-la més tard a la història i fer un viatge 

a una destil·leria de Grenoble, a França. 

 

PLANIFICACIÓ 
  

1.    Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 
Com hem comentat anteriorment fer plans és una de les estratègies de composició que Daniel 

Cassany atribueix als bons escriptors. Mentre que els escriptors amb menys capacitat 

escriuen a raig, els bons escriptors planifiquen l’estructura del text, prenen notes i pensen en 

aquests aspectes. 

Cassany diu a La cuina de l’escriptura que cal entendre l’etapa de creixement de les idees 

com una tasca que no es pot fer en paral·lel amb cap altra. L’escriptor no ha d’iniciar 

l’escriptura a mesura que se li acudeixen idees, ja que aquestes s’han de polir i treballar: “la 

matèria bruta del pensament s’ha de treballar com les pedres precioses per aconseguir que 

brillin”. Alguns recursos per buscar i nodrir les idees són la pluja d’idees (concentrar-se en 

un tema i apuntat tot el que li és relatiu i proper que se li acudeixi a l’escriptor, sense 

preocupar-se per redactar ni per la forma), i per explorar el tema l’estrella, el cub  

desemmascarar mots clau. 

 

Un recurs que Cassany recomana és utilitzar el paper com a suport. Considera que al 

començament cal concentrar-se en el contingut, aprofitant els recursos que l’escriptor 

conegui (pluja d’idees, el cub, l’estrella, els mots clau, mapes, esquemes..) 

 

2.    Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre com 

es desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 
Tal com s’ha mencionat, Cassany diu que els escriptors competents poden tenir un procés de 

redacció lineal i ordenat però que normalment serà recursiu i cíclic. Com ja s’ha dit abans el 

procés lineal comença amb la planificació de l'estructura, seguida de l’elaboració d’un 

esborrany, la següent revisió i finalment el text final. El procés recursiu contrasta amb el 

lineal en la revisió, etapa en la que l’escriptor reorganitza l’estructura del text i a vegades 

també hi incorpora noves idees de manera que en lloc d’elaborar un text final es produeix un 

altre esborrany. Aquesta reorganització pot esdevenir-se múltiples vegades fins arribar al text 
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final. 

 

Més endavant, pel que fa a les teories de la composició i dins de la narrativa, Cassany 

enumera aquests aspectes: 

- saber aprofitar l’experiència i els coneixements personals (pre-escriure). 

- aplicar un procés de composició efectiu al qual s’hi puguin afegir idees quan calgui, 

alterar el pla inicial i es pugui fer més d’un esborrany (el primer esborrany). 

- seguir l’ordre dels passos del procés, és a dir, generar idees al principi, per exemple, 

i deixar per últim la correcció gramatical(el primer esborrany). 

- tenir coneixements lèxics i semàntics; fluïdesa; conèixer les convencions del discurs, 

com la varietat i el registre, la coherència. 

- conèixer les invencions mecàniques (el primer esborrany). 

 

Per que fa a la revisió, són rellevants aspectes com: 

- avaluar i revisar el contingut de manera que coincideixi la idea en ment amb el que es 

plasma al paper i tenint en compte la reacció del lector. 

- avaluar i revisar l’estructura, adequant-se a l’audiència i buscant la prosa del lector 

- corregir la gramàtica, el vocabulari i l’estil. 

- corregir el més mecànic, com la puntuació, la separació de paraules, abreviacions, 

majúscules... 

 

En la revisió hem de destacar que la podem dividir en externa i interna, essent aquesta 

primera la revisió de contingut i organització, i aquesta última, la revisió de la forma i dels 

aspectes mecànics. 

 

A La cuina de l’escriptura Cassany aconsella: “Quan hem d’elaborar un text, hem 

d’entendre l’etapa de fer créixer les idees com una tasca en si mateixa. No ens hem de llençar 

a escriure el text a mesura que se’ns acudeixen les idees”. I afegeix: “la matèria bruta del 

pensament s’ha de treballar com les pedres precioses per aconseguir que brillin”. 

Alguns dels recursos per buscar i nodrir les idees són la pluja d’idees (concentrar-se en un 

tema i apuntat tot el que li és relatiu i proper que se li acudeixi a l’escriptor, sense preocupar-

se per redactar ni per la forma) o explorar el tema amb mètodes com l’estrella, el cub o 

desemmascarar mots clau. 

 

3.    Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 
Delgado assegura que la clau per aconseguir l’èxit d’una novel·la rau en aconseguir que el 

lector s’emocioni. Això no es pot aconseguir sense uns personatges creïbles, i cal guanyar-

se aquesta complicitat partint d’allò que interessa a l’escriptor i l’ha emocionat. 

 

Cassany comenta a Descriure escriure que una de les estratègies de composició dels 

escriptors experimentats és tenir consciència de l’audiència: pensen en com es rebrà el seu 

missatge i en quines impressions volen provocar als lectors. L’audiència també condiciona 

el registre a escollir, el tractament... 

 

4.    Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 
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Com ja s’ha dit, Cassany explica que una estratègia de composició típica dels bons escriptors 

és la consciència dels lectors, pensar com es rebrà el missatge que es vol transmetre, les 

impressions que es vol provocar… També diu a La cuina de l’escriptura que cal pensar en 

l’audiència i intentar que allò que s’ha escrit sigui intel·ligible: “Si abandones ara tu el 

lector, mentre escrius, ell t’abandonarà quan et llegeixi”.  

 

Delgado a partir de la tria del punt de vista parla de l’enjòlit o el suspens, que són les dues 

sensacions que pateix el lector quan vol veure resolt el misteri i és incapaç de resoldre’l per 

si mateix. Com més ben disposada estigui la trama (segons com l’escriptor disposi les pistes) 

més grans seran aquestes sensacions. 

Saber com establir aquest joc de pistes és important però encara n'és més saber crear una 

atmosfera determinada. 

Delgado recomana pensar en la novel·la com en un trencaclosques, un joc d’insinuacions 

que el lector ha d’anar descobrint pas a pas a través del joc argumental. Això s’aconsegueix 

amb dues maniobres narratives: l'anticipació i la retrospecció. 

L’anticipació, com ja s’ha mencionat, és la tècnica que conta o evoca per endavant un 

esdeveniment posterior a la narració. La retrospecció es basa en evocar, després de 

l'esdeveniment que va succeir en el passat, respecte del moment actual de la narració. 

S'introdueixen sovint a través dels records dels personatges. 

Per augmentar l’interès del lector, doncs, la retrospecció i l’anticipació són primordials. 

Delgado afegeix una altra maniobra, la de l’ocultació. Aquesta és necessària per entendre les 

altres dues i per ser creïble l’ha de provocar el mateix argument, i l’escriptor no l’ha 

d’utilitzar arbitràriament. 

 

 

ESCRIPTURA 
  

1.    Com tria la veu narrativa? 
Delgado diu que el narrador és un element que forma part de la tècnica de l’escriptura, i 

considera que és un recurs amb molt de poder en la construcció d’un text narratiu. 

Un dels consells que dóna als escriptors és sobre com triar un punt de vista que garanteixi 

l’èxit de la novel·la. El punt de vista del narrador condiciona els fets de la novel·la que es 

donen a conèixer al lector, les pistes, les insinuacions. És important en quina quantitat i quan 

es dóna aquesta informació. 

Delgado aconsella el punt de vista d’una persona normal, i assegura que si es segueix aquesta 

pauta és impossible fracassar. Ho il·lustra amb un exemple, entre altres, de Sherlock Holmes, 

novel·la narrada des del punt de vista de Watson, i no pas del mateix Sherlock. 

 

2.    Com decideix a quin punt de la història comença la narració? 
Un dels consells de Delgado pels escriptors és que cal que la història interessi molt a qui 

l’escrigui. També diferencia entre història i narració. La història es desenvolupa en ordre 

cronològic i en canvi en la narració no és necessàriament així. El que interessa de la narració 

és la manera d’introduir els fets en l’horitzó del lector. 

Delgado també parla de la necessitat de reflexionar sobre com s’explicarà la història per fer-

la més interessant. “La feina del novel·lista -diu- més que contar històries interessants, 

consisteix a contar-les de manera que interessin”. No és tant una qüestió de reinventar la 

seqüència dels fets sinó de fer un exercici de reflexió per decidir en quin moment es dóna al 

lector la informació de cada aspecte del que ha passat i de com ha passat. 
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D’aquí el setè consell de Delgado: És important saber en quin moment de la seqüència dels 

fets comencem a narrar”. 

 

3.    Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones 

reals? 
Un dels consells de Delgado és tenir en compte que el lector ha de percebre els personatges 

com a reals per continuar amb la lectura. Per assolir aquest objectiu va bé inspirar-se en 

personatges que ja existeixin. Pensar en éssers reals és una eina de gran ajuda per a la creació 

de personatges rodons. S’ha de pensar que els personatges són com persones reals que viuen 

i reaccionen segons el seu caràcter i pensaments. 

 

4.    S'identifica amb els seus personatges? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

  

5.    Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

  

6.    Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 
Delgado assegura que una història mereix ser explicada (tant si és inventada com si algú l’ha 

explicada a l’escriptor) quan interessa vivament a l’autor de la narració. Quan l’escriptor es 

comença a interessar molt per alguna cosa, per allí s'està covant una història. 

Explica que cal posar-se un fonendo imaginari a les orelles: “Podem connectar-lo 

directament a les tenebres o al cor de la claror- acaba-, però segur que haurem de localitzar 

abans el pols de la vida o el batec de la realitat i aquí sí que no hi ha tècniques”. 

 

7.    Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 
Cassany diu a Descriure escriure que l’escriptor bo és capaç de destriar entre la informació 

la que és rellevant i també transformar-la en frases abstractes, econòmiques i sintètiques. 

  

8.    On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? 

És difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió 

argumental? 
Delgado parla del moment on s’ha de situar el conflicte. Primer defineix la novel·la i més 

tard introdueix i explica el concepte de conflicte: “La novel·la és un conjunt de mots que 

expliquen el pas d'uns personatges des d'una situació inicial a una situació final on les coses 

han canviat a través d'uns fets desenvolupats en el temps. Aquests fets són contats per un 

narrador. El pas d'una situació a l'altra es fa a través d'un element desencadenant que crea 

un conflicte entre els personatges. Cada vegada que es resol una part del conflicte es passa 

a una nova situació on queda pendent resoldre'n una altra part fins que en la situació final 

es resolen tots els conflictes” ( També hi ha la possibilitat de deixar una part oberta però no 

la contemplem aquí). 

Conclou que el conflicte sempre ha d’estar ben plantejat i que és millor situar-lo al principi: 

El ritme és un dels primers punts a resoldre de qualsevol novel·la. I el ritme no depèn només 

de la relació entre els fets narrats (o acció) i temps de lectura sinó del conflicte: el conflicte 

s'ha de plantejar clarament i com més aviat millor. ” 
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9.    Necessita la opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres? 
Ja s’ha mencionat en apartats anteriors que Cassany recomana reposar l’escrit un cop 

l’escriptor l’hagi acabat i deixar-lo llegir a algú altre. Aquest tercer aporta una nova visió 

molt valuosa sobre l’escrit. 

 

10.  Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció 

i narració? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

  

11.  Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 
 Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

 

  

12.  El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 
Tots els estudis sobre la variació lingüística consideren que el tema -juntament amb el canal, 

el grau de formalitat i la intenció- és un dels factors que determinen la tria d’un determinat 

registre lingüístic, de manera que forçosament el tema ha de condicionar el llenguatge 

emprat. 

 

  

13.  Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania 

personal o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 
A La cuina de l’escriptura Cassany diu que per tenir un bon domini de l’escriptura cal tenir 

aptituds, habilitats i actituds. 

Les actituds són els sentiments i la postura que s’adopta envers l’escriptura. Inclouen la 

motivació per escriure, les raons que hom té per escriure, els sentiments i pensaments cap a 

l’escriptura… 

  

REVISIÓ I CORRECCIÓ 
  

1.    Com definiria vostè la correcció? 
Delgado considera que la part de correcció no l’ha de fer únicament el corrector perquè 

l’escriptor és l’únic responsable de la versió definitiva que es dóna a llegir al públic. Per tant, 

cal que l’escriptor també hagi après la gramàtica. Podríem aventurar que Delgado concep el 

procés de correcció com una rectificació dels errors gramaticals. 

Ja s’ha observat abans que Daniel Cassany, en canvi, assegura que la correcció no altera 

només la part formal del text sinó que també en canvia el contingut. 

 

2.    Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i 

per corregir? 
A Descriure escriure Cassany explica que un aspecte que diferencia els escriptors bons dels 

dolents és la quantitat de vegades que rellegeixen els fragments mentre escriuen. És una 

manera de mantenir el significat global del text, de no perdre de vista l’esquema fet amb 

anterioritat i d’enllaçar les idees amb més eficàcia i amb un millor resultat. S’ha observat 

que els escriptors mediocres s’aturen a rellegir molt menys. 
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A La cuina de l’escriptura Cassany diu que no només s’ha de revisar un text un cop s’ha 

acabat d’escriure. És una etapa que es du a terme durant tot el procés d’escriure i que afecta 

tot l’escrit i el millora completament. No afecta només les frases sinó que també pot alterar 

idees principals i fragment extensos, a més de l’estructura. Quan l’escriptor revisa és vital 

que llegeixi com un escriptor, i que es fixi en si el text comunica realment el que volia dir, 

si es pot millorar i també ha de ser capaç d’esborrar tot el que faci falta sense manies. També 

cal llegir com un lector i posar-se en el seu lloc per veure si s’entén el text i formar-se’n una 

opinió i mirar-lo amb una actitud crítica. 

 

3.    Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 
Tal com explica Cassany a Descriure escriure normalment els bons escriptors són aquells 

que van revisant i retocant el text moltes més vegades. Els canvis que efectuen són tant de 

contingut com de forma, i els retocs més formals són els darrers que realitzen. Aquest ordre 

fa que primer es defineixi el contingut del text i que els escriptors no pensin en totes les 

qüestions més mecàniques, fent que aquestes no obstaculitzin el pas de les idees i el ritme 

de la creació. Els mals escriptors només fan retocs formals i consideren que corregir equival 

a esmenar els errors gramaticals, ortogràfics i de puntuació. D’aquesta manera veiem que 

aquests sí que s’obsessionen per arreglar la forma i obstrueixen el ritme creatiu de les idees 

i la creació. 

A La cuina de l’escriptura Cassany també recomana deixar la gramàtica pel final, i fixar-se 

en el contingut primerament. També considera que abans de preocupar-se de la gramàtica 

l’escriptor hauria d’estar satisfet amb el significat global del text i la seva estructura, hauria 

de fer més entenedor el missatge i hauria d’aclarir idees. 

Considera també vital que quan l’escriptor hagi finalitzat l’escrit faci un repàs de la prosa 

per assegurar-se de la seva comprensibilitat i llegibilitat, i si no és el cas, polir l’escrit fins 

que ho sigui. 

 

 

4.    Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 
Al llibre Descriure escriure Cassany parla de les estratègies de suport. Quan l’escriptor topa 

amb una mancança gramatical o de lèxic aquesta mancança pot ser resolta fent servir 

aquestes estratègies. Algunes eines per resoldre aquest tipus de mancances són: 

- escriure totes les possibilitats d’escriptura d’una paraula i ajudar-se de la memòria 

visual per triar la bona. 

- fer un especial esforç de memòria. 

- consultar una font externa (un diccionari o una gramàtica). 

 

DONAR EL TEXT PER ACABAT 
  

1.    Com decideix que ha acabat una novel·la? 
  Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 

 

2.    Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades? 
Des del punt de vista teòric no hem trobat en les fonts consultades informació sobre aquest 

aspecte. 
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LA TESI 
  

1.  La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes 

que segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè 

creu que això és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 

 

Delgado defineix la novel·la com un conjunt de mots que expliquen el pas d'uns personatges 

des d'una situació inicial a una situació final on les coses han canviat a través d'uns fets 

desenvolupats en el temps. Aquests fets són contats per un narrador. El pas d'una situació a 

l'altra es fa a través d'un element desencadenant que crea un conflicte entre els personatges. 

Cada vegada que es resol una part del conflicte es passa a una nova situació on queda pendent 

resoldre'n una altra part fins que en la situació final es resolen tots els conflictes. 

Els elements tècnics de la narració segons Delgado són: 

- L’acció 

- La veu narrativa 

- Els personatges que han de ser percebuts com a reals 

- El temps narratiu o el ritme 

- El conflicte 

- La creació d’un món 

- Tècniques per involucrar emocionalment el lector 

- Tècniques per explicar la història d’una manera interessant 

- Tècniques per captar l’atenció del lector ( dosificar i ocultar informació) 

- A més dels elements tècnics Delgado considera que l’escriptor ha de tenir la 

capacitat de parlar de la vida i la realitat. 

 

Enric Sòria diu de Monocle a De com s’escriu una novel·la que reuneix totes les condicions 

per ser una novel·la. Aquí detallem les condicions esmentades que s’han considerat més 

rellevants: 

 

- Una trama intel·ligible 

- Coherència 

- L’inesperat 

- Personatges perfilats i convincents 

- Llenguatge eficaç i ben rimat 
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2. Aspectes pràctics del procés de creació literària 

2.1. Presentació dels resultats de les entrevistes classificats pregunta a pregunta 
 

Aquest apartat presenta els resultats de les entrevistes en forma de llista, de manera que 

després de cada pregunta apareixen les respostes de cada un dels escriptors: 

 

FORMACIÓ DE L’ESCRIPTOR 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de 

reciclar un escriptor? Com? 

Antoni Pladevall: Crec que tot enamorant-te de les paraules, és a dir, de la seva forma, 

color, música i pes, de manera que acabes sentint que les necessites per viure. En paral·lel, 

la lectura de les obres alienes que ens subministra la tradició o l'actualitat és un estimulant 

constant. La mateixa regularitat en l'escriptura es converteix, aleshores, en un reciclatge 

permanent. 

Imma Monsó: Escoltar i observar és fonamental. I llegir. Crec en la intuïció. Reciclatge? 

La vida és un permanent reciclatge: no s'escriu sense haver viscut amb intensitat. Però llegir 

és també viure. 

Jaume C. Pons Alorda: Essent un bon lector. Per tots els gèneres és vàlid. És a través de la 

lectura dels altres que trobes la veu pròpia. Si vols aprendre a tocar el violí necessitaràs 

classes de violí. Això també és aplicable a l'escriptura. Si vols aprendre a escriure, 

necessitaràs classes d'escriptura. Sempre. Un escriptor s'ha de reinventar en cada llibre. 

Jordi Cabré: Aprens a escriure a mesura que escrius. Quan tens una idea, una cosa que 

creus que val la pena que existeixi arribes a la conclusió que aquesta idea només existirà si 

la fas tu, per tant la teva obligació moral és fer-la. Llavors, a partir d'aquí, fent-la, n'aprens. 

També, en efecte, imitant una mica i llegint. És com viure o com ser pare: es fa.  

Mar Bosch: S’aprèn a escriure escrivint. Això si donem per bo que se n’ha d’aprendre. 

Penso que és una aptitud més, com el que sap fer bons pastissos.  

Pel que fa a la formació, és important un bon coneixement de la llengua. Una filologia seria 

allò òptim, per exemple. En el meu cas, d’altra banda, he estudiat filosofia, una formació 

abastament transversal per poder exercir aquest ofici amb tranquil·litat. Val a dir, però, que 

qualsevol persona amb un nivell cultural i unes inquietuds acceptables és probable que faci 

alguna cosa de profit. Qualsevol professional (advocats, metges, professors...) pot (i de fet 
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alguns ho fan si la vida els regala temps) aventurar-se a escriure. 

 

Màrius Serra: Llegint. La formació bàsica prové de la lectura analítica, el reciclatge és 

constant, perquè escriure va d’acord amb la vida. Llegir és la solució. I l’origen. 

Ramon Erra: Llegint molt. La vida, l'experiència vital, i un mínim de lectures, són la 

formació ideal. I això es va fent sempre. 

Sergi Pàmies: S’aprèn llegint i escrivint i tornant a llegir i tornant a escriure. 

Vicenç Llorca: L’escriptura és un procés lent i laboriós. Tot suma: l’escolarització, etc. Ara 

bé, l’important és la lectura. Si ens formem bé com a lectors, podem aspirar a escriure 

literatura. Un novel·lista ha de ser conscient d’això i conèixer bé la tradició. Això implica 

reciclar-se constantment: tant per l’impacte dels escriptors anteriors com per la reflexió sobre 

la pròpia època. 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes 

important de l'escola i de la família? 

 

Antoni Pladevall: Diria que una mica de tot: una certa inclinació natural, mestres que són 

bons intèrprets de la literatura de qualitat i la companyia de la família. Si fallessin família i 

escola, però, l'escriptor, encara que amb dificultats i potser més tard, pot emergir igualment. 

El talent natural i la necessitat imperiosa d'escriure passen al davant de tot. 

Imma Monsó: En el meu cas, innata o, per dir-ho d'una altra manera, la curiositat que m'ha 

portat a escriure ha estat el motor d'aquesta activitat. Envoltar-te de veus interessants és 

bàsic. Impregnar-te, deixar-te contagiar. 

Jaume C. Pons Alorda: Els meus pares eren molt lectors, tot i que a la meva família hi ha 

hagut més pintors que escriptors. La meva obsessió és molt econòmica, tens l'univers en un 

llapis i un paper. 

Jordi Cabré: Les ganes d'escriure i la obsessió, que és innata. 

Mar Bosch: Una mica de tot. De petita m’agradava inventar-me històries, ho feia dibuixant 

quan no sabia escriure. Quan vaig aprendre a lligar lletres, després cops de veu...em dedicava 

a posar veu a aquells dibuixos que semblaven uns còmics del paleolític... 

Màrius Serra: En el meu cas no hi havia llibres, a casa, ni ningú en el meu entorn immediat 

interessat per la literatura. L’escola tampoc no hi va contribuir decisivament. 
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Ramon Erra: Potser una part és innata. Venir d'una família que s'explica les coses. Tenir 

gent al voltant que explica anècdotes. Tot això ajuda. Hi ha també, penso, una part innata. 

Sergi Pàmies: En el meu cas crec que l’ambient en què he viscut i les circumstàncies d’haver 

tingut una infància molt original, van estimular la vocació.  

Vicenç Llorca: Hi ha una part innata. Després s’ha de treballar. Aquí influeix els ambients 

favorables, com l’escola o la família. 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 

 

Antoni Pladevall: No necessàriament. Com en tantes altres coses, importa més la qualitat 

que la quantitat, de manera que un volum modest de lectures ben triades pot bastar. 

Personalment, sóc molt conscient que algunes lectures concretes m'han influït poderosament. 

Imma Monsó: Sí, com he dit, cal haver llegit i deixar-te “condicionar”, després, escriure 

molt, sense por, i intentar trobar la pròpia veu. 

Jaume C. Pons Alorda: Absolutament. Un escriptor és un re-lector. Sempre. Quan escric, 

imito el que m'ha emocionat llegint. També trec idees de videojocs, pel·lícules i còmics. 

Jordi Cabré: S'ha d'haver llegit el just, tot i que la societat d'avui no té temps de llegir. La 

història interminable a mi em va marcar molt. 

Mar Bosch: S’ha d’haver llegit. Ni molt ni poc: s’ha d’haver llegit, entès el que s’ha llegit i 

superat el que s’ha llegit. 

Màrius Serra: Totalment. És el més important. Cal integrar la lectura en la vida quotidiana. 

Un escriptor que no llegeix és com un cuiner que no menja. 

Ramon Erra: Sí, molt. S'ha de llegir molt i les obres et condicionen la manera d'escriure. 

Sergi Pàmies: És millor haver llegit però no és indispensable. Hi ha casos de grans autors 

que havien llegit molt poc però en conec més dels altres, que van començar volent emular 

autors estimats i admirats i que, a poc a poc, van descobrir la seva pròpia manera d’escriure 

i d’explicar-se el món. 

Vicenç Llorca: Sí, ho he dit abans. La lectura és fonamental: ens dóna el model de llengua 

literària, el coneixement de l’escriptura i el tractament que els autors han fet dels temes 

universals. 
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4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 

 

Antoni Pladevall: Absolutament. Els clàssics són una garantia fonamentada. La seva lectura 

t'ofereix una panoràmica àmplia i profunda dels grans temes universals i dels seus diferents 

tractaments estètics. Els clàssics et delineen un territori molt fèrtil que pots resseguir de 

manera segura, com agafant-te a una barana sòlida. La qual cosa no ha d'impedir poder-te 

aventurar per rutes més innovadores o experimentals. Tradició i modernitat poden rimar. 

Imma Monsó: Així ho crec. Però la tria també és personal. Finalment, t'has de fer el teu 

propi cànon, el meu, per exemple, és molt heterogeni, hi ha clàssics, però també d'altres 

coses, de tots aquests gustos eclèctics que t'influeixen en pot sortir una veu original i 

interessant, si és el cas. 

Jaume C. Pons Alorda: No ho sé. Potser és millor la merda actual. Cal llegir l'època. A mi 

els clàssics m'han inspirat. 

Jordi Cabré: És important, però tampoc cal haver-los llegit tots. 

Mar Bosch: Sí, per a mi ho és. De fet encara descobreixo clàssics...tenim tota una vida per 

fer-ho! 

Màrius Serra: No necessàriament. El cànon general està consensuat per molts lectors savis, 

és clar, però cadascú de nosaltres hem de fer el nostre trajecte lector. 

Ramon Erra: Jo diria que és bàsic. 

Sergi Pàmies: Deu ser important però no és indispensable.  

Vicenç Llorca: Totalment. Si no, és impossible “tensar” la pròpia literatura. La literatura és 

una gran diàleg amb els autors passats i el lectors presents i futurs. 

 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 

 

Antoni Pladevall: Si se'n llegeix, millor, perquè la poesia és el millor obrador de la llengua, 

el territori que permet enfrontar-te més directament amb la paraula nua. La poesia t'arma 

més i millor que qualsevol altre gènere. 

Imma Monsó: El treball lingüístic que fa el poeta sempre ajuda a qualsevol que vulgui 

escriure. Una pot o ser una lectora compulsiva de poesia, però per força un escriptor ha 

d'haver tingut algun contacte amb aquest gènere. I, si hi ha excepcions, benvingudes siguin. 

Jaume C. Pons Alorda: És el fonament. 
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Jordi Cabré: I tant. La poesia és l'art del llenguatge. Utilitza les paraules justes sense ser 

minimalista. 

Mar Bosch: Cal llegir de tot, poesia també. I que et commogui. Hi ha qui llegeix poesia com 

qui llegeix etiquetes de xampú. Per dir que l’ha llegida. 

Màrius Serra: Va bé. La poesia arriba a l’ànima del llenguatge, i un novel·lista és un 

treballador de la llengua.  

Ramon Erra: Sempre ajuda. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Crec que és fonamental. La consciència poètica és el nucli de la literatura i, 

per tant, de la novel·la. 

 

6. Digui'm algunes novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 

 

Antoni Pladevall: No és fàcil de respondre, però, després de rumiar-hi, em vénen al cap El 

raïm de la ira, de John Steinbeck; El jardí dels Finzi-Contini, de Giorgio Bassani; i Mirall 

trencat, de Mercè Rodoreda. El retrat social en clau d'antiepopeia, la pulsió poètica posada 

al servei d'una història d'amor impossible i el desballestament tràgic d'una família de l'alta 

burgesia catalana respectivament. 

Imma Monsó: El temps retrobat, de Proust./El malaguanyat, de Thomas Bernhard/ 

Ravelstein, de Saul Bellow... i tantes altres. 

Jaume C. Pons Alorda: El teatre de Balzac, les novel·les de Felipe Hernández i la Bíblia. 

Jordi Cabré: La història interminable, de Michael Ende. 

Mar Bosch: El dia dels trífids, El mecanoscrit del segon origen i El món com a voluntat i 

representació (aquesta no és una novel·la) 

Màrius Serra: Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, A Portrait of the Artist as a 

Young Man de James Joyce i La vie: mode d’emploi de Georges Perec, però te’n podria dir 

moltes altres. 

Ramon Erra: Una solitud massa sorollosa, de Bohumil Hrabal. Mrs. Dalloway, de 

Virginia Woolf. El quadern gris de Josep Pla. 

Sergi Pàmies: Autors, més que novel·les: John Irving, Julio Cortázar, Pere Calders, Peter 

Handke, Miguel Delibes, Josep Maria de Sagarra. 
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Vicenç Llorca: N’hi ha moltes. Per exemple, “La busca” de Pío Baroja, “La recerca del 

temps perdut” de Proust o “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez.  

 

L’OFICI D’ESCRIURE 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

Antoni Pladevall: El gust de reflexionar sobre aspectes de la vida que m'inquieten o 

senzillament m'encurioseixen, tot amidant-me, de passada, el batec poderós de la paraula. El 

repte mateix de sortir-me'n airós. 

Imma Monsó: Duplicar la vida. Viure altres vides i ser-ne mestressa absoluta, així és quan 

escrius. 

Jaume C. Pons Alorda: Emocionar els lectors i sobretot emocionar-me a mi mateix. 

Jordi Cabré: Expressar una idea. 

Mar Bosch: Descobrir mons nous i fer que siguin possibles, almenys dins aquella 

combinació de mots 

Màrius Serra: Parteixo de la necessitat i de la passió. Si no m’apassiona a mi, malament 

rai! 

Sergi Pàmies: Les motivacions són la necessitat de submergir-me en una idea o una obsessió 

i veure fins a on em porta, és una barreja d’obsessió i de curiositat. 

Ramon Erra: - 

Vicenç Llorca: D’una banda, la humanitat. Em considero un escriptor humanista. D’una 

altra, la natura. Cal estar pendent al planeta. Com és i com es comporta. 

 

2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, 

en els altres, en l'obra mateixa)? 

Antoni Pladevall: La intenció sempre és la precisió de les idees i la coherència interna de 

l'obra. Si a més a més puc oferir bellesa formal, perfecte. Veg. supra. 

Imma Monsó: No tinc cap finalitat en absolut, només l'intent d'aconseguir sadollar un desig 

concret, si una història em persegueix, sovint al començament m'hi resisteixo, i si la 

persecució és molt insistent, al final m'hi abandono. Si no sentís en un moment donat “la joie 

d'écrire”, que diu Barthes, no escriuria. Faria altres coses (ja les faig). 
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Jaume C. Pons Alorda: No has de tenir objectius. Crear bellesa. Ajudar-me a plantejar 

qüestions sobre l'ésser humà i estar a gust amb mi mateix. 

Jordi Cabré: No persegueixo cap finalitat que no sigui en l'obra mateixa. L'art per l'art. 

Mar Bosch: Escric per entretenir als que estimo. Després per aprendre’n. Escric per algun 

dia deixar d’apuntar molt talent i fer una molt bona novel·la o recull de contes, o el que sigui. 

El que em consola és que si mai no ho aconsegueixo, almenys hauré plantat un petit bosc de 

llibres. 

Màrius Serra: Intento prescindir dels grans objectius i concentrar-me en cada paràgraf. La 

màxima aspiració és que una frase t’estiri cap a la següent. 

Ramon Erra: És un repte creatiu contra mi mateix. 

Sergi Pàmies: No hi ha més intenció que la de descobrir on et porta el que escrius i, després, 

quan ho dones per bo, la necessitat de compartir-ho. 

Vicenç Llorca: Fonamentalment el diàleg amb els altres éssers humans i compartir el plaer 

de la bellesa artística. 

 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui 

sempre a l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament 

humà? 

Antoni Pladevall: Ser escriptor és una mirada sobre el món i, per tant, una interpretació 

concreta, individual. Certament, per deformació professional, hi ha un grau d'obertura 

especial, una mena d'estat d'alerta constant, una curiositat en excitació permanent. 

Imma Monsó: Més aviat diria que és a la inversa: és el fet de tenir una curiositat notable i 

d'estar sempre a l'aguait el que acaba per fer-te escriptor. 

Jaume C. Pons Alorda: Sí. 

Jordi Cabré: En certa manera, sí. 

Mar Bosch: Sí, sí i sí. Completament d’acord. És una manera de viure, encara que no un 

mode de viure perquè ben pocs s’hi guanyen les garrofes! No em queixo. No sóc dels que 

rondina perquè em moro de gana escrivint (novel·les). Perquè escriure novel·les m’ha 

permès escriure moltes altres coses, conèixer molta gent interessant, sortir de l’ou i tornar-

ne cada vegada que escric. Això és un privilegi. 

 



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

52 

 

Màrius Serra: És més una manera de veure que no pas de viure, però sí, condiciona el punt 

de vista. 

Ramon Erra: Segurament sí. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Sí. Sóc escriptor les 24 hores del dia, inclosa doncs la nit, ja que els somnis 

poden ser també motiu d’inspiració o moment de repòs de les idees. 

 

4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui 

bona? 

Antoni Pladevall: L'emoció que genera la història, l'aposta lingüística i estilística i 

l'arquitectura ben travada. 

Imma Monsó: La imprevisibilitat, l'elegància, l'estil. M'importa més el com que el què, la 

manera de narrar que el contingut. 

Jaume C. Pons Alorda: L'estructura, l'emoció, que puguis connectar-hi. Que et puguis 

plantejar qüestions sobre l'ésser humà i veure que som dèbils. 

Jordi Cabré: Que t’enganxin. 

Mar Bosch: Que estiguin ben escrites (això sembla molt senzill, però no ho és) i que siguin 

magnètiques. Sóc impacient i no han de trigar gaire estona a demostrar el ganxo...A mi 

m’agrada que em sorprenguin i que m’emocionin...Per mi, les bones novel·les son les que et 

canvien la vida, que et donen una nova manera de mirar al món. Com quan coneixes algú 

interessant... 

Màrius Serra: Acostumo a apreciar més el com m’ho expliquen que no pas el què 

m’expliquen, però ni jo ni ningú no tenim la fórmula de la bondat literària. No existeix. 

Ramon Erra: L'estil, l'atmosfera, la força dels personatges... 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: D’una banda, que sigui profunda, que aporti una visió de les coses que 

m’impacti. D’una altra, la bellesa amb què s’expressa. 
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5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. 

Les segueix? Ho fa en aquest ordre? 

Antoni Pladevall: Les segueixo, ben cert. He de dir, però, que planifico parcialment, només, 

per poder-me beneficiar dels cops de la fortuna de la intuïció i que, sobretot, corregeixo i 

corregeixo fins a l'excés, potser de manera malaltissa. 

Imma Monsó: No ben bé. Sovint redacto i em trobo amb un gruix de redacció considerable. 

Després, busco allà dins la història que m'obsessiona, és a dir, intento donar-li forma, de 

manera que de vegades la planificació no va en primer lloc. Revisar sempre és 

imprescindible, i no una vegada, sinó moltes, i gairebé sempre consisteix a depurar. 

Jaume C. Pons Alorda: Totalment. Abans no revisava. La revisió fa molt millor el resultat. 

Hauríem de ser més reescriptors. 

Jordi Cabré: No les segueixo. No planifico; redacto, reviso i després faig una revisió final. 

Mar Bosch: Sí, generalment, sí. Tot i que a vegades la redacció mana la planificació i la 

capgira quan avança. 

Màrius Serra: En general sí, però intento que cada projecte sigui diferent de l’anterior, 

també en la manera de treballar. De vegades planifico menys o durant l’escriptura. La revisió 

és ineludible. 

Ramon Erra: - 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Sí, però quan has adquirit pràctica ho fas sense pensar.  

 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en 

què escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 

 

Antoni Pladevall: Escric, sobretot, en època de vacances, que és quan tinc més temps lliure 

seguit i puc escriure, pràcticament durant dos mesos, entre 6 i 8 hores diàries; però quan tinc 

una obra començada i porto l'embranzida d'uns quants capítols, ni que sigui amb el curs en 

marxa, miro d'esgarrapar estones de tarda i vespre. He de dir, també, que necessito descansar 

uns mesos entre obra i obra. Em cal desenganxar-me de l'última història abans d'abordar-ne 

una altra. 

Imma Monsó: Hi ha períodes que necessito descansar d'escriure, cada vegada més. 
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Jaume C. Pons Alorda: Cada dia. Jo faig uns quaderns (ara en dec tenir uns 200) on hi 

apunto el que se m'ocorre. Sóc constant. 

Jordi Cabré: Quan estic ficat en una novel·la, cada dia. 

Mar Bosch: Tinc dos fills molt petits i una feina que m’absorbeix (podríem dir que faig de 

periodista) no tinc temps ni per mirar-me al mirall. Escric quan puc, quan es conjuren les 

bones persones al meu voltant i em regalen cangurs/temps. Durant una temporada escrivia 

de nits. Durant una altra m’aixecava a les 5 del matí...però no sé si faig soroll perquè els nens 

em sentien i també es despertaven...mala cosa. Els homes (d’una certa edat) ho deuen tenir 

més fàcil. Tanmateix trobes moments, forats, i tant! Si vols fer-ho, ho fas i punt. Espero el 

temps que tots siguin més grans, jo també i poder tancar-me a escriure com fan alguns. Potser 

aleshores escriuré una novel·la gruixuda, d’aquestes que es venen tant i queda tant bé dir 

que llegeixes. 

Màrius Serra: Ara ja fa una pila d’anys que he superat la fase ciclotímica de rampells i 

sequeres, de manera que escric cada dia, pràcticament. O, per dir-ho amb més precisió, 

sempre tinc un (o més d’un) projecte literari fent xup-xup. 

Ramon Erra: S’ha de fer cada dia una mica. 

Sergi Pàmies: Amb molta regularitat perquè col·laboro amb La Vanguardia i he d’escriure, 

com a mínim, quatre articles setmanals. 

Vicenç Llorca: En general, escric cada dia. En aquests sentit, faig articles, que és com una 

gimnàstica. 

7. Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al 

moment actual? 

Antoni Pladevall: El procés de gestació sol ser sempre el mateix i bascula entre el càlcul, 

bàsic per tal de no errar inútilment amb les línies argumentals i l'evolució dels personatges, 

i la intuïció, que sovint et brinda les millors solucions (veg. supra, pregunta 5). 

Imma Monsó: El procés no ha variat gaire, és el que explico a la pregunta 5. 

Jaume C. Pons Alorda: Totalment. Ara reviso, i abans no ho feia. 

Jordi Cabré: Sí. Abans –fa 20 anys- era més ingenu. Ara jugo més amb el lector. 

Mar Bosch: Sí! Per força. Bedlam va ser una bogeria. La vaig escriure només amb les 

entranyes, amb una planificació mínima. Intuïció i temps il·limitat. (soltera, sense hipoteca 

ni mainades...tu diràs!) La vaig escriure, rosegar, mastegar, rumiar (com les vaques) i 

reescriure i escapçar... Ara, amb tot el que he après de com es pateix escrivint d’aquesta 
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manera, i també fruit de la vida que porto, he d’escriure segons un pla de treball molt 

determinat, estructurat , pautat, per força! Diuen que això és l’ofici... 

Màrius Serra: I tant! De fet, gairebé intento que variï en cada projecte. Potser ara escric 

més sobre la novel·la, com si m’ho expliqués a mi mateix, i abans escrivia només text. 

Ramon Erra: Molt. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Més que variat l’he perfeccionat. La pròpia escriptura t’ajuda a madurar i a 

créixer com a autor. 

 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 

Antoni Pladevall: Bona pregunta. Solc procedir de la manera següent. Suscitat per una idea 

que em ronda de temps o se'm dibuixa a la impensada, va com va, em paro la trampa 

d'escriure un primer capítol i, així, dibuixo el perfil d'uns primers personatges, òbviament 

susceptibles de mudar de caràcter, potser al primer revolt argumental, i assigno de passada 

una certa atmosfera o to a la història. Escolto si em parla o no em parla de manera convincent 

l'embrió de la història que és aquest primer capítol. Si em convenç, temptejo, així que puc, 

el segon capítol, i així successivament. L'ordre final dels capítols, però, no necessàriament 

serà l'ordre en què els he escrit. Sovint dinamito l'ordre cronològic i opto per l'alternança 

temporal i la fragmentarietat, cosa que em suposa més feina i control de tots els materials. 

Imma Monsó: El mateix: queda explicat a la pregunta 5, afegiria que és fonamental posar 

atenció a escoltar la veu i transmetre-la amb fidelitat. 

Jaume C. Pons Alorda: Que la il·lusió del principi duri. Després és anar omplint buits i 

seguir l'esquema inicial. Manipular-lo incloent-hi noves idees o bé deixar-lo igual. 

Jordi Cabré: Com ja he dit, no planifico: escric i mentre escric vaig revisant. Per últim faig 

una darrera revisió. 

Mar Bosch: Idea-intuïció essencial> argument> arbre de personatges>  

desenvolupament/estructura> escriptura (quan s’escriu es marca el to) i anar fent, el dia a 

dia marca els detalls, les marrades i les derives. Però el camí i el pla de treball ha d’estar 

marcat. 

Màrius Serra: Repeteixo que el meu ideal és que cada obra trobi el seu procediment. A la 

llarga, són força similars, però cada novel·la o relat té les seves necessitats. 
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Ramon Erra: Penso un objectiu, un repte, i vaig anant cap allà amb intuïció i amb les eines 

tècniques que conec. 

Sergi Pàmies: Deixar que la idea es faci gran dins del meu cap fins que rebenta i aleshores 

fer una primera versió torrencial que després convé treballar i polir i polir i polir i tornar a 

polir. 

Vicenç Llorca: Espero un moment de revelació, tant de les idees, com de l’expressió. 

Després començo a redactar i vaig corregint a mesura que va madurant el procés de la 

creació. 

 

9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com 

el Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora 

de formar i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el 

reescriure, etc ? 

Antoni Pladevall: Escric directament a l'ordinador. Utilitzo el Word. Em resulta molt 

còmode la creació d'un arxiu, que anomeno argumental, on recullo, a mesura que avança el 

nombre de capítols, tot de detalls sobre el comportament i les peripècies que protagonitzen 

els personatges i el control temporal de la història. Em funciona com una mena de bíblia en 

construcció permanent similar a les que tenen els guionistes de les sèries televisives de 

sobretaula. És l'arxiu que visito més de tots, més que qualsevol capítol, perquè condensa tota 

la història. 

Imma Monsó: L'ordinador va ser un descobriment per a mi, necessito escriure a molta 

velocitat i el teclat m'ho permet. Em resultava molt pesat escriure a mà. I sí, faig servir un 

processador qualsevol, he fet servir tots els que han anat sortint els darrers vint anys. Ara, 

Open Office. 

Jaume C. Pons Alorda: Escriure a mà, que és més terrenal. També utilitzo el Word. Conec 

l'Scrivener, però no l'utilitzo. És massa complicat. 

Jordi Cabré: Escric a ordinador, però faig algunes notes a mà. Utilitzo el Word. Escriure és 

una cosa molt artesanal. 

Mar Bosch: Escric amb ordinador. Encara que sempre apareixen fulls rebregats dins de la 

bossa, al revers dels quaderns d’ acolorir dels meus fills...on sigui...no se mai quan trobaré 

el moment per escriure i quan tinc mitja horeta i estan tranquils i no tinc la màquina, escric 

on sigui, a terra si fos necessari!! 
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Màrius Serra: Ja fa molts anys que escric sempre a mà, en blocs diversos, separant el que 

és text del que són paratextos, i després ho passo a l’ordinador, a Word. Ho treballo molt per 

pantalla i també en faig impressions que enquaderno per poder-les guixar i reescriure, 

retocar, refer… 

Ramon Erra: Word. I la resta és accessori. 

Sergi Pàmies: A mà, sempre, i després amb el Word. Evidentment, les correccions i els 

canvis amb l’ordinador són més fàcils. Però sempre imprimeixo els textos perquè és diferent 

llegir paper que llegir pantalla. 

Vicenç Llorca: La poesia l’escric a mà en uns quaderns que faig des que era adolescent. 

Després la passo a ordinador. La prosa la faig a ordinador. 

 

10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una 

novel·la dedica a: 

- Planificació 

- Redacció 

- Documentació 

- Revisió 

- Correcció 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

 

Antoni Pladevall: 

- Planificació: 10%  

- Redacció: 50% 

- Documentació: 15% 

- Revisió: 10% 

- Correcció: 20% 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

Imma Monsó: No puc quantificar-ho d'aquesta manera, sovint aquestes fases se solapen. I 

a més, depèn de la novel·la. Però sí que diré que a la planificació li dedico poc, i a la revisió 

i correcció, molt més temps proporcionalment. La redacció pròpiament dita és ràpida però 

sovint prové d'un temps anterior, de vegades porto una novel·la al cap molts anys i tinc molt 

de material abans de començar a donar-li forma. 
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Jaume C. Pons Alorda: A la planificació és al que hi dedico més temps, fins i tot més que 

l'escriptura. Més o menys uns 2 anys. La redacció també uns dos anys i la revisió, un any i 

mig. La resta, depèn. 

Jordi Cabré:  

- Planificació 0% 

- Redacció 50% 

- Documentació 5% 

- Revisió més o menys un 50% 

- Correcció No faig faltes 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) Moltíssim (puc trigar 2 o 3 anys) 

Mar Bosch:  

- Planificació breu 

- Redacció gairebé tot 

- Documentació redacció i documentació van molt junt, mentre escric em documento no 

sabria dir-te... 

- Revisió depèn del temps, però normalment reviso capítol a capítol i no avanço fins que el 

capítol no està “net” 

- Correcció això ho deixo en mans de tercers que uns altres ulls veuen més que els meus, tan 

amorrats al text, a la seva sonoritat...que a vegades no veuen coses òbvies 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

Màrius Serra: Buf, això que em demanes és molt subjectiu. Ni ho compto ni seria el mateix 

en cada obra. Ara m’ho hauria d’inventar. 

Ramon Erra:  

- Planificació 

Poc. De vegades vaig pensant en un projecte nou mentre estic acabant el vell. 

- Redacció 

un any 

- Documentació 

uns mesos 

- Revisió 

A vegades un parell d'anys. 

- Correcció 
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Un mes. 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

Una estona cada dia. O bé sempre. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: No ho sé. No ho he comptat mai. Et puc dir, per exemple, que puc estar 

quatre anys per fer un poemari i sis per fer una novel·la. M’agrada deixar reposar les obres. 

 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 

Antoni Pladevall: Te'n diré dues: Massey Ferguson 35 (2003) i Terres de lloguer (2006). 

L'una i l'altra, com que estan basades en fets reals, van necessitar un treball de camp força 

laboriós, viatges i estades inclosos als llocs on s'havien produït els fets per tal de parlar amb 

diferents persones que n'havien estat testimonis excepcionals. Vaig trigar entre 2 i 3 anys a 

enllestir-les. 

Imma Monsó: No puc quantificar el temps que trigo: cada llibre és fruit d'experiències i 

d'evolucions que m'han marcat, per tant de vegades un llibre ve de molt lluny. El que sí que 

puc dir és que entre la “decisió” d'acabar una novel·la i l'acabament, en el meu cas, 

acostumen a passar de 2 a 3 anys. 

Jaume C. Pons Alorda: Paula, perquè era la meva primera novel·la. També la traducció de 

Fulles d'herba de W.Whitman, per la seva extensió. 

Jordi Cabré: Després de Laura. Per la seva extensió i complexitat. 

Mar Bosch: Bedlam. És curta, però era molt més llarga...no n’estava mai contenta. Amb 

Bedlam vaig aprendre a acceptar que l’escriptura pot i ha ser imperfecta a desidealitzar-la. 

Màrius Serra: Potser “Verbàlia”, però no és un obra de creació literària sinó una mena 

d’antologia en cinc llengües de joc verbal que implica més de deu anys de feina, no tota de 

redacció, és clar. De les de creació literària, l’última novel·la “Res no és perfecte a Hawaii” 

m’ha tingut escrivint cada setmana durant quatre anys. Però també ha estat perquè han 

crescut les trames i els personatges. 

Ramon Erra: Far West gitano, potser. Perquè és un tema complicat que demana molta 

documentació. 

Sergi Pàmies: - 
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Vicenç Llorca: “Tot el soroll del món”. En efecte, la novel·la requereix molt d’esforç de 

redacció. 

 

12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

Antoni Pladevall: L'estil, més que cercar-lo, és ell que et troba a tu. No persegueixes un 

estil com una quimera personal, però, a còpia de barallar-te amb les paraules, resulta que 

anem bastint un estil que ens defineix (Flaubert dixit: "Un escriptor és el seu estil"). 

Imma Monsó: Sens dubte, l'estil m'importa. El segell, l'han de dir els crítics. Ja ho fan, i 

m'alegra haver aconseguit un estil que es reconeix, que és singular, o això diuen. 

Jaume C. Pons Alorda: Sempre. Sóc exagerat. hiperbòlic. Crec que el meu segell personal 

és l'exageració, el sexe, la sang i fetge. 

Jordi Cabré: Que el lector es faci preguntes: qui sóc jo? Intento ser un psicòleg. 

Mar Bosch: No el busco. Penso que el tinc, o això diuen. Les vegades que he intentat sortir-

me’n (fer una cosa que s’assembli a...que agradi més...) no me n’he sortit. El meu segell 

personal, com tot els que en tenen, penso que és no tenir por de com s’escriu i no deure’s a 

ningú... 

Màrius Serra: Escriure sempre és buscar i l’estil és la veu, és el més important, el com, la 

manera. No sóc jo qui l’ha de definir, però és un objectiu tenir-lo, sí. 

Ramon Erra: Diuen que el domini del llenguatge. A mi m'agrada molt imitar el registre 

oral i la parla popular. 

Sergi Pàmies: No cerco un estil propi però sí intento que el que escric se m’assembli en la 

manera de pensar i de sentir. 

Vicenç Llorca: És que sense estil propi no hi ha literatura. És la gran qüestió. Crec que tinc 

el meu propi estil. El meu segell? L’humanisme i la recerca de la bellesa en la frase. 

 

13.  Necessita llegir altres autors per agafar idees? 

Antoni Pladevall: No llegeixo mai un autor -almenys no conscientment- per aprofitar-ne 

idees. Llegeixo, suposo que com la majoria de la gent, pel simple plaer de deixar-me 

agombolar per la història que t'expliquen. És obvi, però, que les bones lectures deixen un 

pòsit en l'ànima o al cervell que més endavant poden revertir positivament en la configuració 

i el batec d'una història. 

Imma Monsó: Insisteixo que la lectura és bàsica per fer-se escriptor. No és ben bé que agafis 
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idees sinó que tot et serveix per cuinar el plat que estàs fent i, després, ja en fas una selecció, 

una barreja o el que sigui.  

Jaume C. Pons Alorda: Sempre. No tant per agafar idees com per la constància i força. 

Jordi Cabré: No. 

Mar Bosch: No. De fet, em feia pànic llegir altres autors al començament. Per no agafar 

manies, no empapar-me i perdre la meva “veu”. Però per feina ho he hagut de fer molt i la 

cosa ha anat al contrari. He vist que no he de tenir por, tot el contrari. Els escriptors tenim el 

deure de llegir què s’està fent i els clàssics...et contextualitzes, veus tot els que et queda per 

aprendre, o no...veus que “no estamos tan mal”! 

Màrius Serra: Necessito llegir per viure feliç. Les idees venen dels llocs més remots i 

inversemblants que et puguis imaginar. 

Ramon Erra: Sí. Moltes vegades. 

Sergi Pàmies: Per agafar idees, no, però sí, necessito llegir altres autors perquè, de fet, 

m’agrada més llegir que escriure. 

Vicenç Llorca: Per agafar-les no. Per madurar les meves, sí. 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

1. Com arriba la inspiració? 

Antoni Pladevall: No arriba. Més aviat sóc jo qui li fa una visita. Em penso que va ser 

Picasso que va dir que "la inspiració existeix, però t'ha de sorprendre treballant". Això no 

impedeix, però, que una paraula que sento, una notícia que llegeixo, el comentari d'un amic 

pot detonar la primera frase. 

Imma Monsó: De vegades és una atmosfera, un ambient, una imatge o un paisatge que et 

persegueix, o una frase peculiar, però quan has decidit “deixar-te perseguir per la història”, 

com he dit abans, llavors és més una qüestió de posar-se a la feina que no pas d’inspiració. 

Jaume C. Pons Alorda: Crec que arriba treballant. 

Jordi Cabré: Has d’haver treballat ja una mica. 

Mar Bosch: -  

Màrius Serra: Com l’amor. Quan menys te l’esperes. 

Ramon Erra: Ve per sorpresa mentre estàs fent una altra cosa. 

Sergi Pàmies: - 
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Vicenç Llorca: És un misteri. He arribat a començar obres o poemes en els llocs i els 

moments més impensats. 

 

2. Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el 

final de la seva novel·la en començar a escriure? 

Antoni Pladevall: Depèn. La majoria de les vegades, no. Tampoc en sé el final, al qual 

arribo per tempteig. 

Imma Monsó: No. M'agrada anar-lo sabent a mesura que escric, si no hi ha alguna sorpresa 

m'avorreixo, i en conseqüència el lector també ho faria. 

Jaume C. Pons Alorda: Sempre. Ja m'ho sé tot quan començo. Sí. 

Jordi Cabré: No i no. 

Mar Bosch: - 

Màrius Serra: Gairebé mai coincideix. Malament rai, sinó! Ara bé, hi ha vegades que 

l’única cosa que tens clara és el final i en d’altres t’hi vas acostant. A “Res no és perfecte a 

Hawaii” no sabia el final fins al segon any d’escriptura. En canvi, a “Plans de futur” o “Mon 

oncle” sabia fins i tot quina seria l’última paraula. 

Ramon Erra: De vegades sí, d'altres no tant. Una vaga idea d'on vull arribar sí que la tinc. 

Sergi Pàmies: Sempre hi ha una part que no saps com anirà però sí, és convenient tenir més 

o menys clar de què va una novel·la. 

Vicenç Llorca: Del tot no. És com una intuïció. A mesura que l’explores, vas trobant el 

camí. 

 

3. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 

Antoni Pladevall: La teixeixo a poc a poc. 

Imma Monsó: Com he dit, la vaig teixint, només al final veus el resultat complet. 

Jaume C. Pons Alorda: La veig tota de cop. 

Jordi Cabré: Tinc una idea que desenvolupo. La vaig teixint. 

Mar Bosch: - 

Màrius Serra: La majoria de les vegades la teixeixo. Difícilment una novel·la es veu de 

cop. Això potser seria una cosa que diferenciaria la novel·la del relat. 

Ramon Erra: La vaig teixint, però des del principi tinc un itinerari més o menys embastat. 

Sergi Pàmies: La veig tota borrosa i la vaig definint a mesura que la teixeixo. 
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Vicenç Llorca: S’ha d’anar teixint. Crec que és molt difícil veure-la tota de cop. 

 

4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 

Antoni Pladevall: Com he dit, planifico i em valc alhora de la intuïció. Mai escric a raig. 

Sóc lent de mena i, per tant, escric a poc a poc. 

Imma Monsó: Com he dit escric a raig i “planifico” després, per tant no planifico massa, 

més aviat dono forma, és una mica com esculpir la fusta. 

Jaume C. Pons Alorda: Primer hi ha una planificació, però escric a raig un cop ja sé què 

faré. 

Jordi Cabré: Ni una cosa ni l’altra. Tinc un primer text i després veig que no és ben bé el 

que buscava i el reescric. 

Mar Bosch: - 

Màrius Serra: Cal posar-s’hi, però escric força a raig, sí. Planifico més quan corregeixo el 

que he escrit, quan hi dormo, perquè dormo amb la història sempre. 

Ramon Erra: Una mica de cada cosa. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: M’agrada combinar moments de força amb moments de reflexió. Sóc 

dialèctic. 

 

5. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

 

Antoni Pladevall: Reviso i reescric constantment, capítol a capítol. Sóc dels qui penso, com 

deia l'admirat Miquel Àngel Riera, "que cal reescriure contínuament una obra que ja hem 

donat per tancada". 

Imma Monsó: - 

Jaume C. Pons Alorda: Fins que estigui perfecte. 

Jordi Cabré: Constantment. 

Mar Bosch: - 

Màrius Serra: Depèn del projecte i del moment. Quan l’hi tinc el peu al coll cada dia. 

Ramon Erra: Moltíssimes vegades. Quan l'acabo d'escriure. Al cap d'un temps. Quan refaig 

tota la novel·la. Contínuament. 

Sergi Pàmies: - 
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Vicenç Llorca: Sempre. Reescriure és fonamental. Cal tenir molta paciència. 

 

DOCUMENTACIÓ 

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 

Antoni Pladevall: La part grossa, sí, però, un cop començada l'obra, completo el procés 

segons les exigències argumentals. 

Imma Monsó: No necessàriament. 

Jaume C. Pons Alorda: Abans, durant i després. 

Jordi Cabré: No, també durant. 

Mar Bosch: No. Abans i durant! Mentre escrius sorgeixen nous dubtes i els has de resoldre 

buscant respostes.  

Màrius Serra: Odio la documentació planificada. A “De com s’escriu una novel·la” explico 

com va naufragar un projecte novel·lístic per culpa de la documentació. Tinc una mala 

relació amb la documentació professional per la literatura. De sobte m’entra un xip massa 

prosaic. En general, he optat per invertir el procés. Em documento amb les coses que 

m’apassionen, perquè sóc curiós. Jo vull una història que m’estiri i posar-m’hi amb el meu 

bagatge. 

Ramon Erra: En general sí. Però moltes vegades s'hi ha de tornar. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: No. També durant i un cop feta. En certa mesura, una novel·la és com una 

tesi doctoral. 

 

2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 

Antoni Pladevall: Bàsicament, de tres maneres: 1) visitant els escenaris reals on s'han 

produït els fets que inspiren les obres i parlant amb testimonis directes dels mateixos; 2) 

consultant a la xarxa (o a l'hemeroteca física de la biblioteca) notícies relacionades amb les 

facècies reals; i 3) recollint informació d'especialistes de diferents àmbits (metges, advocats, 

enginyers...) per tal de construir les escenes amb el màxim rigor possible. Ignorants com som 

en tantes coses, hem d'apuntalar la versemblança recorrent a totes les fonts de documentació. 

Imma Monsó: Depèn del tipus de novel·la. Diaris propis, mapes si s'escau, depèn molt. 

Literatura mèdica perquè és un tema que apareix sovint a les meves novel·les, etcètera. 
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Jaume C. Pons Alorda: Amb pel·lícules, documentals, llibres, converses, Internet... 

Jordi Cabré: Utilitzo principalment Internet. A Després de Laura, vaig consultar tractats 

de mitologia, de música... 

Mar Bosch: Persones, biblioteca, Google. 

Màrius Serra: Vivint i llegint. És a dir, l’experiència i la lectura.  

Ramon Erra: Llibres, revistes, pàgines web, fotografies antigues, documentals, converses 

amb gent que sàpiga del tema, etc. 

Sergi Pàmies: En funció de la idea em documento pels sistemes habituals; amb llibres, 

documentals o testimonis personals. 

Vicenç Llorca: Faig servir tota mena de fonts. M’agrada, per exemple, viatjar i observar. 

Avui dia, a més, amb Internet es pot arribar a documentar amb molta precisió. 

 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure? 

Antoni Pladevall: Moltes vegades i, sovint, fent-hi estades de dies i tot. A banda d'Osona, 

he recorregut municipis del Bages, del Berguedà, del Ripollès i del Solsonès. Resulta una 

experiència alhora distreta i emocionant. 

Imma Monsó: Si convé, sí. M'agrada molt fer-ho, però passa sovint que després no ho fas 

servir especialment. És com la documentació científica: pots fer-ho a fons, però després no 

es pot deixar veure a la novel·la, la novel·la és una altra cosa. 

Jaume C. Pons Alorda: No. M'agrada situar l'acció en mons de fantasia i ciència ficció. 

Jordi Cabré: No. De moment només he escrit sobre llocs que ja hi he estat i conec. 

Mar Bosch: I tant! A 1001 curiositats de Girona, tots els llocs els he visitat (i prenyada de 9 

mesos!). És important conèixer allò que escrius (si el que fa és per informar, no per distreure) 

Màrius Serra: Vaig tornar a visitar Hawaii per acabar d’escriure “Res no és perfecte”, però 

va ser més una excusa per tornar-hi a viatjar que una necessitat real. 

Ramon Erra: Alguna vegada, però no gaire. Es pot escriure de molts llocs només amb la 

imaginació. Això d'anar-hi sovint és un mite. El que més faig és inventar històries 

ambientades a llocs on ja he estat abans. 

Sergi Pàmies: Sí, és clar, de vegades t’has de desplaçar, és igual que un cineasta quan busca 

les localitzacions. 
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Vicenç Llorca: Sí. Sóc un escriptor molt d’espais, i m’agrada conèixer-los. 

 

PLANIFICACIÓ 

1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 

Antoni Pladevall: L'únic que faig, com he dit, és prendre unes breus notes en un arxiu que 

em fa de guia argumental capítol a capítol, però que construeixo de manera paral·lela, no 

pas a l'avançada per veure totes les línies argumentals de cop, cosa que no he sabut fer mai. 

Basculo, com deia, entre el càlcul i la intuïció. 

Imma Monsó: (Procediment explicat abans) 

Jaume C. Pons Alorda: Faig esborranys, esquemes, resums i escaletes, que són una mena 

de resums per escenes. 

Jordi Cabré: No, però m’apunto en un paper les idees que vull que surtin al llibre per no 

perdre l’esquema general. 

Mar Bosch: Sí, esquemes. 

Màrius Serra: Abans no. Durant. Però sí, redacto molts paratextos en blocs paral·lels. 

Ramon Erra: Una mica de tot això que dius. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: No m’agrada gaire. Prefereixo començar a escriure i aturar-me a reflexionar 

sobre el que he escrit. 

 

2. Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre 

com es desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

 

Antoni Pladevall: Veg. supra. 

Imma Monsó: (Procediment explicat abans) 

Jaume C. Pons Alorda: Primer hi ha una idea, una escena o pensament. Me’n faig preguntes 

a les que trobo respostes provisionals, i d'aquí en faig resums. 

Jordi Cabré: És sense tanta planificació. 

Mar Bosch: Primer, idea (que la solc comentar molt a casa, madurar-la i deixar-la reposar) 

si la idea es manté, aleshores la desenvolupo. Moltes moren al coixí. 
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Màrius Serra: Hi ha hagut novel·les que he planificat molt. A “Farsa”, per exemple, vaig 

establir una estructura en paral·lel al joc de la ruleta. En d’altres no tant. 

Ramon Erra: La veritat és que sóc de poca planificació. 

Sergi Pàmies: Poca perquè no planifico: deixo que la idea m’obsessioni i això pot durar 

anys abans que no m’hi posi. 

Vicenç Llorca: Sense tanta planificació. L’important és tenir-la en el cap i en el cor.  

 

3. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 
 

Antoni Pladevall: Sí. És un propòsit deliberat per tal de mantenir-lo pendent de la història. 

Sovint subratllo amb més profusió de detalls determinades reaccions, conductes o 

parlaments dels personatges. 

Imma Monsó: No acostumo a pensar en els possibles lectors, penso que és la millor manera 

de connectar-hi, ser sincer amb un mateix i mai intentar complaure a un públic que és una 

entelèquia.  

Jaume C. Pons Alorda: Qui digui que no és un hipòcrita. El recurs de s'emoció. Fer 

preguntes a les que després dones respostes, metàfores... 

Jordi Cabré: Sí. El misteri, fer girs inesperats a la trama... 

Mar Bosch: Sí. Escriure sense artifici. 

Màrius Serra: Només penso en un lector, que sóc jo. I sí, intento involucrar-me 

emocionalment. 

Ramon Erra: Sí. En el fons sempre penses que hi haurà un lector i te l'imagines semblant a 

tu mateix. I sí que busques maneres d'emocionar. Mires de posar-te a la pell dels personatges 

i també busques imatges i paraules que toquin la fibra. 

Sergi Pàmies: No busco involucrar el lector de manera artificial, intento que a través de 

l’autenticitat del relat, es pugui establir un diàleg. I sobretot procuro que s’entengui tot sense 

tampoc caure en l’error de donar-ho tot massa mastegat. 

Vicenç Llorca: No hi penso gaire. Penso sobretot en la pròpia construcció. Confio que 

després el lector confiarà en el que he fet. 

 

4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 
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Antoni Pladevall: Exacte. La dosificació de la informació és un bon recurs, perquè alimenta 

sempre una certa intriga. Les escenes diguem-ne àlgides o d'alta tensió dramàtica suposen 

sempre un cop d'efecte i resulten un bon aliat eventual si són plenament justificades. 

Imma Monsó: Sóc poc estratègica i molt intuïtiva, com he dit. Confio que la veu, l'estil, 

l'atrapin, més que no pas la història pròpiament dita. 

Jaume C. Pons Alorda: Fent-se preguntes, aconseguir que el lector es pregunti què passarà. 

Sempre. 

Jordi Cabré: El faig servir, sí. 

Mar Bosch: Sí. Però també creant situacions interessants o misterioses, hilarants, 

personatges que ja atreguin per si sols... 

Màrius Serra: L’ocultació d’informació mena al gènere novel·lístic d’intriga, però hi ha 

molts altres recursos. 

Ramon Erra: Aquest que dius és un dels recursos principals. Però n'hi ha d'altres. Com per 

exemple posar uns diàlegs que enganxin. Fer que el narrador vagi embolicant el lector amb 

la seva veu. Crear personatges estranys i atractius. Avançar informació només a mitges. Fer 

girs inesperats. Donar ritme a la història. Crear una atmosfera de misteri o de tristesa o amb 

tocs d'humor. 

Sergi Pàmies: L’interès del lector no es manté: es guanya. És un procés de seducció però és 

molt fràgil perquè el lector és qui mana i decideix si s’atura o continua, si s’implica o es 

desentén. 

Vicenç Llorca: Una mica d’intriga sempre va bé. Encara que no sóc un escriptor de gaire 

suspens. M’interessa la psicologia i els sentiments humans. 

 

ESCRIPTURA 

1. Com es tria la veu narrativa? 

 

Antoni Pladevall: Regularment opto pel narrador omniscient -aquella tercera persona que 

ho sap tot de tothom- i només l'abandono parcialment en les parts dialogades, on s'imposa 

necessàriament la segona persona. En la darrera obra, però, titulada El dia que vaig fer vuit 

anys (2014), vaig escollir la primera persona atenent el seu caràcter autobiogràfic. 

Imma Monsó: Depèn de la novel·la. 
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Jaume C. Pons Alorda: La primera persona del singular és l'única persona autèntica de la 

narrativa. 

Jordi Cabré: És el que més costa. Ho trio provant-ho. A Després de Laura, primer vaig 

provar la tercera persona omniscient i després ho vaig canviar per la segona, ja que donava 

una sensació de proximitat. 

Mar Bosch: La veu narrativa? L’assajo en veu alta i la que funciona més, continua 

escrivint...sempre sol ser la que em sona menys ridícula. 

Màrius Serra: És la decisió més important. La primera que has de prendre. Qui ho explica, 

com és i per què. 

Ramon Erra: Normalment cada història demana una veu. Sí és un narrador intern o extern 

o un narrador testimoni. Tot això afecta. També la mena d'aventura que s'ha d'explicar. 

Sergi Pàmies: La veu narrativa m’imagino que té a veure amb la naturalesa del relat i cada 

relat necessita una veu pròpia. 

Vicenç Llorca: Has d’observar que la veu sigui la més eficaç per allò que vols crear. 

 

2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 
 

Antoni Pladevall: Em sembla que no ho decideixo conscientment. Em surt, i solc ser a la 

mateixa línia de sortida. 

Imma Monsó: De vegades decideixo un punt i més endavant canvio. 

Jaume C. Pons Alorda: Normalment començo a la meitat i tiro cap endarrere, o a la meitat 

i endavant. Creo una pregunta. 

Jordi Cabré: No ho planifico. M’agraden molt els principis, així que m’hi miro molt. 

Mar Bosch: Amb els ulls tancats i concentrant-me molt. (;P) sol ser un punt simbòlic, val a 

dir. I carregat de sentit (almenys en el que escric) un punt on poder retornar 

Màrius Serra: De vegades comences a narrar una història i acabes canviant l’ordre d’inici. 

Ramon Erra: Depèn. I moltes vegades el canvio a mig fer perquè veig que m'he equivocat. 

La història ha de començar interessant. No podem esperar que el lector tingui gaire paciència. 

La cosa ja ha d'estar en marxa. 

Sergi Pàmies: La història hauria de començar amb la narració, no m’imagino començant 

primer la narració i després la història. Tot ha d’anar coordinat. 

Vicenç Llorca: És el mateix. Has de tenir clar si convé més una estructura lineal o trencar 

la línia temporal.  
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3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones 

reals? 

Antoni Pladevall: El personatge central sol estar inspirat, gairebé sempre, en un model real, 

que és el veritable detonador de la història, que he conegut per experiència pròpia o 

referència aliena. La resta de personatges que l'acompanyen, en canvi, són més ficticis, 

encara que molts presenten pinzellades robades a altres individus reals, a vegades extrets 

d'altres espais geogràfics. 

Imma Monsó: És el resultat d'una barreja de veus, de gestos, de records, de maneres de 

parlar. I sí, sempre un escriptor s'inspira de la realitat (però també dels somnis i d'altres fonts, 

és clar). 

Jaume C. Pons Alorda: És fruit de la imaginació. Un tant per cent ve de mi mateix i un 

altre tant per cent de coses i persones conegudes. 

Jordi Cabré: M’inspiro en altres persones, sobretot en noies. Una noia és un pròxim 

Frankenstein d’altres noies que he conegut. Agafo el somriure d’una, la mirada de l’altra... 

Mar Bosch: M’inspiro en moltes persones reals, solen ser fruit de molts trets de caràcter 

diferents... La majoria no existeixen com a correlat real, una persona que em serveixi 

d’inspiració per un sol personatge, vull dir, no. Hauria de ser molt persona! 

Màrius Serra: Sempre penso en persones reals que he conegut, però després en faig un 

puzzle. 

Ramon Erra: Moltes vegades m'inspiro en persones reals o faig una barreja entre diverses 

persones. O les invento directament. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: M’agrada molt elaborar-los. Faig una fusió de moltes persones, espais i 

situacions.  

 

4. S'identifica amb els seus personatges? 

Antoni Pladevall: En certa manera, sí. Durant el procés d'escriptura, sovint de manera 

inconscient, alguns personatges, sobretot els principals, es revesteixen de característiques 

que et resulten amables i es produeix una certa comunió. Victoriosos o perdedors, els 

admires, estimes o planys. 
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Imma Monsó: Ho procuro al màxim. 

Jaume C. Pons Alorda: Massa. Algunes contes que he escrit han passat a ser novel·les 

perquè m'encarinyo dels meus personatges. 

Jordi Cabré: Sobretot amb els protagonistes. Els meus amics em diuen que m’hi assemblo. 

Mar Bosch: Amb alguns moments d’alguns dels meus personatges sí. 

Màrius Serra: Flaubert ja ho va dir: Madam Bovary sóc jo. Sempre hi ha un gram de jo a 

tots els personatges. 

Ramon Erra: Sí. Bastant. No vol dir que pensi com tots ells, però sí que intento posar-me 

a la seva pell i pensar com actuaria si estigués en les seves circumstàncies. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Sí, però intento mantenir una certa distància perquè tinguin vida pròpia. 

 

5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 
 

Antoni Pladevall: Fitxes en el sentit literal, no. Controlo, però, les diferències o semblances 

caracterològiques i les seves evolucions psicològiques a través d'aquell arxiu que ja he 

esmentat i que em serveix de guia argumental. Tot amb tot, el primer esbós de qualsevol 

personatge em sol quedar vivament imprès a la memòria. 

Imma Monsó: No. Reviso molt per evitar les incoherències, però sóc poc de fitxes. 

Jaume C. Pons Alorda: Fitxes, retrats, dibuixos... 

Jordi Cabré: Mai. Tenen dret a ser incoherents. No aprofundeixo tant com perquè hi pugui 

haver errors. 

Mar Bosch: No, tot al cap. Després, si n’hi ha alguna, prou que t’ho diuen. 

Màrius Serra: Depèn de la novel·la. En “Res no és perfecte” fins i tot he fet fitxes de tots 

els mariners que viatjaven amb el capità Cook en l’expedició que va morir. 

Ramon Erra: No sempre. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Fitxes no, però sí un document de suport per recordar les coses essencials. 

La novel·la, en ser llarga, necessita d’aquestes tècniques. 
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6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 

 

Antoni Pladevall: Sí. Encara que les ficciono molt per tal de dotar-les d'un halo especial. 

La majoria de les vegades la història central parteix d'una realitat coneguda (veg. supra, 

pregunta 3) i entorn seu hi enrosco altres subtrames, basades o no en fets reals. Escric escenes 

absolutament fictícies (inventiva pura) i altres que reprodueixen episodis reals gairebé fil per 

randa. Va com va. 

Imma Monsó: De vegades. 

Jaume C. Pons Alorda: Poques vegades. 

Jordi Cabré: Històries no. Anècdotes. 

Mar Bosch: Faig servir històries que he sentit, llegit, imaginat, somiat, de tot!! 

Màrius Serra: Tot parteix de l’experiència viscuda o transmesa, però després tot es posa al 

servei de la ficció. 

Ramon Erra: Algunes. No sempre. 

Sergi Pàmies: La vida real és la matèria primera més important i també conté les coses que 

imaginem i que no pertanyen a la realitat estricta sinó a la realitat imaginada. 

Vicenç Llorca: Són inventades, però versemblants. 

 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 

 

Antoni Pladevall: L'exigència argumental i l'evolució psicològica dels personatges solen 

avisar-me del que interessa i no interessa en cada moment. 

Imma Monsó: Aquest és un punt clau. Cap aplicar al que has escrit un criteri rigorós, no 

tenir pietat amb el material, cal esborrar quan faci falta, ser implacable, mirar-se el propi text 

gairebé amb crueltat. 

Jaume C. Pons Alorda: Tot el que és palla va fora. 

Jordi Cabré: Quan ho rellegeixo i m’avorreixo com una ostra. No sóc minimalista. Si una 

cosa queda maca i hi ha més paraules ja està bé, ho deixo tal com està. 

Mar Bosch: Tots aporten alguna cosa, els moments importants hi son per tots els altres. 

Màrius Serra: Durant les múltiples lectures posteriors, quan ja estic en mode lector. 

Ramon Erra: Amb els anys ho vas veient. Però també et pots equivocar. De fet, no hi ha 

moments poc rellevants. És obligació de l'escriptor fet que tot sigui rellevant. Fins la 
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descripció més petita. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Quan la llegeixes i veus que hi ha coses insubstancials. Cal eliminar-les o 

minimitzar-les. 

 

8.  On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? És 

difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 

 

Antoni Pladevall: Molt al començament, entre els primers capítols, sovint en el primer, per 

tal d'introduir l'esquer literari de la intriga o el suspens que manté el lector més pendent de 

la història. 

Imma Monsó: Depèn de la novel·la. Pot aparèixer a l'inici o al mig. Com he dit, no és 

“l'argument” allò que més m'interessa d'una novel·la. 

Jaume C. Pons Alorda: Al principi. I a la part final el clímax. És una epifania, una revelació. 

Esperar més és allargar. 

Jordi Cabré: Normalment és a la tercera part de la novel·la. El moment ja el veus. Tendeixo 

també a lligar tots els caps al final. 

Mar Bosch: Al principi s’intueix i es va desgranant...no sóc de clímax. Més aviat de bons 

moments múltiples, com a la vida... 

Màrius Serra: Una bona arrencada acostuma a ser una bona tria, però cada història pot 

requerir un tractament diferent. És difícil saber-ho, però forma part de l’aventura. 

Ramon Erra: Hi ha novel·les que no funcionen així. Depèn. El clímax ha d'estar proper al 

final, però hi ha obres que funcionen amb altres paràmetres. El conflicte ha d'anar al principi. 

Però moltes vegades el conflicte pot ser difícil d'identificar, sobretot en novel·les que no es 

basen en una relació de causa-efecte. Suposo que parles de novel·la convencional, però el 

camp de la novel·la és immens i hi ha grans obres que no encaixen en aquest model que dius. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Això depèn de l’obra. Tot està bé i tot és possible. 
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9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres?  

 

Antoni Pladevall: En aquest aspecte he estat, fins avui, molt autònom, potser també 

avariciós. En honor a la veritat, però, eventualment, quan m'he encallat més del compte en 

el desenvolupament d'alguna trama, he intercanviat impressions amb algun amic també 

escriptor i les seves opinions m'han estat molt útils. 

Imma Monsó: Generalment ho llegeix una o dues persones en qui tinc molta confiança, 

però sempre ho dono molt acabat, mai no dono capítols, potser és una inseguretat, però 

prefereixo donar-ho tot fet.  

Jaume C. Pons Alorda: Sí. M'ajuden molt en tot moment. 

Jordi Cabré: La teva. La dels amics. 

Mar Bosch: A vegades sí, el tercer sol ser la meva parella. 

Màrius Serra: No. Mai. Mai no deixo llegir res fins que no està, com a mínim, mig acabat.  

Ramon Erra: No m'agrada gaire tenir interferències, però cap al final si que m'agrada fer-

les llegir a una o dues persones de confiança per veure quin efecte els fa. 

Sergi Pàmies: Necessito l’opinió de tercers quan he acabat de polir, polir i polir i ja no tinc 

ni la distància ni la perspectiva per ser equànime i objectiu. 

Vicenç Llorca: Sempre és positiu, però no dono a conèixer massa el que vaig fent per no 

obrir tants punts de vista. 

 

10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció i 

narració? 
 

Antoni Pladevall: El mateix remolí de l'escriptura vaig decidint què toca en cada moment. 

L'exigència argumental al marge, crec que és una qüestió molt intuïtiva. Tot amb tot, en 

novel·la, gairebé per principi, prioritzo la narració i la descripció al diàleg, que reservo 

sobretot per al teatre. 

Imma Monsó: El mateix et dic. Tinc novel·les on hi ha molt diàleg, és un recurs que faig 

servir sovint. D'altres on no n'hi ha gairebé gens. 

Jaume C. Pons Alorda: Predomina la narració. Em costa fer diàleg, i la descripció és lenta. 

Jordi Cabré: No planifico tant com per decidir proporcions. 

Mar Bosch: El text mana, es veu quan li cal un diàleg i quan no. 

Màrius Serra: No ho decideixo. Ho faig sobre la marxa. Fer novel·les amb recepta em 
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sembla una mala tria. 

Ramon Erra: Diuen que les coses importants s'han d'escenificar. I si vols que passi el temps 

ràpid, només amb un resum narratiu o descriptiu ja fas el fet. L'equilibri l'has de buscar una 

mica amb el nas. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Depèn de les necessitats de l’obra. De vegades, convé que el propi 

personatge parli, de vegades és millor que ho faci de manera indirecta. Combinar punts de 

vista és fantàstic en la novel·la. 

 

11. Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 

 

Antoni Pladevall: L'estat d'ànim de cada personatge en joc. La fúria, la indignació, la 

tendresa, el pànic o el desig, posem per cas, que els domina en cada moment condicionen el 

to de manera corresponent. 

Imma Monsó: Com deia abans, cal trobar la veu. I la veu només es troba escrivint. És com 

si sortís de la pròpia escriptura, de les frases naixen altres frases, almenys en el meu cas.  

Jaume C. Pons Alorda: Els personatges i situacions m'hi duen. 

Jordi Cabré: El tema que tracta. 

Mar Bosch: La mena d’història 

Màrius Serra: La veu del narrador. 

Ramon Erra: Sí és tragicòmica o només tràgica o si parla d'un món tocat i posat o d'un món 

de gent rara. Tot això afecta al to. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: La temàtica ho determina tot. Cal estar atent a l’adequació  

 

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

 

Antoni Pladevall: Sí, en un grau molt elevat. Una novel·la ambientada a pagès, per exemple, 

que és allò que personalment tinc més apamat, exigeix una diguem-ne sinceritat lingüística, 

que vol dir el predomini de mots i expressions genuïnament rurals. El llenguatge de la ficció 

ha d'acordar-se amb el de l'univers humà que pul·lula en l'obra; si no, causaria estranyesa. 

El mateix podem dir, en coherència, d'una obra de sabor diguem-ne urbà. 
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Imma Monsó: Sempre és un “tot”, de fet no es pot destriar el tema del llenguatge emprat, 

de manera que sens dubte l'un condiciona l'altre. 

Jaume C. Pons Alorda: No. El vaig descobrint a mesura que escric. 

Jordi Cabré: Sí. A Després de Laura, vaig haver de fer servir el llenguatge musical, per 

exemple. 

Mar Bosch: No sempre 

Màrius Serra: El tema i l’època, sí. 

Ramon Erra: I tant. Molt. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Sí, totalment. Cada personatge, cada història, cada situació exigeix una 

manera d’expressar-se. 

 

13. Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania personal 

o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 

 

Antoni Pladevall: M'agraden unes quantes coses: el treball de documentació previ, 

l'arquitectura ben travada del relat, la tria com més afinada millor de les paraules i la 

musicalitat que produeix el ritme de les frases encadenades. Em neguitegen, en canvi, els 

sotracs argumentals imprevistos que demoren la progressió de l'obra. 

Imma Monsó: Escric al llit. M'agrada fer-ho a casa, amb comoditat, no al carrer ni quan 

viatjo. La part més plaent és la de l'inici, quan et persegueix la història, quan vas trobant la 

forma i la veu. Després, la part de la correcció és més repetitiva. 

Jaume C. Pons Alorda: El que més m'agrada d'escriure és escriure, i el que menys, no 

escriure. No tinc cap mania. Són molt tranquil, jo. 

Jordi Cabré: M’agrada tot, d’escriure. Sempre m’arremango les mànigues. També 

destrosso bolígrafs: els mossego i els rosego i necessito que el meu ambient de treball lliure 

de coses que l’ocupin, espaiós. 

Mar Bosch: M’agrada la solitud, el silenci, estar fent una cosa que tens ganes de compartir 

després. Suposo que la mateixa emoció que posa la meva filla quan em fa un dibuix a l’escola 

i després me l’ensenya a l’hora de berenar... 

Màrius Serra: M’agrada deixar-me portar per l’acció i l’observació. El que no m’agrada 

escriure no ho escric. Per a mi, escriure és un terreny de llibertat màxima. 
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Ramon Erra: M'agrada molt retocar i revisar. No m'agrada gaire la fase de revisar les 

galerades perquè és molt estressant, però mentre reviso pel meu compte m'ho passo molt bé. 

No tinc manies. Necessito silenci i estones llargues per davant. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: M’agrada escriure sobre els sentiments humans i la sensualitat. Intento ser 

eficaç en les descripcions. No faig res en especial. 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

1. Com definiria vostè la correcció? 

Antoni Pladevall: El definiria com l'intent de perfeccionament compositiu, lexical i estilístic 

del text. En darrer terme, com la depuració màxima de l'expressió atenent la dimensió 

artesana de la literatura. 

Imma Monsó: Esborrar i esborrar  

Jaume C. Pons Alorda: És fonamental. Sempre els faig cas, als correctors, i més a en Jordi 

Raventós. Ell mateix també corregeix al final per veure què ha passat per alt. 

Jordi Cabré: La part última de l’escriptura en la que s’apliquen les normes d’ortografia.  

Mar Bosch: Una quarta pota de la taula. 

Màrius Serra: La mirada imprescindible d’un lector aliè al text, si parlem de correcció 

lingüística. L’estilística ja és una altra cosa. Ara bé, la correcció que fa el mateix autor forma 

part del procés d’escriptura. No entenc escriure sense reescriure. 

Ramon Erra: Són el toc de gràcia. Les pinzellades que fan que tot llueixi. 

Sergi Pàmies: Necessito l’opinió de tercers quan he acabat de polir, polir i polir i ja no tinc 

ni la distància ni la perspectiva per ser equànime i objectiu. 

Vicenç Llorca: Fonamental. Sense correcció no hi ha escriptura.  

 

2. Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i per 

corregir?  

 

Antoni Pladevall: Sí, constantment, paràgraf rere paràgraf, capítol rere capítol. En reprendre 

un capítol que el dia abans vaig deixar inacabat, m'entretinc a repassar tot el text de la primera 

a l'última línia, tant per confirmar o millorar les solucions del dia abans com per retrobar 
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l'alenada i la intenció abandonades, operació que pot durar una hora o més. En acabat, 

prossegueixo. I així, cada dia. Per això sóc lent de mena 

Imma Monsó: Sovint ho deixo tot pel final.  

Jaume C. Pons Alorda: No. Sempre vaig endavant. Això ho faig a la relectura. 

Jordi Cabré: Sempre. Rellegeixo amb la mateixa proporció que la que escric.  

Mar Bosch: Si, massa. 

Màrius Serra: Quan ho passo a l’ordinador sí. En la fase inicial d’escriptura a mà no tant. 

Ramon Erra: Una mica. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Sí. Fins i tot, llegeixo en veu alta per veure com “sona”  

 

3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció?  

 

Antoni Pladevall: Els canvis solen ser sobretot formals: substitució de paraules, 

incorporació d'expressions de la llengua viva, refosa de frases o fragments concrets que no 

m'acaben de convèncer per raons de sentit o de musicalitat. 

Imma Monsó: Els canvis acostumen a ser de forma, en aquest punt. 

Jaume C. Pons Alorda: Tots dos, i més a mesura que et fas vell. No tinc cap ordre. 

Jordi Cabré: De forma. Quasi mai són de contingut. No tinc cap ordre.  

Mar Bosch: Solen ser més de forma 

Màrius Serra: No, no. Hi ha canvis de tota mena. 

Ramon Erra: Una mica tot. 

Sergi Pàmies: La correcció alterna el contingut i la format, és la manera més natural de fer-

ho. 

Vicenç Llorca: Normalment són més de forma. Però cal estar atent a tot.  

 

4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 

 

Antoni Pladevall: I tant. M'agrada la variatio verbal, tal com defensa el cànon clàssic 

grecollatí, i sovint hi ha paraules rebels que no se t'acuden en aquell precís moment, o 

paraules que ni tan sols coneixes, i aleshores el diccionari és una eina imprescindible. 
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Imma Monsó: Sí, naturalment, el diccionari és una eina fonamental i la precisió una qualitat 

que de vegades trobo a faltar en alguns escriptors actuals. 

Jaume C. Pons Alorda: Poques vegades. Si has de buscar la paraula no deu ser gaire bona. 

Jordi Cabré: Sí, molt sovint. Utilitzo el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC, el de 

sinònims i el de castellà-català. 

Mar Bosch: I tant! Escric amb el diccionari al costat. No me’l sé de memòria! Tot i així 

discutim sovint, ell i jo... 

Màrius Serra: Els diccionaris són unes de les meves lectures predilectes. 

Ramon Erra: De tant en tant. 

Sergi Pàmies: - 

Vicenç Llorca: Sí, sempre cal consultar el diccionari. 

 

DONAR EL TEXT PER ACABAT  

 

1. Com decideix que ha acabat una novel·la? 

Antoni Pladevall: Quan m'adono que els personatges principals han resolt bé o malament 

(els meus, pobrets, més aviat malament) les tensions del conflicte que els enfrontava. 

Imma Monsó: De nou, la intuïció. Hi ha un moment que “saps” que allò és el final. 

Jaume C. Pons Alorda: No sóc jo, és la novel·la que m'ho diu. 

Jordi Cabré: La novel·la ho decideix. 

Mar Bosch: Quan ja n’estic fins els nassos i poso “fi”. 

Màrius Serra: Quan deixo de tenir el neguit interior i he arribat on volia arribar la dono per 

acabada, però sempre és un final provisional. Després comença la lectura aliena i la possible 

discussió. 

Ramon Erra: El dia que dius, estic fart de retocar. O bé el dia que veus que el cap vol 

marxar d'aquella història perquè n'hi ha una altra que ha començat a fer niu dins teu. Quan 

passa això segurament ja fa temps que la novel·la està llesta, però no goses deixar-la per 

bona. 

Sergi Pàmies: M’imagino que acabo quan no puc més o quan crec que ja no es pot afegir 

res més. És una barreja de ganes de veure-ho acabat i d’incapacitat de fer-ho d’una altra 

manera. 

Vicenç Llorca: Quan ja s’han exhaurit les vies expressives d’un tema i ja ha quedat creat. 
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2. Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades?  

 

Antoni Pladevall: Com he dit abans, destaco per la meva avarícia (o potser pudícia) 

escriptora i no ensenyo mai l'obra a ningú, ni a l'editor, fins que no la considero enllestida 

del tot. Dec ser una mica feréstec. 

Imma Monsó: No. 

Jaume C. Pons Alorda: No. 

Jordi Cabré: Sí, necessito el teu. Normalment la llegeixen els meus amics però sóc jo qui 

decideixo. 

Mar Bosch: No 

Màrius Serra: El vistiplau no, però estic obert a discutir l’obra amb editors (agents o 

lectors). De vegades he introduït canvis importants. A “De com s’escriu una novel·la” vaig 

introduir els únics fragments on surt mon fill discapacitat, sobre el qual després escriuria 

“Quiet”, perquè l’editor d’Empúries de llavors, Bernat Puigtobella, va tenir l’encert de dir-

m’ho. 

Ramon Erra: L'editor sempre té la darrera paraula, o la penúltima. Jo no faig canvis que no 

vegi clars i que no m'agradin a mi, però accepto suggeriments de gent amb criteri. 

Sergi Pàmies: Necessito que a l’editor li agradi, que no és poc. 

Vicenç Llorca: No. Tu has de ser el teu crític més exigent. 

 

LA TESI 

 

1. La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això 

és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 

Antoni Pladevall: Em sembla una observació ben certa i sobradament avalada per la llarga 

història del gènere novel·lístic. Ben rumiat, hi ha uns elements concurrents o compartits per 

qualsevol novel·lista: la tria del tema principal, l'argument, la trama o trames, la galeria dels 

personatges principals i secundaris; i, en el pla més compositiu i formal, el predomini de la 

narració i la descripció per damunt del diàleg i la influència (encara que a vegades d'una 
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manera desordenada o dinamitada, sobretot després de James Joyce) de l'estructura  tripartida 

clàssica de base aristotèlica -introducció, nus i desenllaç- en la composició d'una novel·la.  

Altres elements sovint convocats pels autors, sens dubte més optatius, poden ser la 

recurrència a la intriga o al suspens, el desplegament d'un bon cabal de facècies atractives 

en la línia de la millor tradició de la novel·la d'aventures, amb l'Odissea homèrica com a 

gran referent, i, no cal dir-ho, la pintura verbal generosa del protagonista -heroi o perdedor 

de torn- que dispara l'aplaudiment o la pietat catàrtiques del lector. 

Imma Monsó (respon les dues preguntes alhora):  

Segurament es podrien identificar unes pautes. Però també penso que cada escriptor, així ho 

he pogut veure al meu voltant, fa servir procediments molt diferents per inspirar-se i per 

redactar. Potser la part més comuna seria la correcció. Però també en això hi ha diferències: 

hi ha autors que corregim i esborrem moltíssim (jo em recordo més esborrant que escrivint), 

en una espècie de treball crític constant sobre la pròpia obra, i d'altres que fan abans aquest 

treball i quan escriuen no esborren gairebé mai. 

Jaume C. Pons Alorda:  

1.- Sí. Sempre hi ha d'haver una metodologia. 

2.- El procés de construcció de la novel·la: pensar-la -sigui pensament conscient o 

inconscient-, fer-la i revisar-la o no. També la introducció, el nus i el desenllaç. 

Jordi Cabré:  

1.- Jo crec que sí.  

2.- L'obsessió i les ganes. 

Mar Bosch (respon les dues preguntes alhora): 

Enamorament-idea (un fil conductor prou potent que no et faci abandonar) 

Argument-esquelet (un barco sense forats o amb forats de bon tapar) 

Desenvolupament-pla de treball (pauta i marca de temps per desenvolupar cada història) 

Reredacció (esponjar, suprimir) 

Correcció (es deixa reposar el text i s’hi torna, ara amb la capa de Pompeu Fabra) 

Màrius Serra: 

1.- Segur que es poden trobar pautes comunes, però d’aquí a establir un “MÈTODE” crec 

que hi ha un bon tros. 

2.- No pretendràs que t’escrigui jo les conclusions del treball, oi?  

Ramon Erra: (respon les dues preguntes a l’hora) 
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Crec que hi ha dos grans tipus d'escriptors. Els que ho planifiquen tot al mil·límetre abans 

de posar-se a escriure i els que, al contrari, van més a les palpentes, s'enjogassen amb el 

que tenen entre mans. Els primers solen fer poques revisions, perquè ja s'acosten molt al 

que volen fer a la primera. Els enjogassats, entre els quals m'hi poso jo, necessiten més 

revisions un cop acabada la fase d'exploració. 

Sergi Pàmies: M’imagino que, com a tots els oficis, hi deu haver pautes concretes que es 

repeteixen. Però desconec quins són els elements d’aquest patró. En el meu cas, el procés es 

simplifica a tres fases complementàries: obsessió, escriptura i correcció. L’obsessió i la 

correcció han de ser llargues i fructíferes mentre que l’escriptura pot ser més compulsiva. 

Vicenç Llorca (respon les dues preguntes alhora):  

El procés de l’escriptura té unes pautes, en efecte. Abans has parlat de planificar, redactar i 

corregir, d’investigar, etc. Ara bé, la manera de fer-ho és molt diferent d’uns escriptors a uns 

altres. Depèn de la teva manera de ser. Jo, per exemple, sóc molt dialèctic. No ho planifico 

tot, però sí que tinc un pla inicial. A partir d’aquí, a mesura que escric, vaig trobant el camí. 

Deixar reposar i revisar esdevé també fonamental. Una bona novel·la és com el vi: guanya 

quant més la deixes reposar. Arriba un moment en què l’escriptor creu que ja ha arribat a 

escriure el millor que podia aquella obra. És el moment de posar punt i final. 

2.2. Extracció dels resultats de les entrevistes 
 

En aquest aparat es comenten els resultats de les entrevistes fetes als escriptors pregunta a 

pregunta per tal cercar amb més facilitat punts de coincidència entre ells. 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 
  

1.    Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de 

reciclar un escriptor? Com? 
  

Vuit dels nou escriptors entrevistats diuen que aprenem a escriure llegint (Antoni Pladevall, 

Imma Monsó, Pons Alorda, Jordi Cabré, Sergi Pàmies, Màrius Serra, Ramon Erra, Vicenç 

Llorca). Les següents respostes més nombroses són la vida mateixa (Imma Monsó, Màrius 

Serra i Ramon Erra) i la mateixa pràctica de l’escriptura (Jordi Cabré, Mar Bosch, Sergi 

Pàmies). 

Altres respostes no tant freqüents són el coneixement de la llengua (Mar Bosch), les classes 

d’escriptura (Pons Alorda), escoltar i observar (Imma Monsó), imitar (Jordi Cabré) i el fet 

d’enamorar-se de les paraules fins al punt que acabes necessitant-les per viure (Antoni 

Pladevall). 

Pel que fa a la formació, una part dels escriptors consideren que el coneixement de la llengua 

és el més necessari (Mar Bosch, Pons Alorda, Vicenç Llorca), així com la lectura (Màrius 

Serra, Ramon Erra, Vicenç Llorca). També es menciona en menor grau la intuïció i la vida 
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(Imma Monsó). 

Tots els autors coincideixen a dir que el reciclatge és necessari. Un grup més nombrós diu 

que el reciclatge es basa en la lectura, i el segon grup considera molt important la vida 

mateixa (Imma Monsó, Ramon Erra). També hi ha qui diu que el fet d’escriure ja és un 

reciclatge permanent (Antoni Pladevall). 

  

2.    Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes 

important de l'escola i de la família? 
La majoria dels escriptors pensen que existeix una part innata en la seva afició i habilitat per 

l'escriptura. Molts parlen de com l’ambient és un condicionant però no hi ha cap escriptor 

que declari que tot és après. En canvi, sí que hi ha dos escriptors que opinen que tot és innat 

(Jordi Cabré i Màrius Serra). 

També hi ha qui diu que tot i ser una barreja de les dues coses, la part innata triomfaria 

malgrat un ambient poc favorable (Antoni Pladevall). 

  

3.    Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 
Tots els escriptors coincideixen a dir que la lectura és essencial, i la majoria diu que s’ha de 

llegir molt. Dos escriptors més (Jordi Cabré i Mar Bosch), que s’ha d’haver llegit el just, i 

un, que no i que és més una qüestió de qualitat que no pas de quantitat (Antoni Pladevall). 

També tots els escriptors diuen que les lectures els han condicionat. 

  

4.    És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 
Aquí la majoria diu que sí (exceptuant en Pons Alorda, que dubta de si és més important 

llegir els autors contemporanis de l'escriptor), tot i que alguns afegeixen que tampoc cal 

haver-los llegit tots (Jordi Cabré) i que la tria l’ha de fer cadascú (Imma Monsó). No tots els 

escriptors ho consideren necessari (Màrius Serra, Sergi Pàmies). 

  

5.    Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 
Tots els autors consideren que cal haver llegit poesia. I han remarcat que cal llegir-ne perquè 

és fonamental, poesia que et commogui. Antoni Pladevall diu que la poesia és el millor 

obrador de la llengua, el territori que permet enfrontar-te més directament amb la paraula 

nua. La poesia t'arma més i millor que qualsevol altre gènere. 

  

6.    Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 
Aquí cadascú ha dit la seva, però dos escriptors han repetit autor: Proust. 

No hi ha un escriptor que hagi marcat a tothom. 

A part d’això, podem treure altres estadístiques. S’han mencionat 5 autors catalans, 3 de la 

resta de l’estat espanyol, 3 d’alemanys, 3 d’anglesos, 2 de francesos, 3 d’americans, un de 

cubà, un d’argentí, un d’austríac, un d’italià i un de colombià. 

Tot i així, aquesta pregunta és del tot personal perquè depèn de l'itinerari vital i lector de 

cadascú. 

  

L'OFICI D'ESCRIURE 
  

1.    Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 
Tot i que les motivacions són particulars per cada autor a la majoria els mouen motivacions 

personals, i a una minoria motivacions orientades cap als altres. 
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Les motivacions personals que els autors citen són reflexionar (Antoni Pladevall) duplicar 

la vida (Imma Monsó), emocionar-se a un mateix (Pons Alorda), expressar una idea (Jordi 

Cabré), descobrir i fer possibles nous mons (Mar Bosch), cedir a la necessitat i la passió 

(Màrius Serra) i la necessitat de submergir-se un mateix en una idea (Sergi Pàmies). 

Entre les encarades als altres hi ha l’emocionar als altres (Pons Alorda) i les motivacions 

humanitàries i la natura (Vicenç Llorca). 

  

2.    Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, 

en els altres, en l'obra mateixa)? 
En aquest apartat molts escriptors comencen dient que no tenen cap finalitat tot i que després 

en diuen alguna o més d’una. En algun cas parlen també de motivacions. Totes són diverses 

i no n’hi ha cap que predomini sobre les altres. Hem classificat les respostes en tres grups: 

  

  

a) Motivacions i finalitats centrades en un mateix: 

- Sadollar un desig (Imma Monsó) 

-  Plantejar-se qüestions sobre l’ésser humà (Pons Alorda) 

- Estar a gust amb un mateix (Pons Alorda) 

-  Aprendre a escriure (Mar Bosch) 

-  Com a repte creatiu contra un mateix (Ramon Erra) 

- Descobrir a on hom pot arribar escrivint (Sergi Pàmies) 

 

b) Motivacions i finalitats en els altres: 

-  Entretenir (Mar Bosch) 

-  Compartir l’obra acabada (Sergi Pàmies) 

-  El diàleg (Vicenç Llorca) 

-  Oferir bellesa o compartir-ne el plaer (Antoni Pladevall i Vicenç Llorca) 

  

c) Motivacions i finalitats centrades en l’obra: 

-  Que una frase t’estiri a la següent (Màrius Serra) 

-  La precisió de les idees (Antoni Pladevall) 

-  Aconseguir coherència interna (Antoni Pladevall) 

-  Crear bellesa (Pons Alorda, Antoni Pladevall) 

- L’obra mateixa. L’art per l’art (Jordi Cabré) 

- Fer algun dia una molt bona novel·la o recull de contes (Mar Bosch) 

 

  

3.    Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui 

sempre a l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 
Tots els escriptors estan d’acord que ser escriptor és una manera de viure. Alguns ho matisen 

i parlen més de la mirada (Antoni Pladevall i Màrius Serra) i altres diuen que potser és primer 

la manera de ser la que t’acaba fent ser escriptor (Imma Monsó). 

  

4.    Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui 

bona? 
Quasi tots els escriptors diuen que aprecien més el com que el què d’una narració, és a dir, 

l’estil. Moltes de les respostes també valoren la capacitat de sorprendre, la capacitat 

d’emocionar i d’atrapar el lector i que aporti una visió del món. Han sortit altres respostes, 



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

85 

 

com l’estructura, que et permeti plantejar-te qüestions, l’atmosfera, la bona escriptura, la 

força dels personatges i la profunditat. 

  

5.    Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les 

segueix? Ho fa en aquest ordre? 
Tots els escriptors menys en Jordi Cabré segueixen aquestes fases però no tothom ho fa en 

aquest ordre, no sempre les segueixen de la mateixa manera i de vegades no són processos 

lineals que es duguin a terme l’un darrere l’altre. 

  

6.    Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què 

escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 
És evident que el fet de disposar de més o menys temps per dedicar a l’escriptura depèn de 

molts factors, des quals les obligacions laborals i familiars són els més evidents. És per això 

que les respostes dels escriptors varien molt en funció de les circumstàncies personals de 

cadascú. Amb tot, molts dels autors afirmen que escriuen cada dia, i la majoria són constants 

tot i que també n’hi ha que diuen que necessiten descansar. 

  

7.    Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al 

moment actual? 
En aquest apartat quasi tots els escriptors confirmen que ha canviat el seu procés 

d’escriptura, perquè l’han perfeccionat, o bé hi han introduït millores com ara revisar més o 

jugar més amb el lector. Però també hi ha escriptors que asseguren que continua essent el 

mateix o que no ha canviat gaire. 

  

8.    Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 
Pel que fa a aquesta qüestió la resposta dels escriptors no sempre ha estat prou completa i ha 

calgut complementar-la amb les respostes que han donat en les preguntes 2 i 4 del bloc de 

Formació de la primera idea; 5, 7 i 10 de l’Ofici d’escriure, 2 de Planificació i 1 i 2 de 

l’apartat La tesi. 

De les respostes dels escriptors podem deduir que la majoria segueixen les tres fases 

(planificació, redacció i revisió) tot i que no sempre en aquest ordre. Només dos escriptors 

(Jordi Cabré i Sergi Pàmies) afirmen que no fan cap mena de planificació. 

Per a la majoria d’escriptors a l’inici del procés hi pot haver una idea, un repte, una història... 

que es va covant durant molt de temps i que en serà el desencadenant, allò que mourà 

l’escriptor a començar. Hi ha autors que parlen de la inspiració, però no sembla que aquesta 

sigui el desencadenant del procés perquè molts afirmen que la inspiració els agafa ja 

treballant. La inspiració, però, pot arribar en qualsevol moment. 

En algun moment la idea que els ha anat obsessionant durant molt de temps els fa passar a 

l’acció, és a dir, fa de motor del procés d’escriptura. I el procés pot començar planificant o 

escrivint. En aquest punt trobem aquestes tipologies: 

  

- Escriptors que a partir del motor (idea, història, moment de revelació) comencen a 

escriure i després planifiquen (Imma Monsó i Vicenç Llorca) 

  

- Escriptors que a partir del motor planifiquen i després comencen a escriure (Mar 

Bosch i Jaume C. Pons Alorda) 

  

- Escriptors que a partir del motor comencen escrivint i no planifiquen (Antoni 
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Pladevall, Jordi Cabré i Sergi Pàmies) 

  

- Altres: escriptors que fan servir procediments diversos segons l’obra o que no han 

detallat aquesta qüestió (Màrius Serra i Ramon Erra) 

  

Dels escriptors que planifiquen l’obra la majoria afirma que hi dediquen menys temps que a 

la revisió o a la redacció. Pons Alorda aquí es distingeix de la resta d’escriptors perquè 

assegura que justament és a la planificació al que hi dedica més temps. Aquest escriptor 

sembla que segueix ordenadament les tres fases (planificació, redacció i revisió): té una 

primera idea, després fa la fase de planificació (durant dos anys), redacta (també durant dos 

anys) i per últim revisa (un any i mig). 

Pel que fa a la planificació podem considerar-la com una fase independent de les altres o bé 

integrada dins de tot el procés d’escriptura. És per això que alguns escriptors afirmen que 

les diferents fases es poden solapar (Imma Monsó) o fins i tot el fet que hi ha escriptors que 

diuen que no planifiquen en absolut al mateix temps que afirmen que revisen o poleixen el 

text contínuament (Antoni Pladevall, Sergi Pàmies i Jordi Cabré). Aquesta mínima 

planificació integrada dins el procés de revisió i reescriptura és comuna a tots els escriptors 

ja que la revisió porta a la reescriptura (cal detectar allò que es vol canviar, idear una nova 

solució i procedir a elaborar-la). 

Tots els escriptors alternen l’escriptura amb la revisió i ho expressen així: “fer una primera 

versió torrencial que després convé treballar i polir i polir i polir i tornar a polir” (Sergi 

Pàmies), “redacto, reviso i després faig una revisió final.” (Jordi Cabré), “normalment 

reviso capítol a capítol i no avanço fins que el capítol no està “net””(Mar Bosch), “Després 

començo a redactar i vaig corregint a mesura que va madurant el procés de la 

creació.”(Vicenç Llorca). 

Cal remarcar que tots els escriptors consideren la revisió una part fonamental de 

l’escriptura: “Revisar sempre és imprescindible, i no una vegada, sinó moltes” (Imma 

Monsó), “La revisió fa molt millor el resultat. Hauríem de ser més reescriptors.”(Pons 

Alorda), “reviso capítol a capítol i no avanço fins que el capítol no està “net” (Mar Bosch), 

“La revisió és ineludible” (Màrius Serra), “convé treballar i polir i polir i polir i tornar a 

polir.” (Sergi Pàmies), “Deixar reposar i revisar esdevé també fonamental” (Vicenç Llorca), 

“sobretot, corregeixo i corregeixo fins a l'excés” (Antoni Pladevall). En Ramon Erra dedica 

a la fase de revisió més temps que cap altra (dos anys de revisió per un any de redacció) 

mentre que en Jordi Cabré dedica la mateixa quantitat de temps a les dues fases. 

Considerem, per tant, que es pot escriure a raig però que s’ha d’anar revisant i 

reescrivint contínuament. Hi ha qui ho fa capítol per capítol però la majoria d’escriptors 

no diuen amb quina freqüència revisen ni si ho fan per frases, paràgrafs, capítols o altres 

unitats. 

  

9.    Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com 

el Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora de 

formar i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, 

etc.? 
Aquí la majoria d’escriptors asseguren que escriuen amb ordinador, i afegeixen que ho fan 

així perquè és una escriptura més pràctica a nivell de correcció i canvis i perquè permet 

escriure a més velocitat. Dins dels que escriuen a ordinador també n’hi ha que fan algunes 

notes escrites a mà. I també hi ha qui fa tot el procés a mà i després ho passa tot a l’ordinador. 

 Cinc autors utilitzen el Word i un l’Open Office. De l’Scrivener només en parla en Pons 
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Alorda i diu que el coneix però que el troba massa complicat. 

 

10.   Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una 

novel·la dedica a: 

- Planificació 

- Redacció 

- Documentació 

- Revisió 

- Correcció 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

 

Per fer més entenedores les respostes a aquesta pregunta hem elaborat la següent taula amb 

la informació que ens han proporcionat els escriptors. Per tenir una resposta més completa 

també hem emprat respostes de la pregunta 2 de Planificació i les respostes . Tot i així, cal 

remarcar que hi ha escriptors que han manifestat que algunes d’aquestes etapes es solapen i 

que per tant no es pot quantificar d’aquesta manera, escriptors que no ho sabrien dir o que 

no han contestat. 

 

 

  

 
 Antoni 

Pladevall 

Imma 

Monsó 

J. Pons 

Alorda 

Jordi 

Cabré 

Mar 

Bosch 

Màrius 

Serra 

Ramon 

Erra 

Sergi 

Pàmies 

Vicenç 

Llorca 

Planificació 10% Poc Dos 

anys 

0% Breu Depèn Poc No planifico 

(0 %) 

Poca 

planificació 

Redacció 50% Molt més 

temps que a 

la 

planificació 

Menys 

de dos 

anys 

50% Quasi 

tot 

 Un any   

Documentació 15% No ho sé Depèn 5% No ho 

sé 

 Uns 

mesos 

  

Revisió 10% Molt més 

temps que a 

la 

planificació 

Un any 

i mig 

≈50% Reviso 

per 

capítols 

 Uns 

dos 

anys 

  

Correcció 20%  Depèn No 

faig 

faltes 

No ho 

faig jo 

 Un mes   

Altres (buscar 

la inspiració, 

madurar les 

idees...) 

   Molt 

(2-3 

anys) 

  Cada 

dia una 

estona 

o 

sempre 

Deixo que la 

idea 

m’obsessioni 

(això pot 

durar anys) 

2 

 

                                                           
2 Taula de distribució temporal de les diferents tasques segons els escriptors. 
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Primerament, veiem que quasi tots els escriptors fan una planificació breu o que no 

planifiquen, menys en Pons Alorda, que assegura que és l’etapa de tot el procés a la que hi 

dedica més temps. Tots els escriptors que detallen el temps dedicat a cada etapa revisen més 

que no pas escriuen (Ramon Erra) o revisen tant com escriuen (Imma Monsó i Jordi Cabré), 

excepte en Pons Alorda que escriu més que no pas revisa i podem interpretar que és així 

perquè justament és el que més planifica. També hi ha qui no concep la redacció i la revisió 

com processos separats i que per tant els tracta com un conjunt (Mar Bosch) i qui no ho 

especifica (Màrius Serra, Sergi Pàmies i Vicenç Llorca). 

Podem concloure que l’Antoni Pladevall comprèn la correcció i la revisió tant com parts 

integrades en la redacció com qüestions a part pel fet que tot i adjudicar un baix percentatge 

tant a la correcció (20%) com a la revisió (10%) assegura que corregeix de manera contínua 

i quan encara està redactant tots els capítols, és a dir, quan encara no ha finalitzat el procés 

d’escriptura (“Reviso i reescric constantment, capítol a capítol.”). La resposta a la pregunta 

5 de L’ofici d’escriure també ens fa pensar que és així, ja que respon:“...sobretot, corregeixo 

i corregeixo fins a l'excés, potser de manera malaltissa”. 

  

Del que hem dit en el paràgraf anterior podem concloure que el temps dedicat a la 

planificació és inversament proporcional a la revisió. Dit d’una altra manera, com més es 

planifica, menys cal revisar, i viceversa. 

Pel que fa a la documentació veiem que és una etapa més secundària a la qual els escriptors 

dediquen proporcionalment molt menys temps tot i que depèn del projecte, ja que s’entén 

que no sempre es necessita el mateix grau de documentació i fins i tot pot ser innecessària 

perquè també es pot escriure sobre temes que hom domina. 

Quant a la correcció podem observar que a vegades es considera un aspecte també secundari, 

i que fins i tot a vegades no es fa (Jordi Cabré) o es delega a algú altre (Mar Bosch). En 

aquests dos casos considerem que s’entén la correcció com a esmenar les faltes gramaticals. 

Altres autors que sí que han expressat que hi dediquen temps o bé n’hi dediquen poc (Antoni 

Pladevall i Ramon Erra) i bé diuen que la quantitat de temps pot variar segons el projecte 

(Pons Alorda). 

Més de la meitat dels escriptors no fan especificacions o no saben el temps que hi dediquen, 

així que tractarem aquest aspecte en l’apartat de Revisió i correcció. 

Dels escriptors que han concretat el temps que dediquen a altres activitats -com buscar la 

inspiració o madurar les idees- o dels que ho hem pogut deduir a partir d’altres respostes 

veiem que tots hi destinen molt de temps, anys, fins i tot (Jordi Cabré i Sergi Pàmies) o bé 

que hi dediquen una estona cada dia i sempre ho fan (Ramon Erra). 

  

11.   Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 
En aquesta pregunta només hem considerat les respostes que tenen a veure amb el gènere 

narratiu. Les respostes són diverses i no hi ha un motiu mencionat per la majoria. El més 

freqüent és la complexitat de l’obra (Jordi Cabré, Ramon Erra i Màrius Serra), seguida per 

la seva extensió (Jordi Cabré i Mar Bosch), pel fet de ser la primera novel·la escrita per 

l’autor (Pons Alorda), per la documentació (Antoni Pladevall i Ramon Erra) i per l’esforç de 

redacció (Vicenç Llorca). També hi ha hagut altres respostes com la impossibilitat de 

quantificar-ho d’aquesta manera (Imma Monsó). 

  

12.   Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 
Sis escriptors diuen que sí que busquen un estil propi, mentre que tres diuen que no (Antoni 
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Pladevall, Mar Bosch i Sergi Pàmies). El segell, -sigui el que busca cada escriptor, el que li 

han adjudicat o el que l’escriptor considera que posseeix- és personal i diferent per a tothom: 

l’exageració (Pons Alorda), fer de psicòleg i fer que el lector es plantegi qüestions (Jordi 

Cabré), no tenir por de com s’escriu (Mar Bosch), dominar el llenguatge (Ramon Erra), 

intentar que l’escriptura s’assembli al seu autor (Sergi Pàmies) i l’humanisme i la bellesa 

(Vicenç Llorca). Hi ha qui no diu quin és el seu segell personal (Antoni Pladevall i Imma 

Monsó). 

  

13.   Necessita llegir altres autors per agafar idees? 
Podem classificar els escriptors entre els que diuen que un dels motius perquè llegeixen és 

per agafar idees (Ramon Erra) i els que no llegeixen per aquest motiu (tots els altres). 

Hi ha escriptors que han especificat altres motius pels quals llegir: 

-     “per cuinar el plat que estàs fent” 

-     “per agafar constància i força 

-     “per viure feliç” 

-     “perquè, de fet, m’agrada més llegir que escriure” 

-     “per madurar les meves [idees]” 

-     “ pel simple plaer de deixar-me agombolar per la història que t'expliquen” 

  

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 
  

1.    Com arriba la inspiració? 
Aquí hi ha divisió d’opinions. Els escriptors han respost o bé que és més qüestió de posar-

se a treballar que d’inspiració (Antoni Pladevall, Imma Monsó, Pons Alorda, Jordi Cabré) o 

bé que la inspiració arriba per sorpresa i és un misteri (Màrius Serra, Ramon Erra i Vicenç 

Llorca). 

  

2.    Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el 

final de la seva novel·la en començar a escriure? 
Podem veure que hi ha una gran variabilitat de respostes i que pràcticament totes són 

diferents. Hi ha dos escriptors que diuen que sí que coincideix la idea amb el resultat i que 

també saben el final (Pons Alorda i Sergi Pàmies), tres que diuen que no (Antoni Pladevall, 

Imma Monsó i Jordi Cabré), un que diu que generalment no coincideix (Màrius Serra) i dos 

més que diuen que no del tot o que de vegades (Ramon Erra i Vicenç Llorca). Quatre 

escriptors diuen que no saben el final (Antoni Pladevall, Imma Monsó, Jordi Cabré i Vicenç 

Llorca) i dos més que depèn de la novel·la (Màrius Serra i Ramon Erra). 

  

3.    Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 
Tots els escriptors afirmen que van teixint la novel·la menys en Pons Alorda, que la veu tota 

de cop. 

  

4.    Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 
L’Imma Monsó i en Màrius Serra afirmen que escriuen a raig mentre que en Pons Alorda 

diu que fa una planificació prèvia. També hi ha qui diu que no fa cap d’aquestes dues coses 

(Antoni Pladevall i Jordi Cabré) i qui fa les dues (Ramon Erra i Vicenç Llorca). 

  

5.    Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

Tots els escriptors que han contestat la pregunta asseguren reescriure constantment. 
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DOCUMENTACIÓ 
  

1.    El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 
Només l’Antoni Pladevall i en Ramon Erra han respost que la documentació es du a terme 

només abans de començar a escriure, i afegeixen que moltes vegades és necessari tornar-hi. 

La resta d’escriptors que han contestat asseguren que també s’ha de fer durant (Jordi Cabré 

i Mar Bosch), durant i després (Pons Alorda i Vicenç Llorca) o no ho especifiquen (Ramon 

Erra). També hi ha qui diu que és millor documentar-se del que a hom li interessi i posar-se 

a fer una novel·la amb el propi bagatge (Màrius Serra). 

  

2.    Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 
La gran majoria d’escriptors fan servir llibres (Antoni Pladevall, Pons Alorda, Mar Bosch, 

Màrius Serra, Imma Monsó, Jordi Cabré, Ramon Erra i Sergi Pàmies) i Internet (Antoni 

Pladevall, Pons Alorda, Jordi Cabré, Mar Bosch, Ramon Erra i Vicenç Llorca). Més de la 

meitat dels escriptors també es documenten a partir del testimoni d’altres persones (Antoni 

Pladevall, Mar Bosch, Ramon Erra, Pons Alorda i Sergi Pàmies) i tres utilitzen documentals 

(Pons Alorda, Ramon Erra i Sergi Pàmies). En menor mesura han sortit respostes com diaris 

i mapes (Imma Monsó), pel·lícules (Pons Alorda), l’experiència vital (Màrius Serra), revistes 

(Ramon Erra), fotos antigues (Ramon Erra) i viatjar (Antoni Pladevall i Vicenç Llorca) i 

parlant amb especialistes (Antoni Pladevall). 

  

3.    Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure? 
Tots els escriptors menys dos diuen haver hagut de desplaçar-se per descriure més tard un 

espai, tot i que alguns admeten que no ho han fet servir gaire (Màrius Serra i Imma Monsó). 

Els escriptors que diuen que no s’han hagut de desplaçar (Pons Alorda i Jordi Cabré) 

argumenten que ha sigut perquè descriuen llocs de fantasia i ciència-ficció o situen l’acció 

en llocs on ja han estat. 

  

PLANIFICACIÓ 
  

1.    Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 
Per analitzar aquesta pregunta l’hem complementat amb les respostes de la pregunta 8 de 

L’ofici d’escriure. Trobem quatre escriptors que fan alguna mena de paratext abans 

d’escriure (Pons Alorda, Mar Bosch i Ramon Erra), tot i que també hi ha qui els fa un cop 

ha començat la seva fase de redacció (Antoni Pladevall i Màrius Serra). Tres escriptors no 

utilitzen cap mena de recurs d’aquest estil (Imma Monsó, Vicenç Llorca i Jordi Cabré). 

L’eina més utilitzada són els esquemes (Pons Alorda, Mar Bosch i Ramon Erra), seguida 

dels esborranys (Pons Alorda i Ramon Erra). També es menciona l’ús de la pluja d’idees 

(Ramon Erra), de resums (Pons Alorda), d’arbre de personatges (Mar Bosch), escaletes 

(Pons Alorda) i prendre notes (Antoni Pladevall). 

Cal destacar que tot i afirmar no fer paratextos, en Jordi Cabré sí que menciona que s’apunta 

les idees principals que vol que surtin a la seva novel·la. 

  

2.    Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre 

com es desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 
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Obviarem aquesta pregunta ja que ja l’hem comentat a l’apartat 8 de L’ofici d’escriure. 

  

3.    Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 
En aquesta qüestió, d'entrada, semblaria que es pot establir dues classes d'escriptors del tot 

oposades: els que manifesten que quan escriuen cerquen involucrar emocionalment el lector 

(Antoni Pladevall, Pons Alorda, Jordi Cabré, Mar Bosch i Ramon Erra) i els que manifesten 

just el contrari (Imma Monsó, Màrius Serra, Sergi Pàmies i Vicenç Llorca). 

Però si analitzem les seves respostes veurem que tant uns com altres cerquen la 

comunicació amb el lector. Fixem-nos en les respostes dels escriptors que afirmen que no 

escriuen pensant a involucrar el lector: «No hi acostumo a pensar perquè és la millor manera 

de comunicar-hi» (Imma Monsó), «intento que el diàleg es pugui establir a través de 

l'autenticitat del text» (Sergi Pàmies), «confio que després el lector confiarà en el que he 

fet» (Vicenç Llorca). Deixant potser de banda en Màrius Serra -que sol donar respostes de 

difícil catalogació-, tots els escriptors del grup del no afirmen que cerquen la relació amb el 

lector, només que creuen que essent fidels a ells mateixos, cercant la sinceritat i 

l'autenticitat i justament defugint una manera artificiosa de cercar el lector, podran 

establir-hi una millor comunicació. També la Mar Bosch, que declara d'entrada que escriu 

cercant involucrar emocionalment el lector, diu que per aconseguir-ho utilitza el recurs 

d'escriure sense artifici. 

D'acord amb el que hem dit fins ara, testimonis que semblaven molt oposats com el de 

Màrius Serra («Només penso en un lector, que sóc jo. I sí, intento involucrar-me 

emocionalment») i el de Pons Alorda («Qui digui que no [cerca d'involucrar emocionalment 

el lector] és un hipòcrita. El recurs de s'emoció.»), se'ns mostren molt més coincidents. 

  

Els recursos que els escriptors afirmen que utilitzen per aconseguir involucrar 

emocionalment el lector són: 
-     “El recurs de s'emoció. Fer preguntes a les que després dones respostes,     
metàfores...” 
-     “El misteri, fer girs inesperats a la trama...” 
-     “Escriure sense artifici.” 
-     “I sí que busques maneres d'emocionar. Mires de posar-te a la pell dels personatges i 
també busques imatges i paraules que toquin la fibra.” 
-     “sobretot procuro que s’entengui tot sense tampoc caure en l’error de donar-ho tot 
massa mastegat.” 

  

4.    Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 
En aquest apartat gairebé tots els escriptors manifesten que utilitzen el recurs d'ocultar 

informació per mantenir i captar l'atenció del lector: Pons Alorda diu que és un recurs 

que utilitza sempre i el defineix amb un «aconseguir que el lector es pregunti què passarà» 

i Ramon Erra diu que aquest és un dels recursos principals. En canvi, l'Imma Monsó 

manifesta que ella, a l'hora de captar l'atenció del lector, es refia més de la veu i l'estil que 

no pas de la història (entenem doncs que no juga tant a ocultar informació de la història). 

Arribats en aquest punt entrem en un apartat que ha estat especialment fructífer, ja que a 

partir de les respostes de tots els escriptors entrevistats, podem elaborar una llarga llista de 

recursos útils per captar i mantenir l'atenció del lector, llista que exposem a continuació. 
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Recursos per captar i mantenir l'atenció del lector: 

- Crear situacions interessants o misterioses, hilarants, personatges que ja 

atreguin per si sols 

- Posar uns diàlegs que enganxin. 

- Fer que el narrador vagi embolicant el lector amb la seva veu. 

- Crear personatges estranys i atractius. 

- Avançar informació només a mitges. 

- Fer girs inesperats. 

- Donar ritme a la història. 

- Crear una atmosfera de misteri o de tristesa o amb tocs d'humor. 

- Crear escenes àlgides o d'alta tensió dramàtica, un cop d’efecte. 

  

ESCRIPTURA 
  

1.    Com tria la veu narrativa?  
Aquesta és, segons que diu Màrius Serra, la decisió més important i la primera que cal 

prendre. 
Cada escriptor hi diu la seva però del que diuen podem concloure que la tria de la veu 

narrativa, per a la majoria d'escriptors, és una decisió difícil i fins i tot, dos escriptors 

admeten que assagen diferents veus abans de decidir-se per una (Jordi Cabré, Mar 

Bosch) . És una decisió que costa de prendre perquè depèn de la naturalesa del relat i cada 

història demana una veu pròpia. 
Amb tot, hi ha un escriptor que sembla que no té dubtes en aquesta qüestió. Es tracta de Pons 

Alorda, que afirma categòricament: «La primera persona del singular és l'única persona 

autèntica de la narrativa». 

  

2.    Com decideix a quin punt de la història comença la narració? 
En aquest apartat trobem tres escriptors que afirmen que de vegades han pres una decisió 

sobre el punt on començar a narrar i que després l'han hagut de canviar (Imma Monsó, Mar 

Bosch i Ramon Erra), així que sembla que de vegades, aquesta decisió també es pren com 

l'anterior, després d'haver assajat una provatura. 

A partir de les respostes dels escriptors podem veure que el punt on comencen la narració 

és un dels elements importants de la narració perquè la majoria d'escriptors així ho 

expressen: «M’agraden molt els principis, així que m’hi miro molt» (Jordi Cabré), «sol ser 

un punt simbòlic, val a dir. I carregat de sentit (almenys en el que escric) un punt on poder 

retornar» (Mar Bosch), La història ha de començar interessant. No podem esperar que el 

lector tingui gaire paciència. La cosa ja ha d'estar en marxa (Ramon Erra). 

També veiem com els escriptors juguen amb el sentit en què corre la narració a partir 

d'aquest punt inicial: Has de tenir clar si convé més una estructura lineal o trencar la línia 

temporal (Vicenç Llorca), «Normalment començo a la meitat i tiro cap endarrere, o a la 

meitat i endavant. Creo una pregunta» (Pons Alorda). 

Per últim, veiem escriptors que fan aquesta elecció sense adonar-se’n, amb naturalitat: “Em 
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sembla que no ho decideixo conscientment. Em surt, i solc ser a la mateixa línia de sortida”. 

  

3.    Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones 

reals? 
En aquest apartat tots els autors coincideixen a dir que a l'hora de crear els personatges 

s'inspiren en persones reals, que fan una barreja o un trencaclosques entre diverses 

persones reals conegudes. Els personatges es formen a partir d'una barreja de trets de 

caràcter, veus, gestos, maneres... de persones conegudes. Però hi ha altres fonts que donen 

origen als personatges, que potser no són tan usuals però que no podem ignorar: Pons Alorda 

i Ramon Erra diuen que, a més de recórrer a la barreja de trets de persones reals, també 

creen personatges a partir de la imaginació i l'Imma Monsó parla dels somnis i d'altres 

fonts que no especifica. 

 

4.    S'identifica amb els seus personatges? 
Tots els escriptors s'identifiquen amb els seus personatges en major o menor grau. Els 

que més, Imma Monsó i Pons Alorda, que diu que fins i tot, en alguna ocasió, s'hi ha 

identificat tant i els hi ha agafat tant d'afecte que allò que en principi havia de ser un conte 

ha acabat essent una novel·la. En Jordi Cabré diu que sobretot s'identifica amb els 

protagonistes fins al punt que els seus amics li diuen que s'hi assembla. 

Marius Serra cita Flaubert en aquella frase on diu «Madam Bovary sóc jo» per indicar que 

l'escriptor s'identifica mínimament amb tots els personatges que crea. Ell ho expressa així: 

«Sempre hi ha un gram de jo a tots els personatges». 

  

5.    Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 
Aquí trobem totes les possibilitats: 

- escriptors que, per motius diversos, no fan servir fitxes de personatges (Antoni Pladevall, 

Imma Monsó, Jordi Cabré i Mar Bosch) 

- escriptors que a vegades utilitzen fitxes de personatges però no sempre (Marius Serra i 

Ramon Erra) 

- escriptors que normalment utilitzen fitxes i /o altres documents de suport (Pons Alorda i 

Vicenç Llorca) 

- escriptors que no es defineixen respecte a aquesta qüestió: Sergi Pàmies. 

  

6.    Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 
Només un escriptor declara que les històries que escriu són inventades, en contraposició a 

allò que aquí es demana. Es tracta de Vicenç Llorca, que diu que les seves històries són 

inventades però versemblants. Entenem doncs que no utilitza històries de la vida real. 

Un grup d'escriptors diu que poques vegades fan servir històries de la vida real: Pons 

Alorda, Imma Monsó, Ramon Erra. 

Jordi Cabré precisa que, més que històries, pot utilitzar anècdotes de la vida real. I Mar 

Bosch explica que sí, que utilitza històries procedents d'allò que ha sentit, que ha llegit, que 

ha somiat o ha imaginat. Antoni Pladevall comenta que fa servir històries de la vida real però 

que les ficciona i hi afegeix elements que sí que són tant sols de la seva imaginació. 

Per últim, Màrius Serra i Sergi Pàmies, tots dos, expressen la idea que tot parteix de 

l'experiència viscuda – i per tant de la vida real- per posar-se després al servei de la 

ficció. Aquí en Pàmies introdueix una interessant concepció d'allò que anomenem la vida 
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real i que inclouria tant la realitat estricta com la realitat imaginada. 

  

7.    Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 
De les respostes dels escriptors podem deduir que fan diverses lectures d'allò escrit (“estar 

en mode lector”, en diu Màrius Serra) i que és mentre rellegeixen que destrien allò que és 

rellevant d'allò que no ho és. Es tracta d'una qüestió decisiva (segons l'Imma Monsó 

«aquest és un punt clau») però no donen gaires pistes sobre com detectar allò irrellevant. 

En Jordi Cabré fa servir el criteri de l'avorriment («Quan ho rellegeixo i m’avorreixo com 

una ostra») i en Ramon Erra diu que «amb els anys ho vas veient. Però també et pots 

equivocar». L’Antoni Pladevall explica que és una qüestió que es veu per si sola, que 

“l’avisen” diversos aspectes de la novel·la: “L'exigència argumental i l'evolució psicològica 

dels personatges solen avisar-me del que interessa i no interessa en cada moment”. 

En canvi, tots els escriptors expressen clarament la idea que, un cop detectat allò 

irrellevant, cal ser resolutiu i escapçar sense compassió: “Tot el que és palla va 

fora“ (Pons Alorda). 

  

  

8.    On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? 

És difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 
Pel que fa a aquest apartat partirem de la resposta del Ramon Erra que introdueix una 

diferenciació important entre la novel·la convencional i un concepte més ampli de novel·la: 

 «Hi ha novel·les que no funcionen així. Depèn. El clímax ha d'estar proper al final, però 

hi ha obres que funcionen amb altres paràmetres. El conflicte ha d'anar al principi. Però 

moltes vegades el conflicte pot ser difícil d'identificar, sobretot en novel·les que no es basen 

en una relació de causa-efecte. Suposo que parles de novel·la convencional, però el camp 

de la novel·la és immens i hi ha grans obres que no encaixen en aquest model que dius». 

Seguint aquesta diferenciació trobem autors que segueixen els paràmetres de la novel·la 

convencional i situen el conflicte al principi i el clímax al final (Antoni Pladevall, Pons 

Alorda i potser Jordi Cabré) però la majoria d'escriptors declaren que depèn de la novel·la, 

que cada història pot ser diferent (Imma Monsó, Marius Serra, el mateix Ramon Erra, Vicenç 

Llorca) o bé que no s'ajusten a aquest esquema del clímax (Mar Bosch, «Al principi s’intueix 

i es va desgranant...no sóc de clímax. Més aviat de bons moments múltiples, com a la 

vida...»). 

  

9.    Necessita la opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres? 
En aquest cas trobem també molta diversitat en les respostes perquè hi ha autors que diuen 

que sí que necessiten l'opinió d'altres persones (Pons Alorda, Jordi Cabré) i autors a qui no 

agrada gaire donar a conèixer el que van escrivint (Antoni Pladevall, Ramon Erra i Vicenç 

Erra). 

La majoria dels escriptors a qui no els agrada mostrar l'escrit sí que admeten que, cap al final, 

quan l'obra ja està força acabada, fins i tot després de polir-la, sí que la donen a conèixer, ni 

que sigui a una sola persona, o també que en moments de bloqueig han intercanviat 

impressions amb altres escriptors. 

  

  

10.   Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció 

i narració? 
Quatre dels vuit escriptors (Antoni Pladevall, Imma Monsó, Mar Bosch i Vicenç Llorca) 
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afirmen que és el text el que mana, que depèn de les necessitats de la novel·la fan servir més 

una tècnica o una altra o les van alternant. Les respostes de tres dels altres escriptors van en 

la mateixa línia: no ho planifico (Jordi Cabré), ho decideixo sobre la marxa (Marius Serra), 

L'equilibri l'has de buscar una mica amb el nas (Ramon Erra). Per tant, la majoria 

d'escriptors sembla que deixen aquesta decisió en mans d'una mena de sisè sentit capaç 

de detectar les necessitats de l'obra que estan fent. Només un escriptor (Pons Alorda) 

sembla que basi aquesta decisió en motius personals més que no en l'obra mateixa: 

«Predomina la narració. Em costa fer diàleg, i la descripció és lenta». 

  

11.   Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 
Aquí hi ha gairebé tantes respostes com escriptors, de manera que es fa difícil saber què és 

allò que determina el to de la novel·la. Cada escriptor hi ha dit la seva: la veu, els 

personatges i les situacions, el tema, la mena d'història, la veu del narrador, si la novel·la és 

tragicòmica o només còmica, l'univers que descriu... 

  

12.   El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

La majoria d'escriptors estan d'acord que el tema de la novel·la condiciona el 

llenguatge emprat i només un hi està en desacord. 

  

13.   Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania 

personal o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 
Als escriptors, el que més els agrada d'escriure és escriure (Pons Alorda ho expressa així 

mateix, Jordi Cabré diu que li agrada tot). Altres escriptors es centren en aspectes més 

concrets: 

- “M'agraden unes quantes coses: el treball de documentació previ, l'arquitectura ben travada 

del relat, la tria com més afinada millor de les paraules i la musicalitat que produeix el ritme 

de les frases encadenades.” (Antoni Pladevall) 

- «La part més plaent és la de l'inici, quan et persegueix la història, quan vas trobant la 

forma i la veu» (Imma Monsó) 

- «M’agrada la solitud, el silenci, estar fent una cosa que tens ganes de compartir després» 

(Mar Bosch) 

- «M’agrada deixar-me portar per l’acció i l’observació» (Marius Serra) 

-  «M'agrada molt retocar i revisar [...] mentre reviso pel meu compte m'ho passo molt bé» 

(Ramon Erra). 

- «M’agrada escriure sobre els sentiments humans i la sensualitat» (Vicenç Llorca). 
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La segona part de la pregunta demanava als escriptors sobre allò que menys els agradava 

d'escriure. Molts no han contestat però els que sí que ho han fet han dit que el que menys els 

agrada és la correcció perquè és molt repetitiva, la revisió de les galerades perquè és molt 

estressant i els sotracs imprevistos que fan que l’obra no avanci amb el seu propi ritme àgil. 

Cap dels escriptors entrevistats declara tenir manies personals o seguir rituals especials 

per inspirar-se però alguns han parlat dels seus hàbits, costums o necessitats: 

- Escric al llit. M'agrada fer-ho a casa, amb comoditat, no al carrer ni quan viatjo. (Imma 

Monsó) 

- Sempre m’arremango les mànigues. També destrosso bolígrafs: els mossego i els rosego i 

necessito que el meu ambient de treball lliure de coses que l’ocupin, espaiós. (Jordi Cabré) 

- Necessito silenci i estones llargues per davant. (Ramon Erra) 

  

REVISIÓ I CORRECCIÓ 
  

1.    Com definiria vostè la correcció? 
Segons les respostes que ens han donat els escriptors en aquesta pregunta, podem classificar 

els escriptors en tres tipologies: 

  

-     Els escriptors que consideren que la correcció equival a esmenar les qüestions 

formals com la gramàtica (Jordi Cabré): 

Entra dins d’aquest grup en Jordi Cabré: “La part última de l’escriptura en la 

que s’apliquen les normes d’ortografia.” 

  

-     Els que consideren la correcció com una part de la revisió i la reescriptura: 

(Imma Monsó, Ramon Erra i Vicenç Llorca) 

Aquests escriptors entenen que la correcció afecta també l’estructura del text 

(l’Imma Monsó la defineix com “esborrar i esborrar”), millora notablement el 

resultat (Ramon Erra: “Són el toc de gràcia. Les pinzellades que fan que tot 

llueixi.”) i fins i tot no entenen l’escriptura sense la correcció (Vicenç Llorca: 

“Sense correcció no hi ha escriptura”). 

  

-     Els que consideren la correcció com un conjunt d’aquestes dues coses: (Antoni 

Pladevall i Màrius Serra): 

Els escriptors d’aquesta tipologia entenen que la correcció és tant una qüestió 

gramatical i de composició com d’estilística. La part estilística l’ha de fer l’autor 

i forma part del procés d’escriptura, i està molt vinculada amb la reescriptura. La 

part lingüística o gramatical la pot fer algú altre aliè al text. Així ho expressa en 

Màrius Serra: “La mirada imprescindible d’un lector aliè al text, si parlem de 

correcció lingüística. L’estilística ja és una altra cosa. Ara bé, la correcció que 

fa el mateix autor forma part del procés d’escriptura. No entenc escriure sense 
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reescriure”. 

Antoni Pladevall li dóna un sentit de correcció global així: “En darrer terme, com 

la depuració màxima de l'expressió atenent la dimensió artesana de la literatura”. 

  

També hi ha escriptors els quals la informació que proporcionen no és suficient per a la seva 

classificar-los dins d’un dels anteriors apartats (Mar Bosch, Sergi Pàmies i Pons Alorda) 

  

  

2.    Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha reescrit per no perdre el fil i 

per corregir? 
En vista de les respostes dels escriptors arribem a la conclusió que tot i que tots revisen i 

corregeixen no sempre ho fan just en el moment d’escriure. Els que no revisen llavors (Imma 

Monsó, Pons Alorda i Màrius Serra) especifiquen que rellegeixen i corregeixen al final 

(Imma Monsó: “Sovint ho deixo tot pel final”), per quan s’ho tornen a llegir (Pons Alorda: 

“Això ho faig a la relectura”) o per quan ho passen a ordinador (Màrius Serra: “Quan ho 

passo a l’ordinador sí. En la fase inicial d’escriptura a mà no tant”). 

No obstant, també hi ha qui revisa de manera constant durant tot el procés d’escriptura. Així 

ho expressa Antoni Pladevall: “Sí, constantment, paràgraf rere paràgraf, capítol rere 

capítol. En reprendre un capítol que el dia abans vaig deixar inacabat, m'entretinc a 

repassar tot el text de la primera a l'última línia, tant per confirmar o millorar les solucions 

del dia abans com per retrobar l'alenada i la intenció abandonades, operació que pot durar 

una hora o més. En acabat, prossegueixo. I així, cada dia. Per això sóc lent de mena”. 

  

3.    Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 
En aquesta pregunta la meitat dels escriptors assegura que els canvis que acostumen a fer 

són únicament de forma (Antoni Pladevall, Imma Monsó, Jordi Cabré, Mar Bosch i Vicenç 

Llorca), tot i que alguns afegeixen que no sempre és així (Vicenç Llorca: “Cal estar atent a 

tot”). L’altra meitat (Pons Alorda, Màrius Serra, Ramon Erra i Sergi Pàmies) afirmen que 

els canvis són tant de forma com de contingut, i fins i tot en Sergi Pàmies afirma que “és la 

manera natural de fer-ho”. No sembla que hi hagi cap ordre concret a l’hora de corregir. 

  

4.    Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 
Quasi la totalitat dels escriptors fan servir el diccionari i molts manifesten que és una eina 

molt útil i fins i tot imprescindible, amb l’excepció d’en Pons Alorda, que afirma que poques 

vegades el fa servir i que les paraules realment bones no les has de buscar al diccionari: 

“Poques vegades. Si has de buscar la paraula no deu ser gaire bona”. 

  

DONAR EL TEXT PER ACABAT 
  

1.    Com decideix que ha acabat una novel·la? 
A partir de les respostes que ens han donat els autors hem pogut agrupar els motius pels que 

hom acaba una novel·la: 

  

1. Si tenim una mena de percepció que fa que donem per acabat el procés 

d’escriptura (Imma Monsó, Pons Alorda i Jordi Cabré), que pot ser expressat de diferents 

maneres: 

-     “ De nou, la intuïció. Hi ha un moment que “saps” que allò és el final” (Imma 
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Monsó) 

-     “No sóc jo, és la novel·la que m'ho diu.” (Pons Alorda) 

-     “La novel·la ho decideix” (Jordi Cabré) 

2. Arribar a un punt en el que ens refusem a fer més retocs (Mar Bosch, Màrius 

Serra, Ramon Erra i Sergi Pàmies). 

- “Quan m'adono que els personatges principals han resolt bé o malament (els meus, 

pobrets, més aviat malament) les tensions del conflicte que els enfrontava”(Antoni 

Pladevall) 

-     “Quan ja n’estic fins els nassos i poso “fi”.” (Mar Bosch) 

-     “Quan deixo de tenir el neguit interior i he arribat on volia arribar la dono per 

acabada” (Màrius Serra) 

-     “El dia que dius, estic fart de retocar” (Ramon Erra) 

-     “acabo quan no puc més o quan crec que ja no es pot afegir res més” (Sergi 

Pàmies) 

3. Arribar a un punt en el que no sabem com continuar retocant (Sergi Pàmies i 

Vicenç Llorca) 

- “És una barreja de ganes de veure-ho acabat i d’incapacitat de fer-ho d’una altra 

manera” (Sergi Pàmies) 

- “Quan ja s’han exhaurit les vies expressives d’un tema” (Vicenç Llorca) 

  

2.    Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades? 
La majoria dels escriptors asseguren que no necessiten el vistiplau de ningú (Antoni 

Pladevall, Imma Monsó, Pons Alorda, Mar Bosch, Màrius Serra, Sergi Pàmies i Vicenç 

Llorca), tot i que Sergi Pàmies afegeix que necessita que a l’editor li agradi i en Màrius Serra 

que està disposat a fer canvis importants. En Vicenç Llorca considera que un mateix ha de 

ser el seu crític més exigent. Dels que afirmen que sí que el necessiten, tots afegeixen que 

són ells mateixos que tenen l’última paraula (en Jordi Cabré diu: “Normalment la llegeixen 

els meus amics però sóc jo qui decideixo”) o que accepten suggeriments i estan disposats a 

fer canvis sempre que hi estiguin d’acord (en Ramon Erra diu: “Jo no faig canvis que no 

vegi clars i que no m'agradin a mi, però accepto suggeriments de gent amb criteri). 

  

LA TESI 
  

1.    La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això 

és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 
  

Tots els escriptors consideren que sí que hi ha unes pautes comunes, però a partir d’aquí hi 

ha una gran diversitat de teories. 

Tot i així hem trobat algunes coincidències entre les conjectures que els escriptors han 

aventurat. Tres dels escriptors parlen de l’existència d’una idea que persisteix a l’inici del 

procés de creació a la que anomenen obsessió o enamorament, que podria ser una part del 

procés compartida per tots els escriptors (Jordi Cabré, Sergi Pàmies i Mar Bosch). 

També hi ha dos autors (Imma Monsó i Ramon Erra) que coincideixen a dir que hi ha dos 

tipus d’escriptors, els que planifiquen molt i que per tant després no han de corregir i esborrar 

tant perquè ja han fet aquesta feina abans i els que com que fan una planificació més breu 

han de fer més revisions. L’Imma Monsó afegeix que la part més comuna potser seria la 
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correcció. 

A aquesta conclusió també hi havíem arribat a la pregunta 10 de l’Ofici d’escriure, on 

deduïm que planificació i revisió són inversament proporcionals. 

  

Dos escriptors (Antoni Pladevall i Pons Alorda) aventuren que potser seria l’estructura 

clàssica d’una narració (plantejament – nus – desenllaç) una pauta comuna. 

A més a més, Antoni Pladevall també parla pel que fa al contingut de la tria del tema 

principal, els personatges principals i secundaris i pel que fa a la forma del fet que la narració 

i la descripció prevalen sobre el diàleg. 

  

També són interessants les reflexions de Pons Alorda, entre elles que per crear una novel·la 

hi ha tres passos comuns: pensar-la, fer-la i revisar-la o no. 

  

La Mar Bosch també parla del procés d’escriptura i el divideix en cinc fases: 

  

1.   Enamorament - idea 

2.   Argument-esquelet 

3.   Desenvolupament-pla de treball 

4.   Reredacció 

5.   Correcció 

  

Sergi Pàmies i Vicenç Llorca descriuen els dos el seu procés d’escriptura. El de Pàmies té 

tres fases (obsessió, escriptura i correcció) i el de Vicenç Llorca també (Pla inicial – 

escriptura i planificació breu – reposar i revisar) 

  

  

3. Contrast entre els aspectes teòrics i els pràctics 

En aquest apartat es fa una comparació entre la informació obtinguda en la recerca 

documental i la que s’ha pogut obtenir a partir dels qüestionaris que ha contestat els 

escriptors. Dins de cada bloc i per a cada pregunta s’analitza la informació obtinguda en la 

part teòrica, després la que s’ha obtingut en la part pràctica i finalment es fa la comparació 

amb l’objectiu de trobar elements comuns cada una de les parts. Les coincidències entre una 

part i l’altra es presenten subratllades. 
 

3.1. Contrast de la teoria i la pràctica 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 
 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de 

reciclar un escriptor? Com? 

   

En la part teòrica hem vist que la formació bàsica imprescindible d’un escriptor de novel·les 

ha d’incloure aquests tres aspectes: domini de la llengua, un bon bagatge lector i un bon 

coneixement de les tècniques narratives.  
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Vuit dels nou escriptors entrevistats en la part pràctica han expressat la idea que la lectura és 

fonamental per aprendre a escriure. La vida mateixa (l'experiència vital, viure amb intensitat) 

i la pràctica de l'escriptura (s'aprèn a escriure escrivint), apareixen  en tres ocasions 

mentre que el coneixement de la llengua només apareix en una de les respostes dels 

escriptors. Només una de les respostes es refereix a les classes d'escriptura i una altra al 

coneixement de la llengua. 

Quan contrastem l'opinió dels escriptors amb allò que hem vist en l'apartat teòric veiem que 

és unànime la idea que la lectura, el fet de comptar amb un bon bagatge lector, és 

imprescindible en la formació de l'escriptor. El domini de la llengua i el coneixement de les 

tècniques narratives gairebé no apareixen en les respostes dels escriptors. És possible que 

els escriptors no en parlin perquè els sembli massa obvi o perquè potser els sembla que estan 

inclosos en allò que han après amb la lectura. La resposta de Vicenç Llorca a la qüestió de 

si cal haver llegit molt per ser escriptor (pregunta número 3) va en aquest sentit: «La lectura 

és fonamental: ens dóna el model de llengua literària, el coneixement de l’escriptura i el 

tractament que els autors han fet dels temes universals». 

Tots els autors coincideixen a dir que el reciclatge és necessari. El reciclatge es basa, segons 

els escriptors, primerament en la lectura (la majoria dels escriptors així ho indiquen) i en 

segon lloc apareix l’experiència vital (Imma Monsó, Ramon Erra). També hi ha qui diu que 

el fet d’escriure ja és un reciclatge permanent (Antoni Pladevall). 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes important 

de l'escola i de la família? 
En l'apartat teòric hem vist que fins i tot les escoles d’escriptura admeten que hi ha alguna 

cosa que no poden ensenyar, encara que es pot educar. El co-director de l'Escola de l'Ateneu 

parlava de la mirada, la sensibilitat, i la pròpia experiència vital, que -deia- és única i 

intransferible. 

Les respostes dels escriptors indiquen que gairebé tots ells consideren que hi ha una part 

innata en la seva afició per l'escriptura així com en l'habilitat per escriure. Si bé quasi tots 

admeten una intervenció de factors ambientals, és indicatiu el fet que dos escriptors (Màrius 

Serra i Jordi Cabré) declarin que tot és innat mentre que no hi ha cap resposta en sentit 

contrari. En l'opinió dels escriptors sembla que hi ha sempre alguna cosa innata en l'escriptor. 

Antoni Pladevall ho expressa així: «Si fallessin família i escola, però, l'escriptor, encara que 

amb dificultats i potser més tard, pot emergir igualment. El talent natural i la necessitat 

imperiosa d'escriure passen al davant de tot». 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 
En la part teòrica hem vist com a l'Escola de l'Ateneu es valorava la importància del bagatge 

lector en a formació de l’escriptor i que per Daniel Cassany, era justament la lectura el mitjà 

per aprendre el codi escrit, l'eina de treball de l'escriptor. 

En la part pràctica, hem trobat que tots els escriptors consideren que un escriptor ha d'haver 

llegit i la majoria diuen que ha d'haver llegit molt. Hi ha escriptors que matisen l'afirmació 

perquè precisen que s'ha d'haver llegit el just, ni molt ni poc o perquè consideren que és més 

una qüestió de qualitat que no de quantitat. 

Ja havíem vist que l'escriptor ha d'haver llegit, i segurament com més millor, tot i que com 

diu Antoni Pladevall, en això, com en tantes altres coses, importa més la qualitat que la 

quantitat, de manera que un volum modest de lectures ben triades pot bastar. 

Pel que fa a la segona pregunta veiem que tots els escriptors que l'han respost ho han fet en 
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sentit afirmatiu, és a dir, que consideren que les obres llegides els han condicionat com a 

escriptors. 

 

 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 

En la part teòrica hem vist com Josep Francesc Delgado aconsellava als escriptors llegir els 

clàssics, i citava Isaac Asimov, qui, segons Delgado, aconsellava llegir Dickens. 

En la part pràctica veiem que gairebé tots els escriptors (exceptuant en Pons Alorda, que 

dubta de si és més important llegir els autors contemporanis de l'escriptor), també consideren 

important la lectura dels autors clàssics tot i que molts matisen que cadascú s'ha de fer el seu 

propi cànon. Així doncs, la lectura dels autors clàssics, al costat d'altres lectures, és important 

per a un escriptor. 

 

 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 
En la part teòrica hem parlat de Jaume Cabré, que aconsella llegir tant novel·la com poesia, 

i encara més, recomana al novel·lista que llegeixi poesia i al poeta que llegeixi novel·les. 

Tots els escriptors enquestats que han respost aquesta pregunta han considerat que sí, que a 

un novel·lista li cal llegir poesia. I han remarcat que cal llegir-ne perquè és fonamental, 

poesia que et commogui. Antoni Pladevall diu que la poesia és el millor obrador de la 

llengua, el territori que permet enfrontar-te més directament amb la paraula nua. La poesia 

t'arma més i millor que qualsevol altre gènere. 

Sembla doncs que és aconsellable que el bagatge lector del novel·lista inclogui obres de 

poesia. 

 

 

6. Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor.  
Aquesta qüestió és del tot personal perquè depèn de l'itinerari vital i lector de cadascú. 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 
 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

Entenem per motivació allò que mou l'escriptor a escriure, les actituds que sumades a les 

aptituds i a les habilitats -segons Cassany- són els tres components que necessita un escriptor 

per dominar l'escriptura. Les actituds són la motivació per escriure, la resposta a preguntes 

com ara m’agrada escriure?, per què escric?, què sento quan escric?, què penso sobre 

escriure? I la resposta a aquestes preguntes dependrà de cada escriptor. És lògic pensar que 

els escriptors ja tenen una actitud positiva envers l’escriptura. 

Les motivacions poden ser molt diverses segons l’escriptor. Màrius Serra però considera que 

la bona literatura té un component personal de manera que l’escriptor agafa la màscara del 

narrador però sempre és present en la novel·la: “Hi ha poca bona literatura que no sigui del 

jo”. 

Les respostes dels escriptors entrevistats són diverses, certament: viure altres vides, crear 

altres mons i altres vides, emocionar els altres i a un mateix, expressar una idea i deixar-se 

portar per una necessitat personal de submergir-se en una obsessió o apassionar-se. De totes 

les respostes, les primeres podrien passar per objectius mentre que la necessitat de deixar-se 

submergir en una obsessió o de deixar-se portar per una passió s'ajusten més al que entenem 

per una motivació en el sentit de motor que causa l'acció d'escriure. 
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Tot i que les motivacions són particulars per cada autor a la majoria els mouen motivacions 

personals, i a una minoria motivacions orientades cap als altres. 

Les motivacions personals que els autors citen són reflexionar (Antoni Pladevall) duplicar 

la vida (Imma Monsó), emocionar-se a un mateix (Pons Alorda), expressar una idea (Jordi 

Cabré), descobrir i fer possibles nous mons (Mar Bosch), cedir a la necessitat i la passió 

(Màrius Serra) i la necessitat de submergir-se un mateix en una idea (Sergi Pàmies). 

Entre les encarades als altres hi ha l’emocionar als altres (Pons Alorda) i les motivacions 

humanitàries i la natura (Vicenç Llorca). 

Contrastant allò que s’ha vist en la part teòrica amb allò que han expressat els escriptors 

entrevistats veiem que les motivacions dels escriptors són personals i depenen de cadascú 

però predominen les orientades cap a un mateix per sobre de les orientades cap als altres. 

 

 

2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en els 

altres, en l'obra mateixa)? 
Per respondre aquesta qüestió ens hem fixat en el discurs de presentació del lliurament dels 

Premis Illa de Menorca 2016 de Francesc Florit Nin perquè allí Florit Nin hi va fer un 

interessant recorregut per alguns dels escriptors més reconeguts de la literatura centrat 

justament en els motius pels quals cadascun d'ells havia dit que escrivia. 

Val a dir que Florit Nin no fa distinció entre motius i objectius per escriure i que inclou 

poetes, a més de novel·listes, entre ells Salvador Espriu. En aquest punt del treball seguirem 

com Florit Nin aquest tractament més ampli de la qüestió i no parlarem d’objectius sinó de 

motivacions i finalitats. Florit Nin cita una dotzena llarga d'escriptors, des de Primo Levi a 

Garcia Márquez passant per Jaume Cabré, Montserrat Roig i Mercè Rodoreda. I acaba dient 

que els escriptors escriuen sense saber ben bé per què escriuen tot i que tenen una llarga llista 

de raons per fer-ho. 

Podem classificar la llista d'objectius en aquests tres apartats: 

 

a) Motivacions i finalitats centrades en un mateix: desig o necessitat d'escriure, alliberar-se 

de l'angoixa, per ser famós, per ser ric, perquè m'agradi a mi, per viure altres vides, com a 

eina d'autoconeixement, perquè m'agrada, per defensar-se de la vida, per escapar del tedi i 

del guió marcat, per recuperar el jo perdut, per expressar la pròpia interioritat, per fer un 

exercici terapèutic, per un exercici de responsabilitat, pel plaer de narrar, perquè escriure em 

fa feliç. 

 

b) Motivacions i finalitats centrades en els altres: per ensenyar els altres, per divertir els 

altres, per millorar el món, per comunicar idees, per deixar feta la crònica de l'època que t'ha 

tocat viure, pel deure d'escriure pels que no escriuen i aquell tan conegut objectiu que 

esdevingué motivació per viure i no només per escriure de la generació d'escriptors que 

Espriu expressa en aquells versos tan coneguts: 

«Però hem viscut per salvar-vos els mots, 

per retornar-vos el nom de cada cosa» 

 

c) Motivacions i finalitats centrades en l'obra: crear un univers propi, crear bellesa amb les 

paraules. 

 

Molts dels escriptors enquestats han afirmat que quan escriuen no persegueixen cap finalitat 

però tot seguit donen alguna o més d’una raó per escriure. Aquí sembla que es comporten 
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exactament com deia Florit Nin en la part teòrica quan deia que els escriptors escriuen sense 

saber ben bé per què escriuen tot i que tenen una llarga llista de raons per fer-ho. 

Les motivacions i finalitats que esmenten els escriptors són diverses i no n’hi ha cap que 

predomini sobre les altres. Les hem dividit en els mateixos tres grups que les hem dividit en 

la part teòrica i també aquí n’hem trobat per a cada apartat: centrades en un mateix, centrades 

en els altres i centrades en l'obra. 

 

3.   Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui 

sempre a l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament 

humà? 
 De fet aquest és el desè consell que Delgado dóna als escriptors oients del seu discurs: 

“En començar a escriure cal posar-se un fonendo imaginari a les orelles. Podem connectar-

lo directament a les tenebres o al cor de la claror, però segur que haurem de localitzar abans 

el pols de la vida o el batec de la realitat i aquí sí que no hi ha tècniques.” 

I Màrius Serra, a De com s’escriu una novel·la, expressa la idea que ser escriptor és una 

manera de viure pel fet que sempre està atent i observant la realitat al seu voltant com si 

permanentment posés atenció per captar històries, gestos, personatges, etc. 

Les respostes dels escriptors entrevistats coincideixen amb la idea exposada en aquest apartat 

(fem notar que aquí Màrius Serra apareix en la part pràctica mentre que abans ha aparegut 

en la part teòrica). Els escriptors estan també d’acord que ser escriptor és una manera de 

viure tot i que algú ho matisa dient que es tracta de tenir una mirada diferent o que potser és 

primer la manera de ser la que t’acaba fent escriptor. 

 

4.    Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui 

bona? 
En el seu discurs als escriptors, Josep-Francesc Delgado parla de la necessitat d’involucrar 

emocionalment i diu que la feina de l’escriptor, més que a contar històries interessants, 

consisteix a contar-les de manera que interessin. Diu també que per tal que el lector tingui la 

sensació d’haver llegit una gran novel·la, cal que el novel·lista l’hagi plantejat com un joc 

d’insinuacions on el lector ha d’anar descobrint pas a pas tot un univers a través d’un joc 

argumental. 

Sembla que aquests serien els aspectes claus en una novel·la: crear emoció en el lector, la 

manera de contar i la creació d’un univers que el lector ha d’anar descobrint. 

En les respostes dels escriptors entrevistats també apareixen els primers dos aspectes de què 

parla Delgado: quasi tots els escriptors diuen que aprecien més el com que el què d’una 

narració i la capacitat d’emocionar. Els escriptors no parlen tant d’aquell anar descobrint un 

univers a partir d‘un joc d’insinuacions sinó de la capacitat de sorprendre, i d’atrapar el lector 

i el fet que la novel·la aporti una visió del món. Altres respostes més minoritàries són que et 

permeti plantejar-te qüestions, l’atmosfera, la bona escriptura, la força dels personatges i la 

profunditat. 

 

 

5.    Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. 

Les segueix? Ho fa en aquest ordre? 
Quant a la part teòrica hem observat que els manuals sobre redacció escrita com ara el Curs 

pràctic de redacció d’Imma Amadeo i Jordi Solé, solen diferenciar tres fases dins del procés 

de l’escriptura: planificació, redacció i revisió. També hem vist que tal com diu Cassany a 
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Descriure escriure pot ser un procés lineal o bé cíclic. 

Pel que fa a la part pràctica, hem vist que tots els escriptors menys en Jordi Cabré segueixen 

aquestes fases però no tothom ho fa en aquest ordre, no sempre les segueixen de la mateixa 

manera i de vegades no són processos lineals que es duguin a terme l’un darrere l’altre. 

En conclusió, observem que en la majoria dels casos el procés d’escriptura té aquestes tres 

fases però no cal que es facin en cap ordre concret perquè també hi ha qui comença escrivint 

i després o mentrestant planifica (o no) i perquè moltes vegades es fa per parts i una revisió 

et pot portar a una nova planificació. És possible fer les fases ordenades però és més normal 

que aquestes fases s’apliquin en períodes més curts i es faci en cicle recurrents. 

 

6.    Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en 

què escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

És evident que el fet de disposar de més o menys temps per dedicar a l’escriptura depèn de 

molts factors, des quals les obligacions laborals i familiars són els més evidents, és per això 

que les respostes dels escriptors varien molt en funció de les circumstàncies personals de 

cadascú. 

Molts escriptors afirmen que escriuen cada dia, i la majoria són constants tot i que també 

n’hi ha que diuen que necessiten descansar. 

 

7.    Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al 

moment actual? 
 No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

En aquest apartat quasi tots els escriptors confirmen que ha canviat el seu procés 

d’escriptura, perquè l’han perfeccionat, o bé hi han introduït millores com ara revisar més o 

jugar més amb el lector. Però també hi ha escriptors que asseguren que continua essent el 

mateix o que no ha canviat gaire. 

 

8.    Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 
Com ja s’ha dit, Cassany explica que no sempre el procés d’escriptura és lineal i ordenat 

sinó que moltes vegades és cíclic i recursiu, i diu que els bons escriptors acostumen a seguir 

aquest últim model. També assegura que és essencial pensar en l’audiència, planificar (pot 

ser mentalment), rellegir mentre es redacta, revisar i fer canvis de contingut i posseir 

estratègies de suport. També diu que és recomanable fer esquemes i resums. 

Per últim també explica que no hi ha una única manera d’escriure i que tothom ha de trobar 

la seva manera de redactar. 

Quant a la inspiració Cassany diu que l’autor és l’únic responsable dels textos que escriu i 

no cal que esperi cap inspiració per trobar les idees i paraules idònies. Treballant amb energia 

i paciència trobarà un significat coherent i una bona forma d’expressar-lo. 

Pel que fa a la part pràctica, veiem que els escriptors divideixen el procés d’escriptura en 

planificació, redacció i revisió (una part que tots els escriptors coincideixen que és 

fonamental), tot i que, com ja hem dit, és cíclic, no és sempre en el mateix ordre i hi ha qui 

no planifica al començament. A l’inici del procés hi ha una idea, una història o un repte que 

impulsa l’escriptor a començar a escriure, però no és el mateix que la inspiració. Com hem 

pogut observar, també es pot escriure a raig però s’ha d’anar revisant i reescrivint 

contínuament. 
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Per tal de poder concretar mínimament les proporcions de temps dedicades a cada una de les 

tres fases hem demanat als escriptors, en la pregunta número 10, que quantifiquin els 

percentatges de dedicació temporal que creuen que dediquen a cada una d’aquestes tasques: 

planificació, redacció, documentació, revisió, correcció i altres tasques. El comentari sobre 

les seves respostes es troba a l’espai corresponent (pregunta número 10). 

Podem concloure que el procés inclou les tres fases de planificar, redactar i revisar encara 

que hi ha una gran flexibilitat a l’hora d’aplicar-les, però és sempre un procés cíclic i 

recursiu. Tant Cassany com els escriptors entrevistats coincideixen en la idea que la 

inspiració arriba treballant. 

  

9.    Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com 

el Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora 

de formar i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el 

reescriure, etc? 
A la part teòrica hem vist que l’escriure a mà ofereix beneficis a llarg termini sobre les 

capacitats de la persona però que les múltiples eines digitals que existeixen ofereixen a 

l’escriptor molts avantatges immediats que li faciliten molt la feina d’escriure i també la 

recerca, la consulta, etc. 

La majoria dels escriptors entrevistats diuen que escriuen amb ordinador, i afegeixen que ho 

fan així perquè és una escriptura més pràctica a nivell de correcció i canvis i perquè permet 

escriure a més velocitat. Dins dels que escriuen amb ordinador també n’hi ha que fan algunes 

notes escrites a mà. I també hi ha qui fa tot el procés a mà i després ho passa tot a l’ordinador. 

Pràcticament tots els escriptors que utilitzen l’ordinador fan servir el programa Word. 

En conclusió, podem dir que els escriptors escriuen més amb ordinador que a mà perquè les 

eines digitals faciliten molt no només l’escriptura sinó també la recerca, les consultes, etc. 

 

  

10.    Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una 

novel·la dedica a: 

- Planificació 

- Redacció 

- Documentació 

- Revisió 

- Correcció 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 
 

No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

 La majoria d’escriptors planifiquen poc o gens i revisen tant com escriuen o més. El temps 

dedicat a la planificació és, per regla general, inversament proporcional al dedicat a la 

revisió. A la documentació s’hi dedica molt menys temps tot i que les necessitats de cada 

projecte poden fer variar aquesta proporció. Molts autors no especifiquen el temps que 

dediquen a la correcció i en algun cas expliquen que no en fan o que la deleguen en algú 

altre. Hi ha altres tasques a les quals els escriptors dediquen molt de temps, de vegades anys, 

com ara buscar la inspiració, madurar idees, etc. 

 

 

11.    Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 
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motius? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

Les respostes dels escriptors entrevistats són diverses. Els factors als quals els autors 

atribueixen el fet que una obra hagi durat molt de temps són: en primer lloc, la complexitat 

de l’obra; en segon lloc, la seva extensió i en tercer lloc, el fet de ser la primera novel·la 

escrita per l’autor, la necessitat de documentació i l’esforç de redacció. 

  

12.  Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

Sis escriptors diuen que sí que busquen un estil propi, mentre que tres diuen que no. El segell, 

-sigui el que busca cada escriptor, el que li han adjudicat o el que l’escriptor considera que 

posseeix- és personal i diferent per a tothom. Hi ha qui no diu quin és el seu segell personal. 

  

13.  Necessita llegir altres autors per agafar idees? 
Pel que fa a la part teòrica Cassany diu que tota la informació que ens arriba el cervell a 

través del que llegim es reorganitza i l’escriptor la fa servir quan redacta, sense ser 

reproduïdes amb exactitud. També pot arribar a crear idees noves. 

Quant a la part pràctica la majoria dels escriptors asseguren llegir per altres motius. Només 

Ramon Erra s’hi mostra d’acord. El fet que els escriptors afirmin que no llegeixen per agafar 

idees no impedeix que llegint n'agafin perquè agafar idees no té per què ser un acte conscient 

ni voluntari (tot i que també ho pot ser). El cas és que els escriptors llegeixen. 

Podem dir que no és una resposta significativa pel fet que no es necessita llegir amb aquest 

objectiu ja que agafar idees no té perquè ser un acte conscient ni voluntari (tot i que també 

ho pot ser). 

  

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

  

1.    Com arriba la inspiració? 
Cassany diu que la inspiració només arriba treballant i tenint paciència i que no s’ha 

d’esperar que arribi per si sola. 

Els escriptors també consideren que s’ha de treballar perquè arribi, però alguns també 

afegeixen que apareix en moments inesperats i que és un misteri. 

Concloem que la inspiració arriba un cop s’ha començat a treballar. 

 

2.    Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el 

final de la seva novel·la en començar a escriure? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

Pel que fa a la part pràctica, hem pogut veure que hi ha una gran variabilitat i pràcticament 

totes les respostes són diferents. 

 

3.    Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

En la part pràctica veiem que tots els escriptors afirmen que van teixint la novel·la menys en 
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Pons Alorda, que la veu tota de cop. És lògic perquè també sabem que és l’escriptor que més 

temps dedica a planificar. Per tant, podem concloure que com més planificació prèvia es 

realitzi més coneixement de com serà la novel·la es té. 

 

 

4.    Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 
Al llibre Descriure escriure Daniel Cassany explica que els bons escriptors dediquen més 

temps a fer plans abans de començar a escriure i que els menys capacitats tendeixen a 

escriure a raig. 

A De com s’escriu una novel·la Màrius Serra ens explica com va escriure dues de les seves 

novel·les. Veiem que en una hi va haver molta planificació abans d’escriure i que en l’altra 

la planificació va ser un procés paral·lel al de l’escriptura. 

En la part pràctica l’Imma Monsó i en Màrius Serra afirmen que escriuen a raig mentre que 

en Pons Alorda diu que fa una planificació prèvia. També hi ha qui diu que no fa cap 

d’aquestes dues coses (Antoni Pladevall i Jordi Cabré) i qui fa les dues (Ramon Erra i Vicenç 

Llorca). 

Val a dir que a la pregunta 8 de l’Ofici d’escriure hem arribat a la conclusió que es pot 

escriure a raig però que s’ha d’anar revisant i reescrivint contínuament. Els bons escriptors 

no deixen pas d’escriure a raig però això no vol dir que després no revisin. Això no contradiu 

el que diu Cassany perquè no parla de la revisió. 

 

5.    Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 
Pel que fa a la part teòrica, a Descriure escriure Cassany explica que les estratègies de 

composició comprenen, entre d’altres, el realitzar esquemes i esborranys previs, rellegir, 

reelaborar i revisar. Ja que un text escrit no és espontani les idees s’han de generar, enriquir 

i organitzar per al lector. 

Quant a la part pràctica tots els escriptors que han contestat la pregunta asseguren reescriure 

constantment. 

Veiem que reescriure (i per tant revisar) és un aspecte essencial del procés d’escriure, i que 

com més es faci, millor. 

 

DOCUMENTACIÓ 
  

1.    El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 
Pel que fa a la part teòrica, Cassany considera que cal que l’escriptor es documenta quan té 

una mancança de contingut. Hem de suposar que pot sorgir en qualsevol moment del procés 

d’escriptura i no només al començament. 

Pel que fa a la part pràctica, veiem que la gran majoria dels escriptors diuen que cal 

documentar-se també durant o després de començar a escriure. 

Així doncs, veiem que la documentació no només es realitza abans de començar a escriure. 

  

2.    Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 
Veiem a De com s’escriu una novel·la que les fonts d’informació poden ser molt diverses i 

depenen de les necessitats de cada obra. 

Pel que fa a la part pràctica, la majoria dels escriptors diu que fa servir llibres i Internet. Més 

de la meitat dels escriptors també es documenten a partir del testimoni d’altres persones i 

tres utilitzen documentals. Han sorgit altres respostes en menor freqüència. Suposem que el 

tipus d’obra és la que marca més la documentació necessària, així com el grau de 
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coneixement que l’escriptor tingui del tema. 

Per tant, teoria i pràctica coincideixen en què el que determina de quina manera s’ha de 

documentar un escriptor és la mateixa obra. 

 

3.    Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure? 
Tal com veiem a De com s’escriu una novel·la dins de l’estratègia de la documentació, a 

vegades, pot ser necessari desplaçar-se per tal de conèixer directament un lloc o un espai. 

En les entrevistes als escriptors observem que tots els menys dos diuen haver hagut de 

desplaçar-se per descriure més tard un espai. Els que afirmen no haver-se hagut de desplaçar 

diuen que és perquè situen l’acció en llocs on ja han estat o llocs que no existeixen. 

Podem concloure que un recurs habitual dels escriptors és desplaçar-se als llocs dels que es 

volen fer descripcions. 

  

PLANIFICACIÓ 
  

1.    Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 
A la part teòrica veiem que Cassany considera que planificar és propi dels bons escriptors. 

Cassany diu a La cuina de l’escriptura que cal entendre l’etapa de creixement de les idees 

com una tasca que no es pot fer en paral·lel amb cap altra. L’escriptor no ha d’iniciar 

l’escriptura a mesura que se li acudeixen idees, ja que aquestes s’han de polir i treballar. 

També considera que al començament cal concentrar-se en el contingut, aprofitant els 

recursos que l’escriptor conegui.  

Pel que fa a la pràctica, veiem que quasi tots els escriptors fan alguna mena de text paral·lel 

al principal (encara que sigui prendre algunes notes), encara que no tots aquests el fan abans 

de començar a redactar. 

Veiem, doncs, que la planificació es pot fer també durant l’escriptura i que no necessita ser 

una tasca independent de les altres. Les idees es poden treballar a mesura que s’escriu. 

 

2.    Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre 

com es desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 
Obviarem aquesta pregunta ja que ja l’hem comentat a l’apartat 8 de L’ofici d’escriure. 

 

3.    Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 
 

Delgado diu que per aconseguir que el lector s’emocioni són necessaris uns personatges 

creïbles, i cal guanyar-se aquesta complicitat partint d’allò que interessa a l’escriptor i l’ha 

emocionat. 

Cassany diu a Descriure escriure que és important tenir consciència dels lectors: pensar com 

es rebrà el missatge, quines impressions es vol provocar… 

Com hem vist a la part pràctica, tots els escriptors cerquen la comunicació amb el lector. 

Alguns creuen que només ho aconseguiran essent fidels a ells mateixos, cercant la sinceritat 

i l'autenticitat i justament defugint una manera artificiosa. Els recursos que els escriptors 

afirmen utilitzar són: 

 

-“El recurs de s'emoció. Fer preguntes a les que després dones respostes, 
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metàfores...” 

 

- “El misteri, fer girs inesperats a la trama...” 
 

- “Escriure sense artifici.” 

 

- “I sí que busques maneres d'emocionar. Mires de posar-te a la pell dels personatges 

i també busques imatges i paraules que toquin la fibra.” 

 

- “sobretot procuro que s’entengui tot sense tampoc caure en l’error de donar-ho tot 

massa mastegat.” 
 

Podem concloure que tots els escriptors busquen comunicar-se amb el lector, i hi ha diversos 

mètodes per aconseguir-ho. Tant a la teoria com a la pràctica es menciona que calen 

personatges creïbles, i alguns escriptors parlen de sorprendre el lector i fer que s’emocioni. 

 

4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 
 

En la part teòrica hem vist que Daniel Cassany aconsella escriure pensant en l’audiència, 

tenir la consciència del lector i intentar que allò que s’escriu sigui intel·ligible. 

Delgado va més enllà, perquè a més d’assegurar la comprensió el que ell persegueix és que 

el lector tingui ganes de seguir llegint. Per això parla del concepte d’enjòlit o suspens i de 

les tècniques per aconseguir aquest interès del lector: l’anticipació, la retrospecció i 

l’ocultació de la informació. 

En la part pràctica hem trobat que gairebé tots els escriptors entrevistats han dit que utilitzen 

el recurs d’ocultar informació per captar i mantenir l’atenció del lector. I també hem vist que 

els escriptors utilitzen molts altres recursos per aconseguir atrapar el lector, de manera que 

han demostrat que tenen tots ells aquella consciència del lector que deia Cassany i que són 

molt conscients dels recursos que utilitzen per aconseguir la seva atenció. 

  

  

ESCRIPTURA 

  

1.    Com tria la veu narrativa? 
A la part teòrica, Delgado diu que el narrador és un element que forma part de la tècnica de 

l’escriptura, i considera que és un recurs amb molt de poder en la construcció d’un text 

narratiu. Aconsella el punt de vista d’una persona normal, i assegura que si es segueix 

aquesta pauta és impossible fracassar. 

A la part pràctica veiem que per a la majoria d'escriptors és una decisió difícil i fins i tot dos 

escriptors admeten que assagen diferents veus abans de decidir-se per una. Cada història 

demana una veu pròpia. Només Pons Alorda considera que només es pot fer servir una veu: 

la primera persona del singular. 

Podem concloure que triar una veu narrativa és una decisió molt important que cal assajar o 

pensar-se bé perquè cada obra té les seves necessitats. 

 

2.    Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 
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Delgado diu que el que interessa de la narració és la manera d’introduir els fets en l’horitzó 

del lector i que cal reflexionar sobre com fer que una història sigui més interessant (“La 

feina del novel·lista més que contar històries interessants, consisteix a contar-les de manera 

que interessin”). Sobre el moment on començar la narració diu explícitament que és 

important saber en quin moment de la seqüència dels fets cal començar a narrar però no dóna 

cap indicació per descobrir-ho. 

Pel que fa als escriptors, sembla que de vegades, aquesta decisió també es pren com 

l'anterior, després d'haver assajat una provatura. A partir de les respostes dels escriptors 

podem veure que el punt on comencen la narració és un dels elements importants de la 

narració perquè la majoria d'escriptors així ho expressen, i també veiem com els escriptors 

juguen amb el sentit en què corre la narració a partir d'aquest punt inicial. 

Així doncs, podem assegurar que és important escollir bé el punt de la història on comença 

la narració i que aquesta és una qüestió que els escriptors resolen de vegades a partir de fer 

provatures. 

 

3.    Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones 

reals? 
En la part teòrica hem vist que Delgado aconsella crear els personatges a partir de persones 

reals que l’escriptor conegui, perquè així s’aconsegueix crear personatges creïbles i rodons, 

que el lector pugui percebre com a reals. 

En la part pràctica tots els autors coincideixen a dir que a l'hora de crear els personatges 

s'inspiren en persones reals, que fan una barreja o un trencaclosques entre diverses persones 

reals conegudes. Els personatges es formen a partir d'una barreja de trets de caràcter, veus, 

gestos, maneres... de persones conegudes. Aquesta és la primera font d’on surten els 

personatges, tot i que hi ha autors que diuen que també creen personatges a partir dels somnis 

o de la imaginació. 

Hi ha doncs una total coincidència entre la teoria i la pràctica en aquest punt: és bo crear els 

personatges a partir de persones que existeixen en la realitat. Entenem que un escriptor 

experimentat pot crear personatges versemblants i rodons a partir de la imaginació, però fer-

los a partir de persones reals sempre funciona. 

 

4.    S'identifica amb els seus personatges? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

Tots els escriptors s'identifiquen amb els seus personatges en major o menor grau. Marius 

Serra, a més, ens ajuda a emplenar el buit en l’apartat teòric amb una cita de Flaubert. que 

diu «Madam Bovary sóc jo» per indicar que l'escriptor s'identifica mínimament amb els 

personatges que crea. 

Màrius Serra ho expressa així: «Sempre hi ha un gram de jo a tots els personatges». La 

conclusió, doncs, és que sempre hi ha una part de l’autor en els personatges. 

 

 

5.    Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 
 

No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

Les respostes dels escriptors a aquesta pregunta ocupen tot el ventall de possibilitats mai, a 

vegades, normalment i no sap/no contesta. 
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No hem aconseguit informació suficient per decidir si convé ni quan pot convenir utilitzar 

el recurs de les fitxes de personatges. 

 

6.    Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 
En la part teòrica Delgado aconsella narrar sobre històries que interessin vivament a 

l’escriptor, històries que poden ser viscudes o que algú hagi explicat a l’escriptor. I al final 

del seu discurs aconsella als escriptors estar sempre atents a la realitat. 

En la part pràctica veiem que només un dels escriptors entrevistats assegura que les seves 

històries són inventades. La resta d’escriptors ha utilitzat en major o menor grau històries de 

la vida real en les seves narracions. 

Podem concloure doncs que és força habitual i aconsellable que els escriptors utilitzin 

històries de la vida real en les seves narracions. 

 

 

7.    Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 
En la part teòrica hem vist que Daniel Cassany considera que els bons escriptors són capaços 

de destriar quina és la informació rellevant i quina no ho és. 

En la part pràctica hem trobat que aquesta és una qüestió que la majoria dels escriptors 

considera decisiva, així que és cert allò que deia Cassany. En les seves respostes els 

escriptors no diuen com destrien els moments rellevants de la història dels que no aporten 

res però sembla que fan la tria mentre rellegeixen i que utilitzen una mena d’intuïció especial. 

Tots els escriptors expressen clarament la idea que, un cop detectat allò irrellevant, cal ser 

resolutiu i eliminar-ho. 

En conclusió, els bons escriptors saben com destriar els moments rellevants de la història 

dels que no aporten res i un cop detectat allò irrellevant ho eliminen amb resolució. 

 

 

8.    On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? 

És difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió 

argumental? 
 

Segons Delgado, cal situar el conflicte cap al principi i plantejar-lo clarament, en cas contrari 

se’n ressent e ritme de la novel·la. Però encara que dins de la part pràctica, aquí l’escriptor 

Ramon Erra complementa l’explicació de Delgado introduint una diferenciació important 

entre la novel·la convencional i un concepte més ampli de novel·la: 

 «Hi ha novel·les que no funcionen així. Depèn. El clímax ha d'estar proper al final, però hi 

ha obres que funcionen amb altres paràmetres. El conflicte ha d'anar al principi. Però moltes 

vegades el conflicte pot ser difícil d'identificar, sobretot en novel·les que no es basen en una 

relació de causa-efecte. Suposo que parles de novel·la convencional, però el camp de la 

novel·la és immens i hi ha grans obres que no encaixen en aquest model que dius». 

Així doncs, el conflicte i el clímax són punts clau de la novel·la convencional però hi ha 

altres models de novel·la que no funcionen així. 

No és d’estranyar doncs que a la part pràctica trobem, al costat d’escriptors que segueixen 

els paràmetres de la novel·la convencional i situen el conflicte al principi i el clímax al final, 

una majoria d'escriptors que declaren que depèn de la novel·la, que cada història pot ser 

diferent o bé que no s'ajusten a aquest esquema. 

En conclusió, si es tracta d’una novel·la convencional, cal situar el conflicte cap al principi 

de la novel·la i el clímax cap al final, però hi ha altres formes novel·lístiques que funcionen 
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amb altres esquemes. 

 

9.    Necessita la opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres? 
Cassany recomana reposar l’escrit un cop l’escriptor l’hagi acabat i deixar-lo llegir a algú 

altre. Aquest tercer aporta una nova visió molt valuosa sobre l’escrit. No hem trobat 

indicacions seves respecte a deixar llegir l’obra durant el procés de redacció. 

En la part pràctica trobem escriptors que diuen que sí que necessiten l'opinió d'altres persones 

i autors a qui no agrada gaire donar a conèixer el que van escrivint. Aquests últims, però, 

admeten que cap al final, quan l'obra ja està força acabada, fins i tot després de polir-la, sí 

que la donen a conèixer, ni que sigui a una sola persona, o també que en moments de bloqueig 

han intercanviat impressions amb altres escriptors. 

Hi ha escriptors que necessiten l’opinió d’una altra persona mentre estan al mig del procés 

de creació de la novel·la i escriptors que més aviat ho eviten però cap al final o un cop la 

novel·la està força avançada, sembla que tots els escriptors segueixen el consell de Daniel 

Cassany perquè manifesten que la deixen llegir a una altra persona. 

 

 

10.  Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, 

descripció i narració? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

La majoria d'escriptors sembla que deixen aquesta decisió en mans d'una mena de sisè sentit 

capaç de detectar les necessitats de l'obra que estan fent. 

No hem pogut aconseguir prou informació sobre com decideixen aquestes proporcions els 

escriptors. 

 

11.  Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

Pel que fa a la part pràctica hem vist que per la diversitat de respostes es fa difícil saber què 

és allò que determina el to de la novel·la. Cada escriptor hi ha dit la seva: la veu, els 

personatges i les situacions, el tema, la mena d'història, la veu del narrador, si la novel·la és 

tragicòmica o només còmica, l'univers que descriu… 

 

12.  El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 
 

Tots els estudis sobre la variació lingüística consideren que el tema és un dels factors que 

determinen la tria d’un determinat registre lingüístic, de manera que forçosament el tema ha 

de condicionar el llenguatge emprat. 

La majoria d'escriptors estan també d'acord que el tema de la novel·la condiciona el 

llenguatge emprat. 

 

 

13.  Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania 

personal o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 
A La cuina de l’escriptura Cassany diu que per tenir un bon domini de l’escriptura cal tenir 

aptituds, habilitats i actituds. 

Les actituds són els sentiments i la postura que s’adopta envers l’escriptura. Inclouen la 
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motivació per escriure, les raons que hom té per escriure, els sentiments i pensaments cap a 

l’escriptura… L’actitud i els sentiments de l’escriptor envers l’escriptura formen part d’un 

terreny molt personal i com a molt, podem suposar que tots ells comparteixen una actitud 

positiva cap a l’escriptura. 

En la part pràctica hem vist, a partir de les respostes dels escriptors, que als escriptors, el que 

més els agrada d'escriure és escriure i certament, aquesta frase expressa aquella actitud 

positiva cap a l’escriptura de què parlàvem. Els escriptors després, concreten aspectes de 

l’escriure que els agraden i altres que no els agraden tant. 

 

D’altra banda, no hem trobat cap referència a manies personals o a possibles rituals especials 

dels escriptors en les obres consultades. Tampoc cap dels escriptors entrevistats declara tenir 

manies personals o seguir rituals especials per inspirar-se. Entenem doncs que habitualment 

els escriptors són persones normals que no tenen manies particulars ni segueixen rituals 

especials per escriure o inspirar-se. 

  

REVISIÓ I CORRECCIÓ 
  

1.    Com definiria vostè la correcció? 
Com hem vist a la part teòrica Delgado concep el procés de correcció com una rectificació 

dels errors gramaticals. Ja s’ha observat abans que Daniel Cassany, en canvi, assegura que 

la correcció no altera només la part formal del text sinó que també en canvia el contingut. 

Quant a la part pràctica, de tots els escriptors només en Jordi Cabré considera que la 

correcció equival a esmenar les qüestions formals com la gramàtica. La gran majoria 

d’escriptors consideren la correcció una part de la revisió i la reescriptura o bé un conjunt 

d’aquestes dues coses. 

 

2.    Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha reescrit per no perdre el fil 

i per corregir? 
A Descriure escriure Cassany explica que un aspecte que diferencia els escriptors bons dels 

dolents és la quantitat de vegades que rellegeixen els fragments mentre escriuen. A La cuina 

de l’escriptura Cassany diu que no només s’ha de revisar un text un cop s’ha acabat 

d’escriure. És una etapa que es du a terme durant tot el procés d’escriure i que afecta tot 

l’escrit i el millora completament. 

En vista de les respostes dels escriptors arribem a la conclusió que tot i que tots revisen i 

corregeixen no sempre ho fan just en el moment d’escriure. Els que no revisen llavors 

especifiquen que rellegeixen i corregeixen més endavant. No obstant, també hi ha qui revisa 

de manera constant durant tot el procés d’escriptura. 

Així doncs, veiem que no tots els escriptors revisen durant tot el procés d’escriptura, però 

tots ho fan en algun moment. 

 

3.    Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 
Pel que fa a la part teòrica Cassany diu a La cuina de l’escriptura que els canvis que 

s’efectuen en la correcció són tant de contingut com de forma. Els canvis de forma són els 

últims que es fan perquè així primer es defineix el contingut del text i els escriptors no pensen 

en totes les qüestions més mecàniques, fent que aquestes no obstaculitzin el pas de les idees 

i el ritme de la creació. Cassany reafirma que la gramàtica s’hauria de deixar pel final a La 

cuina de l’escriptura. També considera que és essencial fer un repàs final per polir-ho tot. 
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 Pel que fa a la part pràctica, observem que una meitat dels escriptors fan canvis només de 

forma i l’altra afirma que els canvis són tant de forma com de contingut. És possible que 

això sigui així pel fet que els primers ja hagin fet els canvis de contingut durant les múltiples 

i recurrents revisions. 

Cal dir que no s’ha expressat en cap cas que els escriptors segueixin un ordre en la correcció, 

és a dir, que facin primer els canvis de contingut i després els de forma, o viceversa. 

Així doncs, els escriptors en cap cas no han expressat que els canvis formals siguin posteriors 

als canvis de contingut, però sí que alguns han expressat que fan canvis dels dos tipus. 

 

4.    Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 
 

En la part teòrica hem vist que Cassany, dins de les estratègies de suport que un escriptor pot 

utilitzar quan topa amb una mancança gramatical o de lèxic, parla de la possibilitat de 

consultar una font externa com ara un diccionari o una gramàtica, tot i que en primer lloc es 

refereix a la possibilitat d’ajudar-se de la memòria visual o de fer un esforç de memòria per 

resoldre el dubte. 

Quasi la totalitat dels escriptors declaren que fan servir el diccionari i molts manifesten que 

és una eina molt útil i fins i tot imprescindible, així que sembla que els escriptors, 

majoritàriament, opten per consultar una font externa, que diria Cassany. Aquí, l’escriptor 

que va a contracorrent és Pons Alorda, que afirma que poques vegades fa servir el diccionari 

i que les paraules realment bones no les has de buscar al diccionari: “Poques vegades. Si has 

de buscar la paraula no deu ser gaire bona”. En aquest cas Sembla que Pons Alorda opta 

per la via interior, que Cassany també ha dibuixat. 

 

 

DONAR EL TEXT PER ACABAT 
  

1.    Com decideix que ha acabat una novel·la? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

Pel que fa a la part pràctica, veiem que hi ha tres motius pel quals els escriptors decideixen 

acabar una novel·la: Si es té una mena de percepció que fa que es doni per acabat el procés 

d’escriptura, arribar a un punt en el que l’escriptor refusa fer més retocs o arribar a un punt 

en el que l’escriptor no sap com continuar retocant. 

 

2.    Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades? 
No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en 

aquest punt l’única font d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. 

A la part pràctica veiem que la majoria dels escriptors asseguren que no necessiten el 

vistiplau de ningú, tot i que alguns diuen que accepten suggeriments de tercers o necessiten 

que agradi a l’editor. 

 

LA TESI 
  

1.    La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes 

que segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè 

creu que això és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 
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En la part teòrica hem vist que Delgado fa una descripció dels elements de la novel·la que 

pot servir d’inici per identificar els elements amb què treballen els novel·listes (l’acció, la 

veu narrativa, els personatges, el temps narratiu, el conflicte) i després dóna una sèrie de 

consells on podem trobar algunes pautes que es podrien considerar comunes al gènere 

novel·lístic: 

 

- Els personatges que han de ser percebuts com a reals 

- La creació d’un món 

- Ús de tècniques per involucrar emocionalment el lector 

- Ús de tècniques per explicar la història d’una manera interessant 

- Ús de tècniques per captar l’atenció del lector ( dosificar i ocultar informació) 

- A més dels elements tècnics Delgado considera que l’escriptor ha de tenir la 

capacitat de parlar de la vida i la realitat. 

- D’altra banda, Enric Sòria diu de Monocle a De com s’escriu una novel·la que 

reuneix totes les condicions per ser una novel·la. Aquí detallem les condicions 

esmentades que s’han considerat més rellevants: 

 

- Una trama intel·ligible 

 

- Coherència 

 

- L’inesperat 

 

- Personatges perfilats i convincents 

 

- Llenguatge eficaç i ben rimat 

 

Veiem que hi ha una llarga llista d’elements que potencialment podrien ser considerats 

elements comuns presents en totes les novel·les. En l’apartat teòric, però, no hem aconseguit 

identificar les pautes comunes que hipotèticament seguirien tots els novel·listes en el procés 

de creació d’una novel·la. 

Si analitzem la part pràctica ens adonarem que tots els escriptors consideren que sí que hi ha 

unes pautes comunes, però a partir d’aquí hi ha una gran diversitat de propostes: 

 

- l’existència d’una idea que persisteix a l’inici del procés de creació a la que 

anomenen obsessió o enamorament 

 

- el fet que hi ha dos tipus d’escriptors, els que planifiquen molt i que per tant després 

no han de corregir i esborrar tant perquè ja han fet aquesta feina abans i els que com que fan 

una planificació més breu han de fer més revisions 

 

- la correcció 
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- l’estructura clàssica d’una narració: plantejament – nus – desenllaç 

 

- pel que fa al contingut, la tria del tema principal, els personatges principals i 

secundaris i pel que fa a la forma, el fet que la narració i la descripció prevalen sobre el 

diàleg 

 

- els tres passos per crear una novel·la: pensar-la, fer-la i revisar-la o no 

 

- el procés d’escriptura dividit en cinc fases: enamorament - idea, argument-esquelet, 

desenvolupament-pla de treball, reredacció i correcció. 

 

- el procés d’escriptura dividit en tres fases: obsessió - escriptura - correcció o també 

pla inicial - escriptura i planificació breu -reposar i revisar. 

 

És simptomàtic que tres escriptors considerin que una pauta comuna pot ésser les fases del 

procés d’escriptura i que en canvi, en tots tres casos el procés sigui diferent. Es fa evident 

que no serà fàcil identificar les pautes comunes que hipotèticament segueixen tots els 

novel·listes a l’hora de crear una novel·la, Segurament aquestes pautes existeixen però no es 

podran identificar ni sistematitzar amb facilitat ni seran potser una veritat absoluta. 

 

 

3.2. Extracció de tècniques de creació literària 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 

 

En qualsevol activitat que hom vulgui desenvolupar a la vida, abans de posar-se a la feina 

cal estar preparat i tenir una formació suficient. Pel que fa a la feina d'escriptor, i de 

novel·lista en particular, no s'exigeix estudis de cap mena ni permisos especials, tothom qui 

vulgui s'hi pot dedicar, però per fer-ho bé, quina formació hauria de tenir un escriptor de 

novel·les? 

 

Totes les fonts teòriques consultades i tots els escriptors entrevistats estan d'acord que 

l'escriptor ha d'haver llegit molt abans d'escriure, el fet de comptar amb un bon bagatge lector 

sembla imprescindible en la formació de l'escriptor en general, també del novel·lista. Com 

diu Vicenç Llorca, la lectura proporciona el model de llengua literària, el coneixement de 

l'escriptura i el tractament que els autors han fet dels temes universals. 

 

En totes les professions la formació professional no s'entén només com una etapa prèvia a 

l'actuació professional sinó que és important al llarg de tota la vida, de manera que la 

formació i el reciclatge són necessaris en el desenvolupament de qualsevol professió. Amb 

l'escriptor passa exactament el mateix. Tots els escriptors entrevistats han manifestat que el 

reciclatge és necessari i la majoria ha considerat que aquest reciclatge es recolza 

primerament en la lectura. I després en l'experiència vital i en l'exercici de l'escriptura. 

 

Arribem a la conclusió que abans de començar cal comptar amb un bon bagatge lector i que 

aquest bagatge sempre s'ha d'anar ampliant i actualitzant. 
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Podem establir d'alguna manera quin és el cànon, la llista de llibres que un escriptor de 

novel·la hauria d'haver llegit necessàriament? Després d'haver consultat sobre aquesta 

qüestió les fonts d'informació documental i els escriptors entrevistats, només podem afirmar 

que un escriptor ha d'haver llegit, segurament com més millor, i que no es pot establir un 

cànon que serveixi de model per a tothom. El cànon de cada escriptor és personal i, això sí, 

ha d'incloure obres de qualitat, obres dels autors clàssics al costat d'obres actuals i, pel que 

fa als gèneres, obres tant de narrativa (amb obres dels subgèneres de la novel·la) com de 

poesia. Potser podríem concloure que la formació d'un itinerari lector personal i de qualitat 

és responsabilitat de cada escriptor. Ens podem guiar per les recomanacions dels escriptors 

però no hem pogut trobar prou coincidències entre ells per tal d'escollir un conjunt d'obres 

recomanades per la majoria d'escriptors entrevistats. 

 

Per acabar aquest apartat hem de referir-nos a un tema que està present sempre quan es parla 

de la formació d'un artista i que en altres camps professionals potser no hi és tan present. Es 

tracta d'allò tan conegut de si l'artista neix o es fa. En aquest aspecte sembla que la formació 

és molt important però que l'escriptor té alguna part de la seva manera d'afrontar la realitat, 

de mirar-la i observar-la, que els escriptors consideren innata i que des del punt de vista d'una 

escola d'escriptura s'admet que no es pot ensenyar sinó només educar. 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 

 

Comencem aquest apartat centrant-nos en les motivacions que mouen l'escriptor a fer la seva 

feina. Hem volgut saber per què escriuen els escriptors i hem pogut veure, a partir de la 

recerca feta, que els escriptors escriuen sense saber ben bé per què escriuen tot i que tenen 

una llarga llista de raons per fer-ho. Hem vist també que les motivacions i les finalitats de 

l'acte d'escriure sovint es confonen. 

 

Les motivacions que els escriptors han manifestat són diverses i depenen de cadascú però 

predominen les orientades cap a un mateix (reflexionar, duplicar la vida, emocionar-se a un 

mateix, expressar una idea, descobrir i fer possibles nous mons, cedir a la necessitat i la 

passió, la necessitat de submergir-se un mateix en una idea ) per sobre de les orientades cap 

als altres (emocionar als altres, motivacions humanitàries i la natura). Molts dels escriptors 

enquestats han afirmat que quan escriuen no persegueixen cap finalitat però tot seguit donen 

alguna o més d’una raó per escriure. Les raons que han manifestat són raons centrades en un 

mateix, centrades en els altres i centrades en l'obra. 

 

En l'apartat anterior hem parlat de la mirada de l'escriptor i hem vist que aquesta mirada, 

aquesta manera peculiar d'observar la realitat podia ser una part innata de l'escriptor. És 

possible que aquesta mirada sigui la que acaba conduint la persona a dedicar-se a escriure. 

Encara que no podem descartar la idea contrària -que sigui la pràctica de l'escriptura la que 

va conformant aquesta mirada en l'escriptor- el que sí que hem trobat és un acord entre les 

fonts teòriques i l'opinió expressada pels escriptors sobre el fet que ser escriptor és una 

manera de viure perquè es tracta d'estar sempre atent i observant la realitat, a l'aguait 

d'històries, gestos, personatges, etc. 

 

Però l'escriptor no en té prou amb detectar una bona història o inventar-la, una bona història 

no és garantia d'una bona novel·la. En què consisteix, la qualitat d'una novel·la, què és el 

que fa que una novel·la sigui bona? Pel que sembla aquesta és més una qüestió més de forma 
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que de contingut. Josep-Francesc Delgado diu que la feina de l’escriptor, més que a contar 

històries interessants, consisteix a contar-les de manera que interessin i tots els escriptors 

entrevistats diuen que aprecien més el com que el què d’una narració. Tant Delgado com els 

escriptors entrevistats consideren que una bona novel·la ha de tenir capacitat d'emocionar el 

lector, així que aquest aspecte sembla decisiu. Hi ha altres característiques que els escriptors 

demanen a una bona novel·la: la capacitat de sorprendre i d’atrapar el lector i el fet que la 

novel·la aporti una visió del món. Per tal d'atrapar el lector Delgado aconsella plantejar la 

novel·la com un joc d’insinuacions on el lector ha d’anar descobrint pas a pas tot un univers 

a través d’un joc argumental. 

 

A partir d'aquí entrem en el procediment utilitzat per crear la novel·la. Hem pogut observar 

que hi ha un acord sobre les tres fases del procés d'escriptura: la planificació, la redacció i la 

revisió apareixen en tots els manuals de redacció i pràcticament tots els escriptor afirmen 

que les segueixen. Una altra cosa és de quina manera les segueixen: hi ha qui comença 

escrivint i després o mentrestant planifica (o no), moltes vegades es fa per parts i una revisió 

et pot portar a una nova planificació. És possible fer les fases ordenades però és més normal 

que aquestes fases s’apliquin en períodes més curts i es faci en cicle recurrents. 

Si provem d'establir les proporcions de temps que els escriptors dediquen a cada tasca ens 

trobem que la majoria d’escriptors diuen que planifiquen poc o gens i que revisen tant com 

escriuen o més. El temps dedicat a la planificació és, per regla general, inversament 

proporcional al dedicat a la revisió. A la documentació s’hi dedica molt menys temps tot i 

que les necessitats de cada projecte poden fer variar aquesta proporció. Molts autors no 

especifiquen el temps que dediquen a la correcció i en algun cas expliquen que no en fan o 

que la deleguen en algú altre. Hi ha altres tasques a les quals els escriptors dediquen molt de 

temps, de vegades anys, com ara buscar la inspiració, madurar idees, etc. 

 

Pel que fa a la freqüència i la regularitat amb què hauria d'escriure un escriptor no hem trobat 

cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades mentre que les respostes dels 

escriptors varien molt en funció de les circumstàncies personals de cadascú. Per tant, en 

aquesta qüestió sembla que tot és possible i no hi ha altres patrons que treballar segons les 

circumstàncies i les necessitats de cadascú. 

 

També interessava saber si els escriptors escriuen a mà, amb ordinador o totes dues coses. I 

hem pogut veure a partir de les seves respostes que la majoria escriu més amb ordinador que 

a mà i ho justifiquen pel fet que les eines digitals faciliten molt l’escriptura però també la 

recerca, les consultes i en general totes les tasques que ha de fer l'escriptor. 

 

En aquest apartat de l'ofici d'escriure també hem volgut comprovar com l'experiència de 

l'escriptor pot fer que el procés d'escriptura d'un escriptor evolucioni amb els anys i la 

pràctica. En aquest sentit quasi tots els escriptors confirmen que han canviat el seu procés 

d’escriptura, perquè l’han perfeccionat, o bé hi han introduït millores com ara revisar més o 

jugar més amb el lector. Com que no hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres 

consultades, en aquest punt l’única font d’informació ha estat el testimoni dels escriptors 

entrevistats. 

 

A continuació hem volgut saber quines són les principals dificultats amb què es pot trobar 

un escriptor a l'hora d'escriure, dificultats que a vegades poden allargar el procés creatiu i fer 

que la redacció d'una novel·la s'allargui anys i fins i tot dècades. No hem trobat cap referència 
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a aquesta qüestió en les obres consultades de manera que en aquest punt l’única font 

d’informació serà el testimoni dels escriptors entrevistats. Les respostes a aquesta qüestió 

dels escriptors entrevistats són diverses: en primer lloc, la complexitat de l’obra; en segon 

lloc, la seva extensió i en tercer lloc, el fet de ser la primera novel·la escrita per l’autor, la 

necessitat de documentació i l’esforç de redacció. 

 

En aquest apartat ens interessava també saber si l'escriptor s'ha de preocupar per aconseguir 

un estil personal que l'identifiqui de manera que el lector el pugui reconèixer de seguida. 

Però no hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades i les respostes 

dels escriptors no són coincidents, si bé és cert que la majoria -sis de nou- han afirmat que 

sí que busquen un estil propi mentre que els altres tres han dit que no. 

 

Per acabar aquest apartat, com que havíem vist que Daniel Cassany afirmava que tota la 

informació que ens arriba el cervell a través del que llegim es reorganitza i l’escriptor la fa 

servir quan redacta, ens hem preguntat si és possible que un dels avantatges que l'escriptor 

troba en la lectura d'obres d'altres escriptors podria ser agafar idees per després poder-les 

utilitzar. La majoria dels escriptors asseguren que llegeixen per altres motius. Només Ramon 

Erra s’hi mostra d’acord. De totes maneres, creiem que el fet que els escriptors afirmin que 

no llegeixin per agafar idees no impedeix que llegint n'agafin perquè agafar idees no té per 

què ser un acte conscient ni voluntari (tot i que també ho pot ser). 

 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA  

 

En aquest apartat gairebé era obligat començar fent referència al concepte d'inspiració. Tant 

Cassany com els escriptors entrevistats coincideixen en la idea que la inspiració arriba 

treballant. Així que, pel que fa a aquest tema, és aconsellable començar a treballar per 

esperar-la, no estar desvagat a l'espera que arribi. 

I un cop el novel·lista comença a treballar amb una novel·la és possible que ja l'hagi concebut 

mentalment i que hagi pensat la seqüència dels fets i l'acabament i tot. O pot ser que no. O 

pot ser que sí que ho tingui tot planificat però a mida que avanci en la redacció vagi canviant 

el projecte. No hem trobat cap referència a aquesta qüestió en les obres consultades i en les 

respostes dels escriptors a aquesta qüestió hem trobar una gran variabilitat de manera que no 

es pot descartar cap possibilitat. Només podem afirmar que com més planificació prèvia es 

realitza més coneixement de com serà la novel·la es té al començament. 

 

Per últim, sembla que els escriptors poden escriure a raig però cal anar revisant i reescrivint 

contínuament. Reescriure (i per tant revisar) és un aspecte essencial del procés d’escriure, i 

que com més es faci, millor. 

 

DOCUMENTACIÓ 

 

Pel que fa a la documentació hi ha un acord general sobre el fet que qui determina de quina 

manera s’ha de documentar l'escriptor és la mateixa obra i el grau de coneixement que 

l'escriptor té del tema tractat. La documentació no només es realitza abans de començar a 

escriure. Hem vist també que desplaçar-se als llocs dels quals es volen fer descripcions és 

un recurs habitual utilitzat pels escriptors. 
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PLANIFICACIÓ 

 

A la part teòrica hem vist que Cassany considera que planificar és propi dels bons escriptors 

i a la part pràctica hem vist que quasi tots els escriptors fan alguna mena de text paral·lel al 

principal (encara que sigui prendre algunes notes), tot i que no tots el fan abans de començar 

a redactar. La planificació es pot fer abans però també durant l’escriptura i no necessita ser 

una tasca independent de les altres. Les idees es poden treballar a mesura que s’escriu. 

 

Una qüestió relacionada amb la planificació i que cal tenir en compte mentre s'escriu és la 

consciència del lector. Més enllà de la imprescindible intel·ligibilitat Delgado recomana 

involucrar emocionalment el lector i tots els escriptors entrevistats han manifestat que 

busquen la comunicació amb el lector. Hi ha diversos mètodes per aconseguir-ho. Tant a la 

teoria com a la pràctica es diu que cal que els personatges siguin creïbles, i alguns escriptors 

parlen de sorprendre el lector i fer que s’emocioni. Delgado parla del concepte d’enjòlit o 

suspens i de les tècniques per aconseguir aquest interès del lector: l’anticipació, la 

retrospecció i l’ocultació de la informació. 

En la part pràctica hem trobat que gairebé tots els escriptors entrevistats han dit que utilitzen 

el  recurs d’ocultar informació per captar i mantenir l’atenció del lector. I també hem vist 

que els escriptors utilitzen molts altres recursos per aconseguir atrapar el lector, de manera 

que han demostrat que tenen tots ells aquella consciència del lector que deia Cassany i que 

són molt conscients dels recursos que utilitzen per aconseguir la seva atenció. 

  

 

ESCRIPTURA 

En l'apartat d'escriptura tractem aspectes tècnics sobre els quals hi ha força coincidències 

entre les fonts consultades en la part teòrica i els resultats de les entrevistes als escriptors. 

En primer lloc hem pogut saber que la tria de la veu narrativa és una decisió molt important 

que cal pensar bé i que no és fàcil de trobar (de vegades fins i tot cal assajar-ne més d'una 

fins a trobar la més escaient) perquè cada obra té les seves necessitats. Delgado aconsella 

escollir el punt de vista d’una persona normal, i assegura que si es segueix aquesta pauta és 

impossible fracassar. 

També és important escollir bé el punt de la història on comença la narració i pel que hem 

vist aquesta és una qüestió que els escriptors de vegades també resolen fent diferents 

provatures. A partir de les respostes dels escriptors podem veure que el punt on comencen la 

narració és un dels elements importants de la narració perquè la majoria d'escriptors així ho 

expressen, i també veiem com els escriptors juguen amb el sentit en què corre la narració a 

partir d'aquest punt inicial. 

Pel que fa als personatges hem après que és bo crear els personatges a partir de persones que 

existeixen en la realitat. Entenem que un escriptor experimentat pot crear personatges 

versemblants i rodons a partir de la imaginació, però fer-los a partir de persones reals sempre 

funciona. Sobre els personatges encara hem après més coses: tots els escriptors s'identifiquen 

amb els seus personatges en major o menor grau. Tot i que no hem trobat cap referència a 

aquesta qüestió en les obres consultades, Marius Serra, a més, ens ajuda a emplenar el buit 

en l’apartat teòric amb una cita de Flaubert. que diu «Madame Bovary sóc jo» per indicar 

que l'escriptor s'identifica mínimament amb els personatges que crea. Pel que fa als 
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personatges, la conclusió, doncs, és que en tots ells sempre hi ha una part de l’autor. 

No podem encara deixar els personatges sense comentar que no hem aconseguit informació 

suficient per decidir si convé ni quan pot convenir utilitzar el recurs de les fitxes de 

personatges. 

Pel que fa referència a la història hem vist que és força habitual i aconsellable que els  

escriptors utilitzin històries de la vida real en les seves narracions. També hem vist que els 

bons escriptors saben com destriar els moments rellevants de la història dels que no aporten 

res i un cop detectat allò irrellevant ho eliminen amb resolució. En la part pràctica hem trobat 

que aquesta és una qüestió que la majoria dels escriptors considera decisiva. En les seves 

respostes els escriptors no diuen com destrien els moments rellevants de la història dels que 

no aporten res però sembla que fan la tria mentre rellegeixen i que utilitzen una mena 

d’intuïció especial. 

Gràcies a l'explicació de l’escriptor Ramon Erra hem après que si bé el conflicte ha d'anar al 

principi i el clímax ha d'estar proper al final, això només funciona així en les novel·les 

convencionals però el camp de la novel·la és immens i hi ha grans obres que no encaixen en 

aquest model. Moltes vegades el conflicte pot ser difícil d'identificar, sobretot -diu Ramon 

Erra- en novel·les que no es basen en una relació de causa-efecte. 

Hem volgut saber si els escriptors, tal com aconsella Cassany, deixen llegir el text acabat a 

algú altre o bé necessiten fer-ho durant el procés d'escriptura o bé si no ho fan en absolut. 

Pel que hem pogut saber, hi ha escriptors que necessiten l’opinió d’una altra persona mentre 

estan al mig del procés de creació de la novel·la i escriptors que més aviat ho eviten però 

cap al final o un cop la novel·la està força avançada, sembla que tots els escriptors segueixen 

el consell de Daniel Cassany perquè manifesten que la deixen llegir a una altra persona. 

No hem pogut saber, més enllà del fet que en la novel·la la narració i la descripció prevalen 

sobre el diàleg, com decideixen els escriptors en quina proporció o en quin moment faran 

servir cada tipus de text. De les seves respostes podem deduir que la majoria d'escriptors 

sembla que deixen aquesta decisió en mans d'una mena de sisè sentit capaç de detectar les 

necessitats de l'obra que estan fent. 

A l'hora de triar el to de la novel·la hem vist que per la diversitat de respostes es fa difícil 

saber què és allò que determina el to de la novel·la. Cada escriptor hi ha dit la seva: la veu, 

els personatges i les situacions, el tema, la mena d'història, la veu del narrador, si la novel·la 

és tragicòmica o només còmica, l'univers que descriu… 

Pel que fa a la relació entre el tema de la novel·la i el llenguatge sabem que el primer 

condiciona el segon. 

Per acabar, de les preguntes dels escriptors podem concloure que l'ofici d'escriptor es fa 

perquè t'agrada (als escriptors, el que més els agrada d'escriure és escriure) i que els 

escriptors són persones normals que no tenen manies particulars ni segueixen rituals 

especials per escriure o inspirar-se. 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

El concepte de correcció no sempre s'utilitza en el mateix sentit: per a Delgado es limita a 
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correcció gramatical mentre que Cassany l'utilitza referint-se tant a qüestions formals com 

de contingut. Entre els escriptors entrevistats només Jordi Cabré considera que la correcció 

equival a esmenar les qüestions formals com la gramàtica. La gran majoria d'escriptors 

consideren la correcció una part de la revisió i la reescriptura o bé un conjunt d’aquestes 

dues coses. 

A Descriure escriure Cassany explica que un aspecte que diferencia els escriptors bons dels 

dolents és la quantitat de vegades que rellegeixen els fragments mentre escriuen. La revisió 

del text és una etapa que es du a terme durant tot el procés d’escriure i que afecta tot l’escrit 

i el millora completament. A partir de les respostes dels escriptors sabem que no tots els 

escriptors revisen durant tot el procés d’escriptura, però tots ho fan en algun moment. Els 

que no revisen llavors especifiquen que rellegeixen i corregeixen més endavant. No obstant, 

també hi ha qui revisa de manera constant durant tot el procés d’escriptura. 

 

Els escriptors en cap cas no han expressat que els canvis formals siguin posteriors als canvis 

de contingut, però sí que alguns han expressat que fan canvis dels dos tipus. 

Quasi la totalitat dels escriptors declaren que fan servir el diccionari i molts manifesten que 

és una eina molt útil i fins i tot imprescindible, així que sembla que els escriptors, 

majoritàriament, davant d'una mancança gramatical o de lèxic, opten per consultar una font 

externa. 

 

DONAR EL TEXT PER ACABAT 

Aquest apartat fa referència a una decisió que pot semblar senzilla de prendre però que, dins 

del procés d'elaboració de la novel·la, quan l'escriptor està dins d'aquell procés de redacció-

revisió-reredacció- nova revisió pot resultar difícil de no quedar-s'hi atrapat. En les obres 

consultades no hem trobat cap referència a aquesta qüestió però els escriptors entrevistats 

han manifestat tres motius pels quals els escriptors decideixen acabar una novel·la: Si es té 

una mena de percepció que fa que es doni per acabat el procés d’escriptura, arribar a un punt 

en el que l’escriptor refusa fer més retocs o arribar a un punt en el que l’escriptor no sap com 

continuar retocant. La majoria dels escriptors asseguren que no necessiten el vistiplau de 

ningú, tot i que alguns diuen que accepten suggeriments de tercers o necessiten que agradi a 

l’editor. 

 

LA TESI 

En la part teòrica hem vist que Delgado fa una descripció dels elements de la novel·la que 

pot servir d’inici per identificar els elements amb què treballen els novel·listes (l’acció, la 

veu narrativa, els personatges, el temps narratiu, el conflicte) i després dóna una sèrie de 

consells on podem trobar algunes pautes que es podrien considerar comunes al gènere 

novel·lístic. 

 

En la part teòrica hem vist que hi ha una llarga llista d’elements que potencialment podrien 

ser considerats elements comuns presents en totes les novel·les: l'acció, la veu narrativa, uns 

personatges perfilats i convincents que han de ser percebuts com a reals, el temps narratiu o 
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el ritme, el conflicte, la creació d’un món, l'ús de tècniques per involucrar emocionalment el 

lector, de tècniques per captar l’atenció del lector (dosificar i ocultar informació),de 

tècniques per explicar la història d’una manera interessant, la capacitat de l’escriptor de 

parlar de la vida i la realitat, una trama intel·ligible, coherència, l’inesperat, llenguatge eficaç 

i ben rimat. 

Però en l'apartat teòric no hem aconseguit identificar les pautes comunes que hipotèticament 

seguirien tots els novel·listes en el procés de creació d’una novel·la. I tampoc en la part 

pràctica, a partir de les respostes dels escriptors, no hem pogut establir un procediment de 

creació de la novel·la compartit per tots els escriptors. 

Tots els escriptors consideren que sí que hi ha unes pautes comunes, però a partir d’aquí hi 

ha una gran diversitat de propostes: l’existència d’una idea que persisteix a l’inici del procés 

de creació, el fet que la quantitat de temps dedicada a la planificació sigui inversament 

proporcional a la dedicada a la revisió, el fet que tots els escriptors corregeixen, l'estructura 

clàssica de la narració (plantejament-nus-desenllaç), determinats elements del contingut (tria 

del tema principal, tria dels personatges principals i secundaris), característiques formals 

(prevalença de la narració i de la descripció sobre el diàleg), els passos per fer una novel·la. 

 La llista de propostes que els autors han esmentat és molt llarga i s'hi observen poques 

coincidències. En aquest sentit és simptomàtic el fet que tres escriptors han assenyalat com 

una possible pauta comuna el procés d'escriptura, però quan entrem en detalls veiem que cap 

dels tres descriu aquest procés de la mateixa manera, de manera que no podem afirmar que 

sigui una pauta compartida. Per trobar què hi ha de compartit entre els tres cal analitzar les 

tres respostes i veure'n els elements comuns. Passem a fer-ne l'anàlisi: 

a)  pensar-la, fer-la i revisar-la 

b) enamorament - idea, argument-esquelet, desenvolupament-pla de treball, 

reredacció i correcció 

c) obsessió - escriptura - correcció o també pla inicial - escriptura i planificació breu 

-reposar i revisar 

Entenem que la primera resposta, la que sembla més simple, implica un procés recurrent (no 

tindria sentit revisar si no impliqués pensar què s'ha de modificar i després modificar-ho) 

però no sabem si dins del pensar hi ha només la planificació sinó també la idea o obsessió. 

Aquí la planificació és prèvia a l'execució però s'entén que després s'inicia el procés de 

revisió-planificació-execució. 

En el segon cas la planificació també és prèvia a l'execució i el procés també acaba entrant 

en un procés recurrent (amb la correcció també passa que no tindria sentit si no fos per 

detectar què s'ha de modificar i després modificar-ho). Les diferències entre aquest procés i 

l'anterior són que aquí es comença amb l'enamorament i que la fase d'execució sembla que 

inclou una revisió i una reescriptura prèvies a la correcció, com si l'autor separés el procés 

de revisió (potser d'aspectes de contingut) de de correcció (potser d'aspectes formals o 

d'expressió). 

- La tercera resposta comparteix amb la segona el concepte d'obsessió (el motor que ho 

engega tot, que no apareix en la primera). Però es diferent perquè aquí l'execució precedeix 

a l'execució. De fet, a partir d'aquí també entra en un procés recurrent de correcció-execució 

i tornar a revisar. És diferent respecte als altres dos perquè contempla una fase de deixar 
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reposar i perquè separa correcció i revisió en un ordre que tampoc no és el mateix que en el 

segon cas. 

 

 

Un cop feta l'anàlisi podem arribar a la conclusió que sí que hi ha elements comuns en les 

tres respostes: allò que tots tres escriptors han expressat que pot ser una pauta comuna l'és 

realment i es tracta d'aquell procés recurrent que es va repetint al llarg de tot el procés de 

creació de la novel·la: pensar - fer - revisar, dit en paraules dels manuals de redacció, 

planificació - redacció - revisió. Aquest procés entra de forma recurrent dins d'un procés més 

gran que per a cada escriptor i per a cada novel·la pot ser diferent, però l'estructura tripartida 

de pensar, fer i revisar hi serà sempre, a petita escala i a gran escala. 

 

Hem vist que per identificar unes pautes comunes en la manera de procedir dels novel·listes 

cal fer un esforç d'anàlisi i que si bé hem pogut identificar força elements comuns amb què 

treballen els novel·listes i també algunes maneres de procedir compatides a l'hora d'escriure 

una novel·la, tots aquests element i maneres agafades en conjunt no constitueixen un manual 

d'instruccions exhaustiu i senzill de creació novel·lística. En tot cas, es pot tractar d'elements 

i maneres de procedir compartits que cal anar descobrint dins d'una realitat diversa i 

heterogènia d'escriptors, d'obres, de gèneres i de subgèneres. 
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4. Aplicació de les tècniques de creació literària extretes en el propi 

procés de creació literària 

A partir de les tècniques extretes s’ha elaborat un recull, Contes escabetxats, d’una mitja 

dotzena de contes: Assemblea, Cervicals, El darrere, Rèptils, Rodalies i Rotonda. Es poden 

veure els procediments utilitzats en cada cas a l’annex, juntament amb els escrits. 

Conclusions 

L’objectiu principal d’aquest treball ha estat descobrir unes pautes comunes en el procés de 

creació literària, i a partir d’aquestes, elaborar el meu propi recull de creacions aplicant les 

tècniques que he pogut extreure de l’anàlisi inicial. 

Per aconseguir el meu objectiu, he entrevistat una sèrie d’escriptors, i a través d’un extens 

qüestionari he pogut indagar en els secrets de l’art d’escriure. Després d’aquestes entrevistes, 

he pogut constatar que efectivament hi ha uns elements comuns que fan servir els 

novel·listes a l’hora d’escriure, i que, com era d’esperar, cadascun té unes particularitats a 

l’hora de treballar que considero que és el que aporta el toc personal i característic de cada 

autor a les seves obres. Per tant, per elaborar el meu recull de contes he aplicat aquestes 

pautes generals i m’he basat també en el meu instint per, a partir d’aquestes tècniques, crear 

un propi estil d’escriptura.  

 

El primer apartat d’aquest treball ha consistit en formular una base teòrica sobre la creació 

literària, basant-me en guies d’autors del tema com Descriure escriure i La cuina de 

l’escriptura, ambdós de Daniel Cassany, i De com s’escriu una novel·la de Màrius Serra, entre 

d’altres. Aplicant el mateix model d’entrevista que vaig utilitzar amb els escriptors 

entrevistats, he respost les mateixes qüestions a partir de la informació que em podien 

proporcionar els teòrics. 

Per altra banda, el segon apartat del treball l’han constituït les entrevistes als diversos 

escriptors que vaig poder contactar. En aquest apartat, he hagut de destriar bé la informació 

per poder a més realitzar una primera comparació entre els propis autors. He pogut 

constatar que entre els diversos escriptors entrevistats hi ha comportaments semblants o fins 

i tot compartits, però també es diferencien en molts aspectes diversos. 

Al tercer apartat del treball, després d’extreure la informació en els dos anteriors, he pogut 

realitzar una anàlisi comparativa entre els aspectes extrets dels autors en un context teòric – 
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els llibres de tècnica d’escriptura –, i la informació extreta dels autors com a individus 

creadors a la pràctica. En aquesta part del treball ha estat on finalment he pogut constatar la 

unió de tècniques de creació literària, que he extret al segon punt d’aquest apartat. Ha estat 

a partir d’aquest moment del treball que he pogut iniciar el meu propi procés de creació. 

Així, al quart apartat del treball presento el recull de contes que he elaborat basant-me en les 

tècniques que he pogut extreure després de l’anàlisi exhaustiva de teoria i pràctica de la 

creació literària. Aquest recull, que he titulat Contes escabetxats, mostra en cadascuna de les 

creacions, l’aplicació de les diverses pautes que he obtingut. La descripció de com he 

utilitzat les pautes trobades es troba a l’annex juntament amb els contes.  En aquest punt del 

treball, a més de l’aplicació dels conceptes i la informació de què disposava, he hagut 

d’utilitzar la pròpia imaginació i incentivar la creativitat, de manera que ha estat el que més 

temps i dedicació m’ha requerit. 

Com ja comentava a la introducció d’aquest treball, l’elaboració d’aquest no ha resultat per 

mi simplement el compliment d’un deure acadèmic. Tenia clar que escriure era quelcom que 

m’agradava i que m’ho passaria bé fent el treball. Després de tot el procés puc constatar que 

així ha estat, i estic particularment satisfeta i agraïda de la bona acollida que he tingut entre 

els escriptors que han acceptat de manera totalment altruista col·laborar en aquest projecte. 

He pogut llegir molt sobre un tema que m’interessava, he tingut l’oportunitat d’entrevistar 

grans autors molt reconeguts d’arreu del país, i he pogut dedicar temps a escriure i a crear. 

Amb aquest treball he après moltíssim, i tinc clar que vull seguir practicant la creació 

literària. Gràcies a les bases que he pogut assentar en aquest projecte, considero que això 

serà possible i que podré seguir millorant. 
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Annex 1: Model d’entrevista 

 

COL·LABORACIÓ EN UN TREBALL DE RECERCA SOBRE EL PROCÉS DE 

CREACIÓ NOVEL·LÍSTICA 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel•lista? S'ha de reciclar un 

escriptor? Com? 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes important de 

l'escola i de la família? 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han condicionat la 

seva manera d'escriure? 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 

6. Digui'm unes quantes novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en els altres, 

en l'obra mateixa)? 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui sempre a l'aguait 

d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 

4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui bona? 

5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les segueix? 

Ho fa en aquest ordre? 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què escriu 

amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 

7. Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al moment actual? 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 
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9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com el Word, 

l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora de formar i posar ordre 

a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, etc. ? 

10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una novel·la dedica 

a: 

- Planificació 

- Redacció 

- Documentació 

- Revisió 

- Correcció 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres motius? 

12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

13. Necessita llegir altres autors per agafar idees? 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

1. Com arriba la inspiració? 

2. Coincideix la primera idea que tenia de la novel•la amb el resultat final? Sap el final de la 

seva novel·la en començar a escriure? 

3. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 

4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 

5. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

 

DOCUMENTACIÓ 

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 

2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de descriure? 

 

PLANIFICACIÓ 

1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir algun 

altre recurs d'aquest estil? 
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2. Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre com es 

desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

3. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la lectura? 

Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 

4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar informació 

al lector per mantenir el seu interès? 

 

ESCRIPTURA 

1. Com tria la veu narrativa? 

2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 

3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones reals? 

4. S'identifica amb els seus personatges? 

5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 

6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 

8. On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel•la o més endavant? És difícil 

triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 

9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres? 

10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció i 

narració? 

11. Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

13. Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania personal o fa 

algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

1. Com definiria vostè la correcció? 

2. Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i per corregir? 

3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la correcció? 

4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari. 
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DONAR EL TEXT PER ACABAT 

1. Com decideix que ha acabat una novel·la? 

2. Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades? 

 

LA TESI 

1. La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això és 

així? Quines pautes li sembla que poden ser? 
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Annex 2: Entrevistes 

 

1. Entrevista a Imma Monsó 

COL·LABORACIÓ EN UN TREBALL DE RECERCA SOBRE EL PROCÉS 

DE CREACIÓ NOVEL·LÍSTICA 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de reciclar 

un escriptor? Com? 

R. Escoltar i observar és fonamental. I llegir. Crec en la intuïció. Reciclatge? La vida és un 

permanent reciclatge: no s'escriu sense haver viscut amb intensitat. Però llegir és també 

viure. 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes important 

de l'escola i de la família? 

R. En el meu cas, innata o, per dir-ho d'una altra manera, la curiositat que m'ha portat a 

escriure ha estat el motor d'aquesta activitat. Envoltar-te de veus interessants és bàsic. 

Impregnar-te, deixar-te contagiar. 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 

R. Sí, com he dit, cal haver llegit i deixar-te “condicionar”, després, escriure molt, sense por, 

i intentar trobar la pròpia veu. 

 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 

R. Així ho crec. Però la tria també és personal. Finalment, t'has de fer el teu propi cànon, el 

meu, per exemple, és molt heterogeni, hi ha clàssics, però també d'altres coses, de tots 

aquests gustos eclèctics que t'influeixen en pot sortir una veu original i interessant, si és el 

cas. 

 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 
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R. El treball lingüístic que fa el poeta sempre ajuda a qualsevol que vulgui escriure. Una pot 

o ser una lectora compulsiva de poesia, però per força un escriptor ha d'haver tingut algun 

contacte amb aquest gènere. I, si hi ha excepcions, benvingudes siguin. 

 

6. Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 

R. El Temps retrobat, de Proust./El malaguanyat de Thomas Bernhard/ Ravelstein, de Saul 

Bellow... I tantes altres. 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

Duplicar la vida. Viure altres vides i ser-ne mestressa absoluta, així és quan escrius. 

 

2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en els 

altres, en l'obra mateixa)? 

R. No tinc cap finalitat en absolut, només l'intent d'aconseguir sadollar un desig concret, si 

una història em persegueix, sovint al començament m'hi resisteixo, i si la persecució és molt 

insistent, al final m'hi abandono. Si no sentís en un moment donat “la joie d'écrire”, que diu 

Barthes, no escriuria. Faria altres coses (ja les faig). 

 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui sempre a 

l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 

R. Més aviat diria que és a la inversa: és el fet de tenir una curiositat notable i d'estar sempre 

a l'aguait el que acaba per fer-te escriptor. 

 

4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui bona? 

R. La imprevisibilitat, l'elegància, l'estil. M'importa més el com que el què, la manera de 

narrar que el contingut. 

 

5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les 

segueix? Ho fa en aquest ordre? 

R. No ben bé. Sovint redacto i em trobo amb un gruix de redacció considerable. Després, 
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busco allà dins la història que m'obsessiona, és a dir, intento donar-li forma, de manera que 

de vegades la planificació no va en primer lloc. Revisar sempre és imprescindible, i no una 

vegada, sinó moltes, i gairebé sempre consisteix a depurar. 

 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què 

escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 

R. Hi ha períodes que necessito descansar d'escriure, cada vegada més. 

 

7. Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al moment 

actual? 

R. El procés no ha variat gaire, és el que explico a la pregunta 5. 

 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 

R. El mateix: queda explicat a la pregunta 5, afegiria que és fonamental posar atenció a 

escoltar la veu i transmetre-la amb fidelitat. 

 

9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com el 

Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora de formar 

i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, etc ? 

R. L'ordinador va ser un descobriment per a mi, necessito escriure a molta velocitat i el 

teclat m'ho permet. Em resultava molt pesat escriure a mà. I sí, faig servir un processador 

qualsevol, he fet servir tots els que han anat sortint els darrers vint anys. Ara, Open Office. 

 

10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una novel·la 

dedica a: 

- Planificació 

- Redacció 

- Documentació 

- Revisió 

- Correcció 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 
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R. No puc quantificar-ho d'aquesta manera, sovint aquestes fases se solapen. I a més, depèn 

de la novel·la. Però sí que diré que a la planificació li dedico poc, i a la revisió i correcció, 

molt més temps proporcionalment. La redacció pròpiament dita és ràpida però sovint prové 

d'un temps anterior, de vegades porto una novel·la al cap molts anys i tinc molt de material 

abans de començar a donar-li forma. 

 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 

R. No puc quantificar el temps que trigo: cada llibre és fruit d'experiències i d'evolucions 

que m'han marcat, per tant de vegades un llibre ve de molt lluny. El que sí que puc dir és que 

entre la “decisió” d'acabar una novel·la i l'acabament, en el meu cas, acostumen a passar de 

2 a 3 anys. 

 

12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

R. Sens dubte, l'estil m'importa. El segell, l'han de dir els crítics. Ja ho fan, i m'alegra haver 

aconseguit un estil que es reconeix, que és singular, o això diuen. 

 

13. Necessita llegir altres autors per agafar idees? 

R. Insisteixo que la lectura és bàsica per fer-se escriptor. No és ben bé que agafis idees sinó 

que tot et serveix per cuinar el plat que estàs fent i, després, ja en fas una selecció, una barreja 

o el que sigui. 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

1. Com arriba la inspiració? 

R. De vegades és una atmosfera, un ambient, una imatge o un paisatge que et persegueix, o 

una frase peculiar, però quan has decidit “deixar-te perseguir per la història”, com he dit 

abans, llavors és més una qüestió de posar-se a la feina que no pas d'inspiració. 

 

 

2. Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el final 

de la seva novel·la en començar a escriure?  
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R. No. M'agrada anar-lo sabent a mesura que escric, si no hi ha alguna sorpresa m'avorreixo, 

i en conseqüència el lector també ho faria. 

 

3. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 

R. Com he dit, la vaig teixint, només al final veus el resultat complet. 

 

4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 

R. Com he dit escric a raig i “planifico” després, per tant no planifico massa, més aviat dono 

forma, és una mica com esculpir la fusta. 

5. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

 

DOCUMENTACIÓ 

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 

R. No necessàriament. 

 

2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 

R. Depèn del tipus de novel·la. Diaris propis, mapes si s'escau, depèn molt. Literatura mèdica 

perquè és un tema que apareix sovint a les meves novel·les, etcètera. 

 

 

 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure? 

R. Si convé, sí. M'agrada molt fer-ho, però passa sovint que després no ho fas servir 

especialment. És com la documentació científica: pots fer-ho a fons, però després no es pot 

deixar veure a la novel·la, la novel·la és una altra cosa. 

 

PLANIFICACIÓ 

1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 

R. (Procediment explicat abans) 
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2. Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre com es 

desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

R.(Procediment explicat abans) 

 

4. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 

R. No acostumo a pensar en els possibles lectors, penso que és la millor manera de connectar-

hi, ser sincer amb un mateix i mai intentar complaure a un públic que és una entelèquia. 

 

5. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 

R. Sóc poc estratègica i molt intuïtiva, com he dit. Confio en què la veu, l'estil, l'atrapin, més 

que no pas la història pròpiament dita. 

 

ESCRIPTURA 

1. Com tria la veu narrativa? 

R. Depèn de la novel·la. 

 

2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 

R. De vegades decideixo un punt i més endavant canvio. 

 

3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones reals? 

R. És el resultat d'una barreja de veus, de gestos, de records, de maneres de parlar. I sí, 

sempre un escriptor s'inspira de la realitat (però també dels somnis i d'altres fonts, és clar) 

 

4. S'identifica amb els seus personatges?  

Ho procuro al màxim. 

 

5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 

No. Reviso molt per evitar les incoherències, però sóc poc de fitxes. 

 

6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres?  
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De vegades. 

 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? Aquest és 

un punt clau. Cap aplicar al que has escrit un criteri rigorós, no tenir pietat amb el material, 

cal esborrar quan faci falta, ser implacable, mirar-se el propi text gairebé amb crueltat. 

8. On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? És 

difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 

R. Depèn de la novel·la. Pot aparèixer a l'inici o al mig. Com he dit, no és “l'argument” allò 

que més m'interessa d'una novel·la. 

 

9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres? Generalment ho llegeix 

una o dues persones en qui tinc molta confiança, però sempre ho dono molt acabat, mai no 

dono capítols, potser és una inseguretat, però prefereixo donar-ho tot fet. 

 

10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció i 

narració? 

R. El mateix et dic. Tinc novel·les on hi ha molt diàleg, és un recurs que faig servir sovint. 

D'altres on no n'hi ha gairebé gens. 

 

11. Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 

R. Com deia abans, cal trobar la veu. I la veu només es troba escrivint. És com si sortís de la 

pròpia escriptura, de les frases naixen altres frases, almenys en el meu cas. 

 

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

R. Sempre és un “tot”, de fet no es pot destriar el tema del llenguatge emprat, de manera que 

sens dubte l'un condiciona l'altre. 

 

 

 

13. Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania personal 

o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 
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R. Escric al llit. M'agrada fer-ho a casa, amb comoditat, no al carrer ni quan viatjo. La part 

més plaent és la de l'inici, quan et persegueix la història, quan vas trobant la forma i la veu. 

Després, la part de la correcció és més repetitiva. 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

1. Com definiria vostè la correcció? 

R. Esborrar i esborrar. 

 

2. Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i per 

corregir? 

R. Sovint ho deixo tot pel final. 

 

3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 

R. Els canvis acostumen a ser de forma, en aquest punt. 

 

4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 

R. Sí, naturalment, el diccionari és una eina fonamental i la precisió una qualitat que de 

vegades trobo a faltar en alguns escriptors actuals. 

 

 

 

DONAR EL TEXT PER ACABAT 

1. Com decideix que ha acabat una novel·la? 

R. De nou, la intuïció. Hi ha un moment que “saps” que allò és el final. 

 

2. Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades? 

R. No. 

 

LA TESI 
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1. La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això 

és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 

R. Segurament es podrien identificar unes pautes. Però també penso que cada escriptor, així 

ho he pogut veure al meu voltant, fa servir procediments molt diferents per inspirar-se i per 

redactar. Potser la part més comuna seria la correcció. Però també en això hi ha diferències: 

hi ha autors que corregim i esborrem moltíssim (jo em recordo més esborrant que escrivint), 

en una espècie de treball crític constant sobre la pròpia obra, i d'altres que fan abans aquest 

treball i quan escriuen no esborren gairebé mai. 

 

 

 

 

 

 

2. Entrevista a Jaume C. Pons Alorda 

COL·LABORACIÓ EN UN TREBALL DE RECERCA SOBRE EL PROCÉS DE 

CREACIÓ NOVEL·LÍSTICA 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de reciclar 

un escriptor? Com? 

Essent un bon lector. Per tots els gèneres és vàlid. És a través de la lectura dels altres que 

trobes la veu pròpia. 

Si vols aprendre a tocar el violí necessitaràs classes de violí. Això també és aplicable a 

l'escriptura. Si vols aprendre a escriure, necessitaràs classes d'escriptura. 

Sempre. Un escriptor s'ha de reinventar en cada llibre. 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes important 

de l'escola i de la família? 
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Els meus pares eren molt lectors., tot i que a la meva família hi ha hagut més pintors que 

escriptors. La meva obsessió és molt econòmica, tens l'univers en un llapis i un paper. 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 

Absolutament. Un escriptor és un re-lector. 

Sempre. Quan escric, imito el que m'ha emocionat llegint. També trec idees de videojocs, 

pel·lícules i còmics. 

 

 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 

No ho sé. Potser és millor la merda actual. Cal llegir l'època. A mi els clàssics m'han inspirat, 

Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 

És el fonament. 

 

5. Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 

El teatre de Balzac, les novel·les de Felipe Hernández i la Bíblia. 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

Emocionar els lectors i sobretot emocionar-me a mi mateix. 

 

2.Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en els 

altres, en l'obra mateixa)? 

No has de tenir objectius. Crear bellesa. Ajudar-me a plantejar qüestions sobre l'ésser humà 

i estar a gust amb mi mateix. 

 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui sempre a 

l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 

Sí. 
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4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui bona? 

L'estructura, l'emoció, que puguis connectar-hi. Que et puguis plantejar qüestions sobre 

l'ésser humà i veure que som dèbils. 

 

5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les 

segueix? Ho fa en aquest ordre? 

Totalment. Abans no revisava. La revisió fa molt millor el resultat. Hauríem de ser més 

reescriptors. 

 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què 

escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 

Cada dia. Jo faig uns quaderns (ara en dec tenir uns 200) on hi apunto el que se m'ocorre. 

Sóc constant. 

 

7. Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al moment 

actual? 

Totalment. Ara reviso, i abans no ho feia. 

 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 

Que la il·lusió del principi duri. Després és anar omplint buits i seguir l'esquema inicial. 

Manipular-lo incloent-hi noves idees o bé deixar-lo igual. 

 

 

9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com el 

Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora de formar 

i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, etc ?  

Escriure a mà, que és més terrenal. També utilitzo el Word. Conec l'Scrivener, però no 

l'utilitzo. És massa complicat. 

 

10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una novel·la 

dedica a: 
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- Planificació  

- Redacció 

- Documentació 

- Revisió 

- Correcció 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

A la planificació és al que hi dedico més temps, fins i tot més que l'escriptura. Més o menys 

uns 2 anys. La redacció també uns dos anys i la revisió, un any i mig. La resta, depèn. 

 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 

Paula, perquè era la meva primera novel·la. També la traducció de Fulles d'herba de 

W.Whitman, per la seva extensió. 

 

12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

Sempre. Sóc exagerat. hiperbòlic. Crec que el meu segell personal és l'exageració, el sexe, 

la sang i fetge. 

13. Necessita llegir altres autors per agafar idees? 

Sempre. No tant per agafar idees com per la constància i força. 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

1. Com arriba la inspiració? 

Crec que arriba treballant. 

 

2. Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el final 

de la seva novel·la en començar a escriure?  

Sempre. Ja m'ho sé tot quan començo. Sí. 

 

3. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 

La veig tota de cop. 

 

4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

XVIII 

 

Primer hi ha una planificació, però escric a raig un cop ja sé què faré. 

 

5. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

Fins que estigui perfecte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ 

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? Abans, 

durant i després. 

2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? Amb pel·lícules, 

documentals, llibres, converses, Internet... 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure?  

No. M'agrada situar l'acció en mons de fantasia i ciència ficció. 

 

PLANIFICACIÓ 

1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 

Faig esborranys, esquemes, resums i escaletes, que són una mena de resums per escenes. 

 

2. Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre com es 

desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

Primer hi ha una idea, una escena o pensament. Me’n faig preguntes a les que trobo respostes 

provisionals, i d'aquí en faig resums. 

 

3. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 

Qui digui que no és un hipòcrita. El recurs de s'emoció. Fer preguntes a les que després dones 

respostes, metàfores... 
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4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 

Fent-se preguntes, aconseguir que el lector es pregunti què passarà. 

Sempre. 

 

ESCRIPTURA 

1. Com tria la veu narrativa? 

La primera persona del singular és l'única persona autèntica de la narrativa. 

 

2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 

Normalment començo a la meitat i tiro cap endarrere, o a la meitat i endavant. Creo una 

pregunta. 

 

3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones reals? 

És fruit de la imaginació. Un tant per cent ve de mi mateix i un altre tant per cent de coses i 

persones conegudes. 

 

4. S'identifica amb els seus personatges? 

Massa. Algunes contes que he escrit han passat a ser novel·les perquè m'encarinyo dels meus 

personatges. 

 

5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 

Fitxes, retrats, dibuixos... 

6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 

Poques vegades. 

 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 

Tot el que és palla va fora. 

 

8. On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? És 

difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 

Al principi. I a la part final el clímax. És una epifania, una revelació. Esperar més és allargar. 
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9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres? 

Sí. M'ajuden molt en tot moment. 

 

10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció i 

narració? 

Predomina la narració. Em costa fer diàleg, i la descripció és lenta. 

 

11. Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 

Els personatges i situacions m'hi duen. 

 

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

No. El vaig descobrint a mesura que escric. 

 

13. Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania personal 

o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 

El que més m'agrada d'escriure és escriure, i el que menys, no escriure. No tinc cap mania. 

Sóc molt tranquil, jo. 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

1. Com definiria vostè la correcció? 

És fonamental. Sempre els faig cas, als correctors, i més a en Jordi Raventós. Ell mateix 

també corregeix al final per veure què ha passat per alt. 

 

2. Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i per 

corregir? 

No. Sempre vaig endavant. Això ho faig a la relectura. 

 

3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 

Tots dos, i més a mesura que et fas vell. No tinc cap ordre. 
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4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 

Poques vegades. Si has de buscar la paraula no deu ser gaire bona. 

 

DONAR EL TEXT PER ACABAT 

1. Com decideix que ha acabat una novel·la? 

No sóc jo, és la novel·la que m'ho diu. 

2. Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades? 

No. 

 

LA TESI 

1. La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això 

és així?  

Sí. Sempre hi ha d'haver una metodologia. 

 

Quines pautes li sembla que poden ser? 

El procés de construcció de la novel·la: pensar-la -sigui pensament conscient o inconscient-

, fer-la i revisar-la o no. També la introducció, el nus i el desenllaç. 

 

 

3. Entrevista a Jaume Cabré 

COL·LABORACIÓ EN UN TREBALL DE RECERCA SOBRE EL PROCÉS DE 

CREACIÓ NOVEL·LÍSTICA 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de reciclar 

un escriptor? Com? 

Aprens a escriure a mesura que escrius. Quan tens una idea, una cosa que creus que val la 

pena que existeixi arribes a la conclusió que aquesta idea només existirà si la fas tu, per tant 

la teva obligació moral és fer-la. Llavors, a partir d'aquí, fent-la, n'aprens. També, en efecte, 

imitant una mica i llegint. És com viure o com ser pare: es fa.  



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

XXII 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes important 

de l'escola i de la família? 

Les ganes d'escriure i la obsessió innata. 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 

S'ha d'haver llegit el just, tot i que la societat d'avui no té temps de llegir. La història 

interminable a mi em va marcar molt. 

 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 

És important, però tampoc cal haver-los llegit tots. 

 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 

I tant. La poesia és l'art del llenguatge. Utilitza les paraules justes sense ser minimalista. 

 

6. Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 

La història interminable, de Michael Ende. 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

Expressar una idea. 

 

2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en els 

altres, en l'obra mateixa)? 

No persegueixo cap finalitat que no sigui en l'obra mateixa. L'art per l'art. 

 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui sempre a 

l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 

En certa manera, sí. 

 

4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui bona? 

Que t’enganxin. 
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5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les 

segueix? Ho fa en aquest ordre? 

No les segueixo. No planifico; redacto, reviso i després faig una revisió final. 

 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què 

escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d’escriure? 

Quan estic ficat en una novel·la, cada dia. 

 

7. Ha variat el seu procés d’escriptura des de la seva primera novel·la fins al moment 

actual? 

Sí. Abans –fa 20 anys- era més ingenu. Ara jugo més amb el lector. 

 

 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 

Com ja he dit, no planifico: escric i mentre escric vaig revisant. Per últim faig una darrera 

revisió. 

 

9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com el 

Word, l’Open Office o l’Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l’hora de 

formar i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, 

etc?  

Escric a ordinador, però faig algunes notes a mà. Utilitzo el Word. Escriure és una cosa molt 

artesanal. 

 

10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una novel·la 

dedica a: 

- Planificació 0% 

- Redacció 50% 

- Documentació 5% 

- Revisió més o menys un 50% 

- Correcció No faig faltes 
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- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) Moltíssim (puc trigar 2 o 3 anys) 

 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 

Després de Laura. Per la seva extensió i complexitat. 

 

12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

Que el lector es faci preguntes: qui sóc jo? Intento ser un psicòleg. 

13. Necessita llegir altres autors per agafar idees? 

No. 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

1. Com arriba la inspiració? 

Han d’haver treballat ja una mica. 

 

2. Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el final 

de la seva novel·la en començar a escriure?  

No i no. 

 

3. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 

Tinc una idea que desenvolupo. La vaig teixint. 

 

4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d’una planificació prèvia? 

Ni una cosa ni l’altra. Tinc un primer text i després veig que no és ben bé el que buscava i el 

reescric. 

 

5. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

Constantment. 

 

DOCUMENTACIÓ 

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 

No, també durant. 
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2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir?  

Utilitzo principalment Internet. A Després de Laura, vaig consultar tractats de mitologia, de 

música... 

 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure?  

No. De moment només he escrit sobre llocs que ja hi he estat i conec. 

 

PLANIFICACIÓ 

1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 

No, però m’apunto en un paper les idees que vull que surtin al llibre per no perdre l’esquema 

general. 

 

2. Com és el seu procés d’escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre com es 

desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

És sense tanta planificació. 

 

 

3. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho?  

Sí. El misteri, fer girs inesperats a la trama... 

 

4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 

El faig servir, sí. 

 

ESCRIPTURA 

1. Com tria la veu narrativa? 
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És el que més costa. Ho trio provant-ho. A Després de Laura, primer vaig provar la tercera 

persona omniscient i després ho vaig canviar per la segona, ja que donava una sensació de 

proximitat. 

 

2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 

No ho planifico. M’agraden molt els principis, així que m’hi miro molt. 

 

3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones reals? 

M’inspiro en altres persones, sobretot en noies. Una noia és un pròxim Frankenstein d’altres 

noies que he conegut. Agafo el somriure d’una, la mirada de l’altra... 

 

4. S'identifica amb els seus personatges?  

Sobretot amb els protagonistes. Els meus amics em diuen que m’hi assemblo. 

 

5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 

Mai. Tenen dret a ser incoherents. No aprofundeixo tant com perquè hi pugui haver errors. 

 

6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 

Històries no. Anècdotes. 

 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 

Quan ho rellegeixo i m’avorreixo com una ostra. No sóc minimalista. Si una cosa queda 

maca i hi ha més paraules ja està bé, ho deixo tal com està. 

 

8. On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? És 

difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 

Normalment és a la tercera part de la novel·la. El moment ja el veus. Tendeixo també a lligar 

tots els caps al final. 

 

9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres?  

La teva. La dels amics. 
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10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció i 

narració? 

No planifico tant com per decidir proporcions. 

 

 

11. Quins criteris el guien a l’hora de triar el to de la novel·la? 

El tema que tracta. 

 

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

Sí. A Després de Laura, vaig haver de fer servir el llenguatge musical, per exemple. 

 

13. Què és el que més li agrada d’escriure? I el que menys? Té alguna mania personal 

o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 

M’agrada tot, d’escriure. Sempre m’arremango les mànigues. També destrosso bolígrafs: els 

mossego i els rosego i necessito que el meu ambient de treball lliure de coses que l’ocupin, 

espaiós. 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

1. Com definiria vostè la correcció? 

La part última de l’escriptura en la que s’apliquen les normes d’ortografia. 

 

2. Quan escriu s’atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i per 

corregir? 

Sempre. Rellegeixo amb la mateixa proporció que la que escric. 

 

3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 

De forma. Quasi mai són de contingut. No tinc cap ordre. 

 

4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 

Sí, molt sovint. Utilitzo el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC, el de sinònims i el de 

castellà-català. 
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DONAR EL TEXT PER ACABAT  

1. Com decideix que ha acabat una novel·la?  

La novel·la ho decideix. 

 

2. Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades?  

Sí, necessito el teu. Normalment la llegeixen els meus amics però sóc jo qui decideixo. 

  

LA TESI 

La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això 

és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 

Jo crec que sí. L’obsessió i les ganes. 

 

 

 

 

 

 

4. Entrevista a Mar Bosch 

COL·LABORACIÓ EN UN TREBALL DE RECERCA SOBRE EL PROCÉS DE 

CREACIÓ NOVEL·LÍSTICA 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de reciclar 

un escriptor? Com? 

S’aprèn a escriure escrivint. Això si donem per bo que se n’ha d’aprendre. Penso que és una 

aptitud més, com el que sap fer bons pastissos.  

Pel que fa a la formació, és important un bon coneixement de la llengua. Una filologia seria 

allò òptim, per exemple. En el meu cas, d’altra banda, he estudiat filosofia, una formació 

abastament transversal per poder exercir aquest ofici amb tranquil·litat. Val a dir, però, que 
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qualsevol persona amb un nivell cultural i unes inquietuds acceptable és probable que faci 

alguna cosa de profit. Qualsevol professional (advocats, metges, professors...) poden (i de 

fet alguns ho fan si la vida els regala temps) aventurar-se a escriure. 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes important 

de l'escola i de la família? 

Una mica de tot. De petita m’agradava inventar-me històries, ho feia dibuixant quan no sabia 

escriure. Quan vaig aprendre a lligar lletres, després cops de veu...em dedicava a posar veu 

a aquells dibuixos que semblaven uns còmics del paleolític... 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 

S’ha d’haver llegit. Ni molt ni poc: s’ha d’haver llegit, entès el que s’ha llegit i superat el 

que s’ha llegit. 

 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 

Sí, per a mi ho és. De fet encara descobreixo clàssics...tenim tota una vida per fer-ho! 

 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 

Cal llegir de tot, poesia també. I que et commogui. Hi ha qui llegeix poesia com qui llegeix 

etiquetes de xampú. Per dir que l’ha llegida. 

 

6. Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 

El dia dels trífids 

El mecanoscrit del segon origen 

El món com a voluntat i representació (aquesta no és una novel·la) 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

Descobrir món nous i fer que siguin possibles, almenys dins aquella combinació de mots 
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2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en els 

altres, en l'obra mateixa)? 

Escric per entretenir als que estimo. Després per aprendre’n. Escric per algun dia deixar 

d’apuntar molt talent i fer una molt bona novel·la o recull de contes, o el que sigui. El que 

em consola és que si mai no ho aconsegueixo, almenys hauré plantat un petit bosc de llibres. 

 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui sempre a 

l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 

Sí, sí i sí. Completament d’acord. És una manera de viure, encara que no un mode de viure 

perquè ben pocs s’hi guanyen les garrofes! No em queixo. No sóc dels que rondina perquè 

em moro de gana escrivint (novel·les). Perquè escriure novel·les m’ha permès escriure 

moltes altres coses, conèixer molta gent interessant, sortir de l’ou i tornar-ne cada vegada 

que escric. Això és un privilegi. 

 

4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui bona? 

Que estiguin ben escrites (això sembla molt senzill, però no ho és) i que siguin magnètiques. 

Sóc impacient i no han de trigar gaire estona a demostrar el ganxo...A mi m’agrada que em 

sorprenguin i que m’emocionin...Per mi, les bones novel·les son les que et canvien la vida, 

que et donen una nova manera de mirar al mon. Com quan coneixes algú interessant... 

 

5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les 

segueix? Ho fa en aquest ordre? 

Sí, generalment, sí. Tot i que a vegades la redacció mana la planificació i la capgira quan 

avança. 

 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què 

escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 

Tinc dos fills molt petits i una feina que m’absorbeix (podríem dir que faig de periodista) no 

tinc temps ni per mirar-me al mirall. Escric quan puc, quan es conjuren les bones persones 

al meu voltant i em regalen cangurs/temps. Durant una temporada escrivia de nits. Durant 

una altra m’aixecava a les 5 del matí...però no sé si faig soroll perquè els nens em sentien i 

també es despertaven...mala cosa. Els homes (d’una certa edat) ho deuen tenir més fàcil. 
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Tanmateix trobes moments, forats, i tant! Si vols fer-ho, ho fas i punt. Espero el temps que 

tots siguin més grans, jo també i poder tancar-me a escriure com fan alguns. Potser aleshores 

escriuré una novel·la gruixuda, d’aquestes que es venen tant i queda tant bé dir que llegeixes. 

 

7. Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al moment 

actual? 

Sí! Per força. Bedlam va ser una bogeria. La vaig escriure només amb les entranyes, amb 

una planificació mínima. Intuïció i temps il·limitat. (soltera, sense hipoteca ni mainades...tu 

diràs!) La vaig escriure, rosegar, mastegar, rumiar (com les vaques) i reescriure i escapçar... 

Ara, amb tot el que he après de com es pateix escrivint d’aquesta manera, i també fruit de la 

vida que porto, he d’escriure segons un pla de treball molt determinat, estructurat , pautat, 

per força! Diuen que això és l’ofici... 

 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 

Idea-intuïció essencial> argument> arbre de personatges>desenvolupament/estructura> 

escriptura (quan s’escriu es marca el to ) i anar fent, el dia a dia marca els detalls , les 

marrades i les derives. Però el camí i el pla de treball ha d’estar marcat. 

 

9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com el 

Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora de formar 

i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, etc ? 

Escric amb ordinador. Encara que sempre apareixen fulls rebregats dins de la bossa, al revers 

dels quaderns d’ acolorir dels meus fills...on sigui...no se mai quan trobaré el moment per 

escriure i quan tinc mitja horeta i estan tranquils i no tinc la màquina, escric on sigui, a terra 

si fos necessari!! ;P 

 

 

10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una novel·la 

dedica a: 

- Planificació breu 

- Redacció gairebé tot 
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- Documentació redacció i documentació van molt junt, mentre escric em documento no 

sabria dir-te... 

- Revisió depèn del temps, però normalment reviso capítol a capítol i no avanço fins que el 

capítol no està “net” 

- Correcció això ho deixo en mans de tercers que uns altres ulls veuen més que els meus, 

tan amorrats al text, a la seva sonoritat...que a a vegades no veuen coses òbvies 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 

Bedlam. És curta, però era molt més llarga...no n’estava mai contenta. Amb Bedlam vaig 

aprendre a acceptar que l’escriptura pot i ha ser imperfecta a desidealitzar-la 

 

12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

No el busco. Penso que el tinc, o això diuen. Les vegades que he intentat sortir-me’n (fer 

una cosa que s’assembli a...que agradi més...) no me n’he sortit. El meu segell personal, com 

tot els que en tenen, penso que és no tenir por de com s’escriu i no deure’s a ningú... 

 

13. Necessita llegir altres autors per agafar idees? 

No. De fet, em feia pànic llegir altres autors al començament. Per no agafar manies, no 

empapar-me i perdre la meva “veu”. Però per feina ho he hagut de fer molt i la cosa ha anat 

al contrari. He vist que no he de tenir por, tot el contrari. Els escriptors tenim el deure de 

llegir què s’està fent i els clàssics...et contextualitzes, veus tot els que et queda per aprendre, 

o no...veus que “no estamos tan mal”! 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

1. Com arriba la inspiració? 

 

2. Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el final 

de la seva novel·la en començar a escriure? 

 

3. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 
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4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 

 

5. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

 

DOCUMENTACIÓ 

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 

No. Abans i durant! Mentre escrius sorgeixen nous dubtes i els has de resoldre buscant 

respostes 

 

2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 

Persones, biblioteca, Google 

 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure? 

I tant! A 1001 curiositats de Girona, tots els llocs els he visitat (i prenyada de 9 mesos!). És 

important conèixer allò que escrius (si el que fa és per informar, no per distreure) 

 

PLANIFICACIÓ 

1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? Sí, esquemes 

 

2. Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre com es 

desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

Primer, idea (que la solc comentar molt a casa, madurar-la i deixar-la reposar) si la idea es 

manté, aleshores la desenvolupo. Moltes moren al coixí 

 

3. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 

Sí. Escriure sense artifici 
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4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 

Sí. Però també creant situacions interessants o misterioses, hilarants, personatges que ja 

atreguin per si sols... 

 

 

ESCRIPTURA 

1. Com tria la veu narrativa? La veu narrativa? L’assajo en veu alta i la que funciona més, 

continua escrivint...sempre sol ser la que em sona menys ridícula.  

 

2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 

Amb els ulls tancats i concentrant-me molt. (;P) sol ser un punt simbòlic, val a dir. I carregat 

de sentit (almenys en el que escric) un punt on poder retornar 

 

3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones reals? 

M’inspiro en moltes persones reals, solen ser fruit de molts trets de caràcter diferents... LA 

majoria no existeixen com a correlat real, una persona que em serveixi d’inspiració per un 

sol personatge, vull dir, no. Hauria de ser molt persona! 

 

4. S'identifica amb els seus personatges? 

Amb alguns moments d’alguns dels meus personatges sí 

 

5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 

No, tot al cap. Després, si n’hi ha alguna, prou que t’ho diuen 

 

6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 

Faig servir històries que he sentit, llegit, imaginat, somiat, de tot!! 

 

 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 

Tots aporten alguna cosa, els moments importants hi son per tots els altres 
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8. On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? És 

difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 

Al principi s’intueix i es va desgranant...no sóc de clímax. Més aviat de bons moments 

múltiples, com a la vida... 

 

9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres? 

A vegades sí, el tercer sol ser la meva parella. 

 

10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció i 

narració? 

El text mana, es veu quan li cal un diàleg i quan no 

 

11. Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 

La mena d’història 

 

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

No sempre 

 

13. Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania personal 

o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 

M’agrada la solitud, el silenci, estar fent una cosa que tens ganes de compartir després. 

Suposo que la mateixa emoció que posa la meva filla quan em fa un dibuix a l’escola i 

després me l’ensenya a l’hora de berenar... 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

1. Com definiria vostè la correcció? Una quarta pota de la taula 

 

2. Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i per 

corregir?  

Si, massa 
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3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 

Solen ser més de forma. 

 

4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 

I tant! Escric amb el diccionari al costat. No me’l sé de memòria! Tot i així discutim sovint, 

ell i jo... 

 

DONAR EL TEXT PER ACABAT 

1. Com decideix que ha acabat una novel·la? Quan ja n’estic fins els nassos i poso “fi” 

Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades? no 

 

 

LA TESI 

1. La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això 

és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 

Enamorament-idea (un fil conductor prou potent que no et faci abandonar) 

Argument-esquelet (un barco sense forats o amb forats de bon tapar) 

Desenvolupament-pla de treball (pauta i marca de temps per desenvolupar cada història) 

Reredacció (esponjar, suprimir) 

Correcció (es deixa reposar el text i s’hi torna, ara amb la capa de Pompeu Fabra) 

 

 

5. Entrevista a Màrius Serra 

 

COL·LABORACIÓ EN UN TREBALL DE RECERCA SOBRE EL PROCÉS DE 

CREACIÓ NOVEL·LÍSTICA 

 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR  
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1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de reciclar 

un escriptor? Com? 

Llegint. La formació bàsica prové de la lectura analítica, el reciclatge és constant, perquè 

escriure va d’acord amb la vida. Llegir és la solució. I l’origen. 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes important 

de l'escola i de la família? 

En el meu cas no hi havia llibres, a casa, ni ningú en el meu entorn immediat interessat per 

la literatura. L’escola tampoc no hi va contribuir decisivament. 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 

Totalment. És el més important. Cal integrar la lectura en la vida quotidiana. Un escriptor 

que no llegeix és com un cuiner que no menja. 

 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 

No necessàriament. El cànon general està consensuat per molts lectors savis, és clar, però 

cadascú de nosaltres hem de fer el nostre trajecte lector. 

 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 

Va bé. La poesia arriba a l’ànima del llenguatge, i un novel·lista és un treballador de la 

llengua.  

 

6. Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 

Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, A Portrait of the Artist as a Young Man de 

James Joyce i La vie: mode d’emploi de Georges Perec, però te’n podria dir moltes altres. 

 

 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

Parteixo de la necessitat i de la passió. Si no m’apassiona a mi, malament rai! 
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2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en els 

altres, en l'obra mateixa)? 

Intento prescindir dels grans objectius i concentrar-me en cada paràgraf. La màxima 

aspiració és que una frase t’estiri cap a la següent. 

 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui sempre a 

l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 

És més una manera de veure que no pas de viure, però sí, condiciona el punt de vista. 

 

4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui bona? 

Acostumo a apreciar més el com m’ho expliquen que no pas el què m’expliquen, però ni jo 

ni ningú no tenim la fórmula de la bondat literària. No existeix. 

 

5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les 

segueix? Ho fa en aquest ordre? 

En general sí, però intento que cada projecte sigui diferent de l’anterior, també en la manera 

de treballar. De vegades planifico menys o durant l’escriptura. La revisió és ineludible. 

 

 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què 

escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 

Ara ja fa una pila d’anys que he superat la fase ciclotímica de rampells i sequeres, de manera 

que escric cada dia, pràcticament. O, per dir-ho amb més precisió, sempre tinc un (o més 

d’un) projecte literari fent xup-xup. 

 

7. Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al moment 

actual? 

I tant! De fet, gairebé intento que variï en cada projecte. Potser ara escric més sobre la 

novel·la, com si m’ho expliqués a mi mateix, i abans escrivia només text. 

 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 
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Repeteixo que el meu ideal és que cada obra trobi el seu procediment. A la llarga, són força 

similars, però cada novel·la o relat té les seves necessitats. 

 

9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com el 

Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora de formar 

i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, etc ? 

Ja fa molts anys que escric sempre a mà, en blocs diversos, separant el que és text del que 

són paratextos, i després ho passo a l’ordinador, a Word. Ho treballo molt per pantalla i 

també en faig impressions que enquaderno per poder-les guixar i reescriure, retocar, refer…

   

 

 

 

10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una novel·la 

dedica a: 

 - Planificació 

 - Redacció 

 - Documentació 

 - Revisió  

 - Correcció 

 - Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

Buf, això que em demanes és molt subjectiu. Ni ho compto ni seria el mateix en cada obra. 

Ara m’ho hauria d’inventar. 

 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 

Potser “Verbàlia”, però no és un obra de creació literària sinó una mena d’antologia en cinc 

llengües de joc verbal que implica més de deu anys de feina, no tota de redacció, és clar. De 

les de creació literària, l’última novel·la “Res no és perfecte a Hawaii” m’ha tingut escrivint 

cada setmana durant quatre anys. Però també ha estat perquè han crescut les trames i els 

personatges. 
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12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

Escriure sempre és buscar i l’estil és la veu, és el més important, el com, la manera. No sóc 

jo qui l’ha de definir, però és un objectiu tenir-lo, sí. 

 

 

 

13. Necessita llegir altres autors per agafar idees? 

Necessito llegir per viure feliç. Les idees venen dels llocs més remots i inversemblants que 

et puguis imaginar. 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

1. Com arriba la inspiració? 

Com l’amor. Quan menys te l’esperes. 

 

2. Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el final 

de la seva novel·la en començar a escriure?  

Gairebé mai coincideix. Malament rai, sinó! Ara bé, hi ha vegades que l’única cosa que tens 

clara és el final i en d’altres t’hi vas acostant. A “Res no és perfecte a Hawaii” no sabia el 

final fins al segon any d’escriptura. En canvi, a “Plans de futur” o “Mon oncle” sabia fins i 

tot quina seria l’última paraula. 

 

3. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 

La majoria de les vegades la teixeixo. Difícilment una novel·la es veu de cop. Això potser 

seria una cosa que diferenciaria la novel·la del relat. 

 

4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 

Cal posar-s’hi, però escric força a raig, sí. Planifico més quan corregeixo el que he escrit, 

quan hi dormo, perquè dormo amb la història sempre. 

 

 

5. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

Depèn del projecte i del moment. Quan l’hi tinc el peu al coll cada dia. 
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DOCUMENTACIÓ  

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 

Odio la documentació planificada. A “De com s’escriu una novel·la” explico com va 

naufragar un projecte novel·lístic per culpa de la documentació. Tinc una mala relació amb 

la documentació professional per la literatura. De sobte m’entra un xip massa prosaic. En 

general, he optat per invertir el procés. Em documento amb les coses que m’apassionen, 

perquè sóc curiós. Jo vull una història que m’estiri i posar-m’hi amb el meu bagatge. 

 

2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 

Vivint i llegint. És a dir, l’experiència i la lectura.  

 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure?  

Vaig tornar a visitar Hawaii per acabar d’escriure “Res no és perfecte”, però va ser més una 

excusa per tornar-hi a viatjar que una necessitat real. 

 

PLANIFICACIÓ 

1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 

Abans no. Durant. Però sí, redacto molts paratextos en blocs paral·lels. 

 

2. Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre com es 

desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

Hi ha hagut novel·les que he planificat molt. A “Farsa”, per exemple, vaig establir una 

estructura en paral·lel al joc de la ruleta. En d’altres no tant. 

 

3. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho?  

Només penso en un lector, que sóc jo. I sí, intento involucrar-me emocionalment. 
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4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 

L’ocultació d’informació mena al gènere novel·lístic d’intriga, però hi ha molts altres 

recursos. 

 

ESCRIPTURA  

1. Com tria la veu narrativa? 

És la decisió més important. La primera que has de prendre. Qui ho explica, com és i per què 

 

2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 

De vegades comences a narrar una història i acabes canviant l’ordre d’inici. 

 

3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones reals? 

Sempre penso en persones reals que he conegut, però després en faig un puzle. 

 

4. S'identifica amb els seus personatges?  

Flaubert ja ho va dir: Madam Bovary sóc jo. Sempre hi ha un gram de jo a tots els 

personatges. 

 

5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 

depèn de la novel·la. En “Res no és perfecte” fins i tot he fet fitxes de tots els mariners que 

viatjaven amb el capità Cook en l’expedició que va morir. 

 

6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 

Tot parteix de l’experiència viscuda o transmesa, però després tot es posa al servei de la 

ficció. 

 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 

Durant les múltiples lectures posteriors, quan ja estic en mode lector 

  

8. On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? És 

difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 
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Una bona arrencada acostuma a ser una bona tria, però cada història pot requerir un 

tractament diferent. És difícil saber-ho, però forma part de l’aventura. 

 

9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres?  

No. Mai. Mai no deixo llegir res fins que no està, com a mínim, mig acabat.  

 

10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció i 

narració? 

No ho decideixo. Ho faig sobre la marxa. Fer novel·les amb recepta em sembla una mala 

tria. 

   

11. Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 

La veu del narrador. 

  

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

El tema i l’època, sí. 

  

13. Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania personal 

o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 

M’agrada deixar-me portar per l’acció i l’observació. El que no m’agrada escriure no ho 

escric. Per a mi, escriure és un terreny de llibertat màxima 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ  

1.Com definiria vostè la correcció? 

La mirada imprescindible d’un lector aliè al text, si parlem de correcció lingüística. 

L’estilística ja és una altra cosa. Ara bé, la correcció que fa el mateix autor forma part del 

procés d’escriptura. No entenc escriure sense reescriure. 

 

 

2. Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i per 

corregir? 

Quan ho passo a l’ordinador sí. En la fase inicial d’escriptura a mà no tant. 
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3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 

No, no. Hi ha canvis de tota mena.  

 

4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 

Els diccionaris són unes de les meves lectures predilectes. 

 

DONAR EL TEXT PER ACABAT  

1. Com decideix que ha acabat una novel·la?  

Quan deixo de tenir el neguit interior i he arribat on volia arribar la dono per acabada, però 

sempre és un final provisional. Després comença la lectura aliena i la possible discussió. 

 

2. Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades?  

El vistiplau no, però estic obert a discutir l’obra amb editors (agents o lectors). De vegades 

he introduït canvis importants. A “De com s’escriu una novel·la” vaig introduir els únics 

fragments on surt mon fill discapacitat, sobre el qual després escriuria “Quiet”, perquè 

l’editor d’Empúries de llavors, Bernat Puigtobella, va tenir l’encert de dir-m’ho. 

 

 

 

LA TESI 

1. La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això 

és així? 

Segur que es poden trobar pautes comunes, però d’aquí a establir un “MÈTODE” crec que 

hi ha un bon tros. 

 

2. Quines pautes li sembla que poden ser? 

No pretendràs que t’escrigui jo les conclusions del treball, oi?  

 

Salutacions cordials 
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Màrius Serra 

 

6. Entrevista a Ramon Erra 

COL·LABORACIÓ EN UN TREBALL DE RECERCA SOBRE EL PROCÉS DE 

CREACIÓ NOVEL·LÍSTICA 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de reciclar 

un escriptor? Com?  

Llegint molt. La vida, l'experiència vital, i un mínim de lectures, són la formació ideal. I això 

es va fent sempre. 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes important 

l'escola i de la família?  

Potser una part és innata. Venir d'una família que s'explica les coses. Tenir gent al voltant 

que explica anècdotes. Tot això ajuda. Hi ha també, penso, una part innata. 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 

Sí, molt. S'ha de llegir molt i les obres et condicionen la manera d'escriure. 

 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics?  

Jo diria que és bàsic. 

 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 

Sempre ajuda. 

 

6. Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor.  

Una solitud massa sorollosa, de Bohumil Hrabal. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. El 

quadern gris de Josep Pla. 
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L'OFICI D'ESCRIURE 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

 

 

2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en els 

altres, en l'obra mateixa)?  

És un repte creatiu contra mi mateix. 

 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui sempre a 

l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 

Segurament sí. 

 

4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui bona? 

L'estil, l'atmosfera, la força dels personatges... 

 

5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les 

segueix? Ho fa en aquest ordre? 

 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què 

escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 

S’ha de fer cada dia una mica. 

7. Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al moment 

actual?  

Molt. 

 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres?  

Penso un objectiu, un repte, i vaig anant cap allà amb intuïció i amb les eines tècniques que 

conec. 

9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com el 

Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora de formar 

i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, etc ?  

Word. I la resta és accessori. 
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10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una novel·la 

dedica a: 

- Planificació 

Poc. De vegades vaig pensant en un projecte nou mentre estic acabant el vell. 

- Redacció 

un any 

- Documentació 

uns mesos 

- Revisió 

A vegades un parell d'anys. 

- Correcció 

Un mes. 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

Una estona cada dia. O bé sempre. 

 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 

Far West gitano, potser. Perquè és un tema complicat que demana molta documentació. 

 

12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

Diuen que el domini del llenguatge. A mi m'agrada molt imitar el registre oral i la parla 

popular. 

 

13. Necessita llegir altres autors per agafar idees? 

Sí. Moltes vegades. 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

1. Com arriba la inspiració? 

Ve per sorpresa mentre estàs fent una altra cosa. 

 



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

XLVIII 

 

2. Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el final 

de la seva novel·la en començar a escriure? 

De vegades sí, d'altres no tant. Una vaga idea d'on vull arribar sí que la tinc. 

 

3. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint?  

La vaig teixint, però des del principi tinc un itinerari més o menys embastat. 

 

4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia?  

Una mica de cada cosa. 

 

 

5. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat?  

Moltíssimes vegades. Quan l'acabo d'escriure. Al cap d'un temps. Quan refaig tota la 

novel·la. Contínuament. 

 

DOCUMENTACIÓ 

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 

En general sí. Però moltes vegades s'hi ha de tornar. 

 

2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 

Llibres, revistes, pàgines web, fotografies antigues, documentals, converses amb gent que 

sàpiga del tema, etc. 

 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure? 

Alguna vegada, però no gaire. Es pot escriure de molts llocs només amb la imaginació. Això 

d'anar-hi sovint és un mite. El que més faig és inventar històries ambientades a llocs on ja 

he estat abans. 

 

PLANIFICACIÓ 

1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil?  
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Una mica de tot això que dius. 

 

2. Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre com es 

desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

La veritat és que sóc de poca planificació. 

 

3. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 

Sí. En el fons sempre penses que hi haurà un lector i te l'imagines semblant a tu mateix. I sí 

que busques maneres d'emocionar. Mires de posar-te a la pell dels personatges i també 

busques imatges i paraules que toquin la fibra. 

 

4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès?  

Aquest que dius és un dels recursos principals. Però n'hi ha d'altres. Com per exemple posar 

uns diàlegs que enganxin. Fer que el narrador vagi embolicant el lector amb la seva veu. 

Crear personatges estranys i atractius. Avançar informació només a mitges. Fer girs 

inesperats. Donar ritme a la història. Crear una atmosfera de misteri o de tristesa o amb tocs 

d'humor. 

 

ESCRIPTURA 

1. Com tria la veu narrativa?  

Normalment cada història demana una veu. Sí és un narrador intern o extern o un narrador 

testimoni. Tot això afecta. També la mena d'aventura que s'ha d'explicar. 

 

 

 

2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració?  

Depèn. I moltes vegades el canvio a mig fer perquè veig que m'he equivocat. La història ha 

de començar interessant. No podem esperar que el lector tingui gaire paciència. La cosa ja 

ha d'estar en marxa. 
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3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones reals? 

Moltes vegades m'inspiro en persones reals o faig una barreja entre diverses persones. O les 

invento directament. 

 

4. S'identifica amb els seus personatges?  

Sí. Bastant. No vol dir que pensi com tots ells, però sí que intento posar-me a la seva pell i 

pensar com actuaria si estigués en les seves circumstàncies. 

 

5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències?  

No sempre. 

 

6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 

Algunes. No sempre. 

 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res?  

Amb els anys ho vas veient. Però també et pots equivocar. De fet, no hi ha moments poc 

rellevants. És obligació de l'escriptor fet que tot sigui rellevant. Fins la descripció més petita. 

 

8. On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? És 

difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 

Hi ha novel·les que no funcionen així. Depèn. El clímax ha d'estar proper al final, però hi ha 

obres que funcionen amb altres paràmetres. El conflicte ha d'anar al principi. Però moltes 

vegades el conflicte pot ser difícil d'identificar, sobretot en novel·les que no es basen en una 

relació de causa-efecte. Suposo que parles de novel·la convencional, però el camp de la 

novel·la és immens i hi ha grans obres que no encaixen en aquest model que dius. 

 

9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres? 

No m'agrada gaire tenir interferències, però cap al final si que m'agrada fer-les llegir a una o 

dues persones de confiança per veure quin efecte els fa. 

 

10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció i 

narració? 
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Diuen que les coses importants s'han d'escenificar. I si vols que passi el temps ràpid, només 

amb un resum narratiu o descriptiu ja fas el fet. L'equilibri l'has de buscar una mica amb el 

nas. 

 

11. Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 

La mena d'història que vull explicar. Sí és tragicòmica o només tràgica o si parla d'un món 

tocat i posat o d'un món de gent rara. Tot això afecta al to. 

 

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

I tant. Molt. 

 

13. Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania personal 

o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 

M'agrada molt retocar i revisar. No m'agrada gaire la fase de revisar les galerades perquè és 

molt estressant, però mentre reviso pel meu compte m'ho passo molt bé. No tinc manies. 

Necessito silenci i estones llargues per davant. 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

1. Com definiria vostè la correcció?  

Són el toc de gràcia. Les pinzellades que fan que tot llueixi. 

 

2. Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i per 

corregir? 

Una mica. 

 

3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció?  

Una mica tot. 

 

4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 

De tant en tant. 
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DONAR EL TEXT PER ACABAT 

1. Com decideix que ha acabat una novel·la? 

El dia que dius, estic fart de retocar. O bé el dia que veus que el cap vol marxar d'aquella 

història perquè n'hi ha una altra que ha començat a fer niu dins teu. Quan passa això 

segurament ja fa temps que la novel·la està llesta, però no goses deixar-la per bona. 

 

2. Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades?  

L'editor sempre té la darrera paraula, o la penúltima. Jo no faig canvis que no vegi clars i 

que no m'agradin a mi, però accepto suggeriments de gent amb criteri. 

 

LA TESI 

1. La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això 

és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 

Crec que hi ha dos grans tipus d'escriptors. Els que ho planifiquen tot al mil·límetre abans 

de posar-se a escriure i els que, al contrari, van més a les palpentes, s’enjogassen amb el que 

tenen entre mans. Els primers solen fer poques revisions, perquè ja s'acosten molt al que 

volen fer a la primera. Els enjogassats, entre els quals m'hi poso jo, necessiten més revisions 

un  

 

 

 

 

 

7. Entrevista a Sergi Pàmies 

 

Hola, Anna 
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El problema del teu qüestionari és que em fas moltes preguntes i les subdivideixes en altres 

subpreguntes i necessitaria setmanes per respondre-les. Per això contestaré d’una manera 

aleatòria, em sap greu.3 

 

COL·LABORACIÓ EN UN TREBALL DE RECERCA SOBRE EL PROCÉS DE 

CREACIÓ NOVEL·LÍSTICA 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de 

reciclar un escriptor? Com? 

S’aprèn llegint i escrivint i tornant a llegir i tornant a escriure. 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes 

important de l'escola i de la família? 

En el meu cas crec que l’ambient en què he viscut i les circumstàncies d’haver tingut una 

infància molt original, van estimular la vocació.  

 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure?  

És millor haver llegit però no és indispensable. Hi ha casos de grans autors que havien llegit 

molt poc però en conec més dels altres, que van començar volent emular autors estimats i 

admirats i que, a poc a poc, van descobrir la seva pròpia manera d’escriure i d’explicar-se el 

món 

 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics?  

Deu ser important però no és indispensable.  

 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia?  

 

6. Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor 

                                                           
3 Nota de l’escriptor a la resposta de l’entrevista. 
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Autors, més que novel·les: John Irving, Julio Cortázar, Pere Calders, Peter Handke, Miguel 

Delibes, Josep Maria de Sagarra. 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure?  

Les motivacions són la necessitat de submergir-me en una idea o una obsessió i veure fins a 

on em porta, és una barreja d’obsessió i de curiositat. 

 

2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, 

en els altres, en l'obra mateixa)? 

No hi ha més intenció que la de descobrir on et porta el que escriu i, després, quan ho dones 

per bo, la necessitat de compartir-ho. 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui 

sempre a l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament 

humà? 

 

4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui 

bona? 

 

5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. 

Les segueix? Ho fa en aquest ordre? 

 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en 

què escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 

Amb molta regularitat perquè col·laboro amb La Vanguardia i he d’escriure, com a mínim, 

quatre articles setmanals. 

 

7. Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al 

moment actual? 

 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 
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Deixar que la idea es faci gran dins del meu cap fins que rebenta i aleshores fer una primera 

versió torrencial que després convé treballar i polir i polir i polir i tornar a polir. 

 

 

 

9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com 

el Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora 

de formar i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el 

reescriure, etc ? 

A mà, sempre, i després amb el Word. Evidentment, les correccions i els canvis amb 

l’ordinador són més fàcils. Però sempre imprimeixo els textos perquè és diferent llegir paper 

que llegir pantalla. 

 

10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una 

novel·la dedica a: 

- Planificació 

- Redacció 

- Documentació 

- Revisió 

- Correcció 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 

 

12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

No cerco un estil propi però sí intento que el que escric se m’assembli en la manera de pensar 

i de sentir. 

 

 

13. Necessita llegir altres autors per agafar idees? 
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Per agafar idees, no, però sí, necessito llegir altres autors perquè, de fet, m’agrada més llegir 

que escriure. 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

2. Com arriba la inspiració? 

 

3. Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el 

final de la seva novel·la en començar a escriure? 

Sempre hi ha una part que no saps com anirà però sí, és convenient tenir més o menys clar 

de què va una novel·la. 

 

4. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 

La veig tota borrosa i la vaig definint a mesura que la teixeixo. 

 

5. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 

 

6. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

 

DOCUMENTACIÓ 

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 

 

 

2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir? 

En funció de la idea em documento pels sistemes habituals; amb llibres, documentals o 

testimonis personals. 

 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure? 

Sí, és clar, de vegades t’has de desplaçar, és igual que un cineasta quan busca les 

localitzacions. 

 

PLANIFICACIÓ 
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1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 

 

2. Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre 

com es desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

Poca perquè no planifico: deixo que la idea m’obsessioni i això pot durar anys abans que no 

m’hi posi. 

 

3. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho? 

No busco involucrar el lector de manera artificial, intento que a través de l’autenticitat del 

relat, es pugui establir un diàleg. I sobretot procuro que s’entengui tot sense tampoc caure 

en l’error de donar-ho tot massa mastegat. 

 

4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 

L’interès del lector no es manté: es guanya. És un procés de seducció però és molt fràgil 

perquè el lector és qui mana i decideix si s’atura o continua, si s’implica o es desentén. 

 

ESCRIPTURA 

1. Com tria la veu narrativa? 

La veu narrativa m’imagino que té a veure amb la naturalesa del relat i cada relat necessita 

una veu pròpia. 

 

2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 

La història hauria de començar amb la narració, no m’imagino començant primer la narració 

i després la història. Tot ha d’anar coordinat. 

 

3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones 

reals? 

 

4. S'identifica amb els seus personatges? 
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5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 

 

6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 

La vida real és la matèria primera més important i també conté les coses que imaginem i que 

no pertanyen a la realitat estricta sinó a la realitat imaginada. 

 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 

 

8. On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? 

És difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió 

argumental? 

 

9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres? 

Necessito l’opinió de tercers quan he acabat de polir, polir i polir i ja no tinc ni la distància 

ni la perspectiva per ser equànime i objectiu. 

 

10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció 

i narració? 

 

11. Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 

 

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

 

13. Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania 

personal o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 

 

 

 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

1. Com definiria vostè la correcció? 
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La correcció és, amb diferència, el procés més important de l’escriptura. Desconfio de tot el 

que no he hagut de corregir mil vegades. 

 

2. Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i 

per corregir? 

 

3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 

La correcció alterna el contingut i la format, és la manera més natural de fer-ho. 

 

4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 

He de consultar paraules al diccionari constantment. És un element molt important que ajuda 

a donar precisió al llenguatge i musculatura al vocabulari. 

 

DONAR EL TEXT PER ACABAT 

1. Com decideix que ha acabat una novel·la? 

M’imagino que acabo quan no puc més o quan crec que ja no es pot afegir res més. És una 

barreja de ganes de veure-ho acabat i d’incapacitat de fer-ho d’una altra manera. 

 

2. Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades? 

Necessito que a l’editor li agradi, que no és poc. 

 

LA TESI 

1. La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes 

que segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè 

creu que això és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 

M’imagino que, com a tots els oficis, hi deu haver pautes concretes que es repeteixen. Però 

desconec quins són els elements d’aquest patró. En el meu cas, el procés es simplifica a tres 

fases complementàries: obsessió, escriptura i correcció. L’obsessió i la correcció han de ser 

llargues i fructíferes mentre que l’escriptura pot ser més compulsiva. 
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8. Entrevista a Vicenç Llorca 

COL·LABORACIÓ EN UN TREBALL DE RECERCA SOBRE EL PROCÉS DE 

CREACIÓ NOVEL·LÍSTICA 

 

FORMACIÓ DE L'ESCRIPTOR 

1. Com s'aprèn a escriure? Quina formació necessita un novel·lista? S'ha de reciclar 

un escriptor? Com? 

L’escriptura és un procés lent i laboriós. Tot suma: l’escolarització, etc. Ara bé, l’important 

és la lectura. Si ens formem bé com a lectors, podem aspirar a escriure literatura. Un 

novel·lista ha de ser conscient d’això i conèixer bé la tradició.  

Això implica reciclar-se constantment: tant per l’impacte dels escriptors anteriors com per 

la reflexió sobre la pròpia època. 

 

 

 

2. Pensa que la seva afició i habilitat per l'escriptura és innata o hi ha un pes important 

de l'escola i de la família? 

Hi ha una part innata. Després s’ha de treballar. Aquí influeix els ambients favorables, com 

l’escola o la família. 

 

3. Per ser escriptor s'ha d'haver llegit molt? Les obres que ha anat llegint han 

condicionat la seva manera d'escriure? 

Sí, ho he dit abans. La lectura és fonamental: ens dóna el model de llengua literària, el 

coneixement de l’escriptura i el tractament que els autors han fet dels temes universals. 

 

4. És important per un escriptor llegir i conèixer els autors considerats clàssics? 

Totalment. Si no, és impossible “tensar” la pròpia literatura. La literatura és una gran diàleg 

amb els autors passats i el lectors presents i futurs. 

 

5. Per ser bon novel·lista cal llegir poesia? 

Crec que és fonamental. La consciència poètica és el nucli de la literatura i, per tant, de la 

novel·la 



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

LXI 

 

 

6. Digui'm tres novel·les que pensi que l'han marcat com a escriptor. 

N’hi ha moltes. Per exemple, “La busca” de Pío Baroja, “La recerca del temps perdut” de 

Proust o “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez.  

 

 

L'OFICI D'ESCRIURE 

 

1. Quines són les seves motivacions a l'hora d'escriure? 

D’una banda, la humanitat. Em considero un escriptor humanista. D’una altra, la natura. Cal 

estar pendent al planeta. Com és i com es comporta. 

 

2. Amb quina finalitat escriu, quins objectius persegueix (centrats en un mateix, en els 

altres, en l'obra mateixa)? 

Fonamentalment el diàleg amb els altres éssers humans i compartir el plaer de la bellesa 

artística. 

 

3. Ser escriptor és una manera de viure? El fet de ser escriptor fa que estigui sempre a 

l'aguait d'una història interessant, sempre observant el comportament humà? 

Sí. Sóc escriptor les 24 hores del dia, inclosa doncs la nit, ja que els somnis poden ser també 

motiu d’inspiració o moment de repòs de les idees. 

 

4. Què aprecia en les obres literàries? Quines coses fan que una novel·la sigui bona? 

D’una banda, que sigui profunda, que aporti una visió de les coses que m’impacti. D’una 

altra, la bellesa amb què s’expressa. 

 

5. Es diu que les fases de l'escriptura són la planificació, la redacció i la revisió. Les 

segueix? Ho fa en aquest ordre? 

Sí, però quan has adquirit pràctica ho fas sense pensar.  

 

 



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

LXII 

 

6. Amb quina freqüència escriu? Escriu amb regularitat o bé hi ha períodes en què 

escriu amb molta intensitat i períodes en què ha de descansar d'escriure? 

En general, escric cada dia. En aquests sentit, faig articles, que és com una gimnàstica. 

 

7. Ha variat el seu procés d'escriptura des de la seva primera novel·la fins al moment 

actual? 

Més que variat l’he perfeccionat. La pròpia escriptura t’ajuda a madurar i a créixer com a 

autor. 

 

8. Quin és el procediment que segueix per escriure les seves obres? 

Espero un moment de revelació, tant de les idees, com de l’expressió. Després començo a 

redactar i vaig corregint a mesura que va madurant el procés de la creació. 

 

9. Escriu primer a mà o a ordinador? Fa servir algun processador de textos com el 

Word, l'Open Office o l'Scrivener? Quins avantatges té cada sistema a l'hora de formar 

i posar ordre a les idees, elaborar la trama, en les correccions, en el reescriure, etc ?  

La poesia l’escric a mà en uns quaderns que faig des que era adolescent. Després la passo a 

ordinador. La prosa la faig a ordinador. 

 

10. Aproximadament quin percentatge del temps que ocupa la creació d'una novel·la 

dedica a: 

- Planificació 

- Redacció 

- Documentació 

- Revisió  

- Correcció 

- Altres (buscar la inspiració, madurar les idees...) 

No ho sé. No ho he comptat mai. Et puc dir, per exemple, que puc estar quatre anys per fer 

un poemari i sis per fer una novel·la. M’agrada deixar reposar les obres. 

 

11. Quina obra ha trigat més a escriure? Ha sigut per la seva extensió o per altres 

motius? 
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“Tot el soroll del món”. En efecte, la novel·la requereix molt d’esforç de redacció. 

 

12. Cerca un estil propi? Quin creu que és el seu segell personal? 

És que sense estil propi no hi ha literatura. És la gran qüestió. Crec que tinc el meu propi 

estil. El meu segell? L’humanisme i la recerca de la bellesa en la frase. 

 

13. Necessita llegir altres autors per agafar idees? 

Per agafar-les no. Per madurar les meves, sí. 

 

FORMACIÓ DE LA PRIMERA IDEA 

1. Com arriba la inspiració? 

És un misteri. He arribat a començar obres o poemes en els llocs i els moments més 

impensats. 

 

2. Coincideix la primera idea que tenia de la novel·la amb el resultat final? Sap el final 

de la seva novel·la en començar a escriure?  

Del tot no. És com una intuïció. A mesura que l’explores, vas trobant el camí. 

3. Veu la novel·la tota de cop o la va teixint? 

S’ha d’anar teixint. Crec que és molt difícil veure-la tota de cop. 

 

4. Sol escriure a raig o les seves obres són fruit d'una planificació prèvia? 

M’agrada combinar moments de força amb moments de reflexió. Sóc dialèctic. 

 

5. Amb quina freqüència reescriu i revisa cada apartat? 

Sempre. Reescriure és fonamental. Cal tenir molta paciència. 

 

DOCUMENTACIÓ 

1. El procés de documentació es realitza només abans de començar a escriure? 

No. També durant i un cop feta. En certa mesura, una novel·la és com una tesi doctoral. 

 

2. Com es documenta? Quines fonts d'informació fa servir?  
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Faig servir tota mena de fonts. M’agrada, per exemple, viatjar i observar. Avui dia, a més, 

amb Internet es pot arribar a documentar amb molta precisió. 

 

3. Ha hagut de desplaçar-se alguna vegada per conèixer els llocs que després ha de 

descriure?  

Sí. Sóc un escriptor molt d’espais, i m’agrada conèixer-los. 

 

 

 

PLANIFICACIÓ 

1. Abans de començar a redactar fa esborranys, esquemes, pluja d'idees o fa servir 

algun altre recurs d'aquest estil? 

No m’agrada gaire. Prefereixo començar a escriure i aturar-me a reflexionar sobre el que he 

 escrit.  

 

2. Com és el seu procés d'escriptura? Primer hi ha una idea, un esquema sobre com es 

desenvolupa la història... o bé és sense tanta planificació? 

Sense tanta planificació. L’important és tenir-la en el cap i en el cor.  

 

3. Mentre escriu pensa en la manera d'involucrar emocionalment el lector en la 

lectura? Quins recursos fa servir per aconseguir-ho?  

No hi penso gaire. Penso sobretot en la pròpia construcció. Confio que després el lector 

confiarà en el que he fet. 

 

4. Com es fa per mantenir i captar l'atenció del lector? Fa servir el recurs d'ocultar 

informació al lector per mantenir el seu interès? 

Una mica d’intriga sempre va bé. Encara que no sóc un escriptor de gaire suspens. 

M’interessa la psicologia i els sentiments humans. 

 

ESCRIPTURA 

1. Com tria la veu narrativa? 

Has d’observar que la veu sigui la més eficaç per allò que vols crear. 
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2. Com decideix en quin punt de la història comença la narració? 

És el mateix. Has de tenir clar si convé més una estructura lineal o trencar la línia temporal.  

 

3. Com desenvolupa i crea un personatge i la seva història? S'inspira en persones reals? 

M’agrada molt elaborar-los. Faig una fusió de moltes persones, espais i situacions.  

 

4. S'identifica amb els seus personatges?  

Sí, però intento mantenir una certa distància perquè tinguin vida pròpia. 

 

5. Es fa fitxes dels seus personatges per no caure en incoherències? 

Fitxes no, però sí un document de suport per recordar les coses essencials. La novel·la, en 

ser llarga, necessita d’aquestes tècniques. 

 

6. Fa servir històries de la vida real a les seves obres? 

Són inventades, però versemblants.  

 

7. Com destria els moments rellevants de la història dels que no aporten res? 

Quan la llegeixes i veus que hi ha coses insubstancials. Cal eliminar-les o minimitzar-les. 

 

8. On sol situar el conflicte, de seguida que comença la novel·la o més endavant? És 

difícil triar el moment de clímax i crear aquest punt de màxima tensió argumental? 

Això depèn de l’obra. Tot està bé i tot és possible. 

 

9. Necessita l’opinió d'un tercer per fer avançar les seves obres?  

Sempre és positiu, però no dono a conèixer massa el que vaig fent per no obrir tants punts 

de vista. 

 

10. Com decideix en quina proporció o en quin moment fa servir diàleg, descripció i 

narració? 
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Depèn de les necessitats de l’obra. De vegades, convé que el propi personatge parli, de 

vegades és millor que ho faci de manera indirecta. Combinar punts de vista és fantàstic en 

la novel·la. 

 

11. Quins criteris el guien a l'hora de triar el to de la novel·la? 

La temàtica ho determina tot. Cal estar atent a l’adequació. 

 

12. El tema de la novel·la condiciona el llenguatge emprat? 

Sí, totalment. Cada personatge, cada història, cada situació exigeix una manera d’expressar-

se. 

 

13. Què és el que més li agrada d'escriure? I el que menys? Té alguna mania personal 

o fa algun ritual particular per escriure o per inspirar-se? 

M’agrada escriure sobre els sentiments humans i la sensualitat. Intento ser eficaç en les 

descripcions. No faig res en especial. 

 

 

 

REVISIÓ I CORRECCIÓ 

1. Com definiria vostè la correcció? 

Fonamental. Sense correcció no hi ha escriptura. 

 

2. Quan escriu s'atura molt sovint a rellegir el que ha escrit per no perdre el fil i per 

corregir? 

Sí. Fins i tot, llegeixo en veu alta per veure com “sona”. 

 

3. Els canvis acostumen a ser més de contingut o de forma? Té algun ordre en la 

correcció? 

Normalment són més de forma. Però cal estar atent a tot. 

 

4. Li sol passar que buscant la precisió ha de consultar paraules al diccionari? 

Sí, sempre cal consultar el diccionari.  
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DONAR EL TEXT PER ACABAT  

1. Com decideix que ha acabat una novel·la?  

Quan ja s’han exhaurit les vies expressives d’un tema i ja ha quedat creat. 

 

2. Necessita el vistiplau d'algú per donar les seves obres per acabades?  

No. Tu has de ser el teu crític més exigent. 

 

 

LA TESI 

1. La tesi d'aquest treball sosté que és possible identificar unes pautes comunes que 

segueixen tots els novel·listes en el procés de creació d'una novel·la. Vostè creu que això 

és així? 

Quines pautes li sembla que poden ser? 

El procés de l’escriptura té unes pautes, en efecte. Abans has parlat de planificar, redactar i 

corregir, d’investigar, etc. Ara bé, la manera de fer-ho és molt diferent d’uns escriptors a uns 

altres. Depèn de la teva manera de ser. Jo, per exemple, sóc molt dialèctic. No ho planifico 

tot, però sí que tinc un pla inicial. A partir d’aquí, a mesura que escric, vaig trobant el camí. 

Deixar reposar i revisar esdevé també fonamental. Una bona novel·la és com el vi: guanya 

quant més la deixes reposar. Arriba un moment en què l’escriptor creu que ja ha arribat a 

escriure el millor que podia aquella obra. És el moment de posar punt i final.  
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Annex 3: Relats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTES ESCABETXATS 
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Conte 1. He començat a escriure sense planificar. Era una idea que em perseguia i que 

havia nascut a partir d’una conversa de fa molt de temps. He escrit a raig però m’he anat 

aturant per planificar el següent, ja que no sabia com acabaria el conte i només tenia una 

estructura general en ment. Per últim he fet una revisió i he corregit tant de forma com de 

contingut. Quan he acabat l’he deixat llegir a un tercer. A partir del seu comentari no he fet 

canvis però he vist que estava més convençuda del resultat final. 

He triat una veu narrativa que m’ha semblat que anava d’acord amb la història i que m’ha 

semblat que faria que el lector s’involucrés més emocionalment.  

 

ASSEMBLEA  

Anaves tard i havies agafat la moto per anar més de pressa, però a mig camí s’havia posat a 

ploure intensament i al cap d’uns moments ja et desestabilitzaves. La caiguda contra l’asfalt 

havia sigut dura, però per tu només havia sigut un moment de dolor abans de caure en la 

inconsciència. Un cotxe que anava darrere teu s’havia aturat. L’home que n’havia sortit ja 

trucava l’ambulància. Quan van arribar van fer els possibles per reanimar-te però tu i jo ja 

ens havíem reunit. Vas aparèixer al meu costat, i vas intentar agafar una alenada d’aire. Com 

si ara et calgués. 

- Què... què ha passat? – vas preguntar, totalment perdut. Jo et vaig somriure i et explicar  

que havies passat a l’altra vida. – Però no et preocupis! Aquí tothom s’ho passa molt bé. 

Acompanya’m. – tu em vas seguir per inèrcia, encara incrèdul. – Així... tu ets déu? – Jo vaig 

assentir, permetent-me el luxe de fer-te caminar una bona estona. Ens trobàvem en un espai 

buit i sense color, i el paisatge va seguir sent el mateix fins que vam arribar a l’amfiteatre. 

En aquest punt va semblar que començaves a assimilar-ho tot –. Va, que coneixeràs a la 

resta.  Entra, entra. – Vaig obrir-te la porta i et vaig fer passar. Et devia fer bastanta impressió, 

perquè feies uns ulls molt grossos. Em vas mirar tot sorprès i em vas preguntar: – Què és 

això? – Era evident que es tractava d’un amfiteatre, per això vaig entendre que el que em 

preguntaves era que què feien aquell munt de gent asseguts a les grades en el que semblava 

una mena d’organització assembleària.  Un moderador donava la paraula i gestionava els 

torns mentre tots els esperits i àngels que esperaven poder parlar mantenien la mà alçada. Al 

cap d’una estona de discutir entre tots va semblar que havien arribat a consensuar una 

decisió. La sessió es va donar per finalitzada i la multitud va anar sortint, alguns per la porta 

i alguns flotant cap amunt per evitar aglomeracions. Igual que tots els nous, tu també creies 
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que jo regnava sobre tots els altres i això de les assemblees et va xocar una mica. Ja t’hi 

acostumaries.  

Just llavors et volia ensenyar un parell de coses més del cel però de cop vas començar a fer-

te translúcid i més translúcid fins que vas desaparèixer. Coi, això no m’ho esperava pas. I 

tots aquells que penseu que sóc omniscient sapigueu que això s’ho va inventar un grec 

d’aquests tocat del bolet al que encara no entenc perquè li heu d’anar fent cas. No tinc perquè 

saber-ho tot. Els de l’ambulància havien aconseguir reanimar-te. Et vas despertar al cap 

d’unes hores en un hospital prop del teu poble amb una infermera comprovant que tot 

estigués en ordre i la teva família al costat. Tots estaven molt preocupats per tu i va ser un 

alleujament que et despertessis. A tu et feia mal tot però et van dir que no hi hauria seqüeles. 

De cop, vas començar a recordar i dir coses que no hauries d’haver pogut recordar. Tot i que 

tenies raó, ningú creia que el que expliquessis fos veritat i que el cel funcionés com una 

assemblea. Els teus pares et van mirar com si fossis un pardalet molt delicat i molt petit i et 

van dir que dormissis una estona més. Tu vas protestar però realment tenies molta son i vas 

decidir deixar la discussió per més tard. Els següents dies vas intentar fer que els del teu 

voltant t’escoltessin, però l’únic que rebies eren mirades de compassió i algun sospir. Al cap 

d’un temps vas desistir. Després d’un període de recuperació a l’hospital vas poder sortir 

completament recobrat. Havies assumit que la teva estada aquí dalt havia sigut una mena de 

somni febril, una defensa creada pel teu cervell en una situació extrema per evitar entrar en 

xoc. Al capdavall, els misteris de la ment són sorprenents i de moment no s’ha trobat resposta 

a moltes incògnites.  
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Conte 2. Aquest conte és fruit d’una planificació prèvia (pluja d’idees i esquemes) a partir 

de la qual l’he desenvolupat. A mitja escriptura també he incorporat noves idees, fet que ha 

causat que alteri l’esquema inicial. Per últim, he revisat. He fet una micro documentació 

perquè no recordava com es deia l’omòplat. Aquesta història està basada en una 

experiència real a la qual se li han afegit elements ficticis. El personatge principal està 

inspirat en una persona real. Els personatges i la situació han marcat el to de la novel·la. 

Com a punt d’inici de la narració he fet diverses provatura i he triat la que m’ha convençut 

més. 

 

CERVICALS 

Feia estona que els ulls d’en Jordi s’anaven tancant amb lentitud. Segurament ja eren les tres 

de la matinada. Sempre li passava el mateix: cada vegada que havia de passar-se una nit en 

blanc per culpa dels exàmens començava a venir-li la son just a aquella hora, i fins a dos 

quarts de cinc passats no li acabava de marxar. S’hauria fet cafè, però avui mateix havia vist 

que ja no en quedava i no havia sigut a temps d’anar-ne a comprar perquè les botigues ja 

estaven totes tancades. Es va aixecar per despertar-se una mica i de cop un dolor agut va 

travessar-li l’esquena. Sorprès, es va tocar la zona afectada amb la mà. Hauria d’haver previst 

que després d’estar en aquella postura tantes hores li farien mal les cervicals, i de fet feia 

estona que es notava la regió entumida. Grunyint lleument pel molest dolor va tirar el cap 

endarrere i va estirar-se una mica. Va semblar que el malestar cessava, però la sensació de 

millora va durar poc. És més, ara que s’havia despertat el mal, no semblava que tingués més 

intenció que la de fer-se tan present i intens com pogués, impedint que estudiés més. Amb 

el que el mal de cervicals no havia comptat era que en Jordi era una persona molt tossuda i 

orgullosa, i es va prendre molt personalment el complot al qual era sotmès per la seva pèrfida 

esquena. Ignorant com va poder la tortura que estava patint es va aixecar i va anar al lavabo 

a buscar la farmaciola per poder-se aplicar alguna crema a la zona. Després de buscar una 

estona va arribar a la conclusió que no tenia cap remei que pogués alleujar-lo. Frustrat, va 

tornar a estirar-se i va fer uns exercicis per intentar relaxar el coll. Va semblar que 

funcionaven una mica. No obstant això, el que en Jordi volia era una solució definitiva, que 

eradiqués totalment el seu patiment. Ara notava com el mal es desplaçava cap el cantó 

esquerre de l’esquena, i sobretot el molestava un punt molt concret prop de l’omòplat. Era 

hora d’aplicar solucions dràstiques. Va fer una cerca a la xarxa a través del seu portàtil i de 
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seguida va trobar un ampli ventall de solucions. Amb tota la desesperació de la situació va 

triar el primer enllaç dels resultats de cerca. A la pàgina web on havia entrat hi havien 

compartit un vídeo d’un home vestit com un xaman que deia que tenia la solució per acabar 

amb tots els mals d’esquena. En Jordi va confiar que allà hi trobaria la clau i va escoltar els 

consells d'aquell home. La idea era fer una mena d’estiraments per equilibrar els xacres i 

relaxar els músculs. Ja s’havia assegut al llit i intentava fer la posició del lotus quan tot va 

quedar fosc. Remugant amb frustració va buscar el mòbil a les palpentes per fer-lo servir de 

llanterna. Quan el va tenir a la mà, va anar al rebedor a veure què havia passat amb el quadre 

de comandament. Es va estranyar, tot semblava correcte. Potser era una apagada general. Va 

mirar per la finestra els pisos del davant, i estaven tots foscos. Això, però, es podia deure al 

fet que devien ser quasi les quatre de la matinada. Va decidir que com que ja es trobava a 

l’antesala podia buscar una llanterna de focus gran que sabia que havia guardat per alguna 

banda, així que va ajupir-se al costat de l’armari obert i el va regirar de dalt a baix. Però com 

tantes altres cerques avui realitzades per en Jordi, semblava que aquesta també estigués 

condemnada al mateix fatídic destí. Sense resultats en Jordi s’impacientava per minuts, la 

son l’envaïa més fortament que mai i les fiblades a l’esquena i el coll no tenien aturador. 

Agenollant-se al terra i mirant al cel va fer un xiscle d’impotència que li va acabar de treure 

tota l’energia que li quedava dins. Mort de cansament es va estirar a terra reposant el seu 

tronc just al punt calent per on passaven els tubs de la calefacció, i mentre maleïa la seva 

mala fortuna va aclucar els ulls rendint-se a la seva sort. El seu estat letàrgic, però, no va 

durar gaire. Va sentir el soroll del rentaplats activant-se altra vegada i de sobre la llum va 

tornar a il·luminar-li la cara. Aquell deix d’esperança va ser suficient per aixecar-li els ànims 

i va rodolar pel terra fins a trobar-se bocaterrosa, de manera que li fos més fàcil aixecar-se. 

Va recolzar l’esquena a la paret amb els braços encreuats tot pensant quin era el següent pas. 

Va recordar que havia experimentat certa millora quan es trobava ajagut al terra amb 

l’esquena escalfada i va decidir agafar l’estoreta elèctrica i posar-se a dormir unes hores. Si 

ara eren les cinc, dormiria fins a les set i tornaria a estudiar llavors. Li quedaven poques 

hores d’estudi i va renunciar a ampliar més la informació que sabia per dedicar el matí a fer 

un repàs general. Content amb el seu pla, va tapar-se amb els llençols i la manta, es va posar 

l’alarma i va anar a dormir. Es va despertar amb un so estrident penetrant la seva orella. Algú 

el trucava i a ell encara li feia un mal insuportable tota l’esquena. Va aixecar-se per agafar 

el telèfon i abans de contestar va mirar l’hora. Eren les 6 del matí. Tot enfurismat va 
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respondre la trucada i va cantar les veritats a l’insolent que es creia que podia destorbar la 

seva ja prou curta dormida. Massa tard, es va adonar que a l’altra banda del telèfon hi havia 

la seva xicota, la qual, més indignada i dolguda que ell pel tracte rebut va contestar amb 

igual o més vehemència que ell. – Mira, Jordi, - va dir-li- estic més que tipa dels teus canvis 

de caràcter. Et penses que em pots tractar així? Tu i jo hem acabat! 
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Conte 3. Amb aquest conte he intentat buscar una connexió amb el lector a partir de la 

sorpresa i l’humor i per això intentat escriure un final que sorprengués i he fet provatures 

amb diverses veus narratives abans de triar-ne una. Per elaborar-lo és cert que he fet una 

planificació prèvia però no ha sigut una fase en la que calgués fer paratextos. Finalment he 

revisat l’escrit, l’he valorat i he modificat allò que m’ha semblat pertinent. 

 

EL DARRERE 

 

L’art sorgeix de la necessitat de l’ésser humà d’expressar i comunicar sentiments i emocions. 

És un sentiment que rugeix i t’engoleix per dins, que es canalitza i dóna fruit a una obra. És 

per això que aquells tocats per la gràcia de les muses no haurien de permetre que tots els que 

no poden concebre la magnificència de la seva creació els reprimeixin, perquè, qui té dret a 

jutjar l’artista i el que ha produït? Qui decideix què és art i què no?  

Jo dibuixo culs. Quan vaig començar als inicis de la meva adolescència no sabia que seria 

objecte de tanta incomprensió i criticisme. Al principi, potser només era una via d’escapar 

la realitat, com qui escriu poemes d’amor o cançons que parlin de no encaixar dins la societat. 

Però a mesura que rebia més mirades de desdeny i de desvaloració de les meves aptituds 

artístiques una resolució m’anava empenyent a continuar i es feia més i més forta a mida que 

el temps anava passant. Fins que un dia em vaig adonar que esbossar natges s’havia tornat 

una part tan essencial de la meva existència que segurament era impossible que es desadherís 

de mi. La meva afició i la meva persona ens havíem convertit en una barreja homogènia i ja 

no es podia discernir on acabava jo i on començaven els culs, i no m’importava. Tot i així, 

fa poc em vaig trobar en un punt en què fins i tot l’escàs públic que tenia deixava d’expressar 

el seu menyspreu, i tots els sentiments que rebien els meus dibuixos eren d’indiferència. El 

meu art, sense aquell motor negatiu que el feia florir i emplenava de joia aquells dibuixos, 

es va tornar buit i fred. 

És per això que a vegades es fa difícil continuar, que et preguntes, frustrat, per què deu ser 

que només pots dibuixar paners amb sentiment. Hi ha dies que ho vols engegar tot a rodar, 

dies com avui. Per això mateix ara m’he ajagut a la riba d’aquest riu amb totes les 

il·lustracions i les deixaré anar a l’aigua. Així acomiadaré aquesta etapa de la meva vida. 

- Perdoni! No pot ser aquí.  
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Em giro cap allà on he sentit la veu i veig un home uniformat de vigilant que es dirigeix cap 

a mi amb passos contundents. I torna a dir: - Perdoni! Faci el favor d’allunyar-se de l’aigua, 

aquesta és una zona prohib... – de cop veig que l’home ha clavat la mirada als dibuixos 

escampats al meu costat i obre i tanca la boca sense acabar d’articular la resta de la frase –. 

No m’ho crec... és vostè? – veig com el desconegut acaba de fer el camí que ha anat recorrent 

fins que arriba al meu costat, s’asseu amb compte que els dibuixos no pateixin cap 

desperfecte i els va plegant. Encara mig absort en la tasca va mirant-se els dibuixos amb cara 

d’estupefacció. Trenca el silenci i comença a narrar una mica per mi i una mica per ningú. 

Ja fa uns quants anys –comença- ell feia de vigilant nocturn en una galeria d’art uns carrers 

més enllà. Una d’aquelles nits va sentir sorolls cap a la porta principal i va veure com una 

jove intentava colar-se a dins amb una carpeta molt grossa sota el braç. Va activar l’alarma 

silenciosa per si de cas i va fer-li un crit. La noia es va girar i veient que l’havien descobert 

va fugir corrents. L’home – en Manel, ha dit que es deia– va córrer a atrapar-la però la 

fugitiva ja no es veia per enlloc, així que va tornar cap dins de la galeria tot capficat. 

Precisament pel seu estat anímic i la seva tendència a mirar cap avall quan estava entotsolat 

va ser que va veure un full al terra, mig amagat sota un armari. El va plegar i va mirar-se’l 

de prop. El que hi va veure el va deixar sense alè. Eren dos semicercles (les puntes mirant 

cap amunt) disposats l’un al costat de l’altre, tocant-se. Tot i ser un dibuix del tot simbòlic 

de seguida va veure que era una representació del seu cul. Mai res l’havia fet sentir-se tant 

assenyalat. Era clar que el dibuix l’havia fet una ànima supremament sensible ja que només 

algú d’aquestes característiques hauria pogut provocar-li unes emocions tan poderoses. 

Encara en xoc va guardar-se el dibuix amb molt de compte i sense esperar ni la policia ni 

que acabés el seu torn i fos hora de marxar a casa, va sortir per la porta i va tornar a casa. En 

Manel acaba així la seva història: - Sempre vaig tenir l’esperança que tornés aquella noia a 

la galeria, però al cap d’un temps el negoci va fer fallida i van haver de tancar. Més tard vaig 

veure que el dibuix estava firmat... Eres tu, oi, la Marina?  

Jo assenteixo lentament, astorada i processant encara el nou gir dels esdeveniments. Miro en 

Manel i després els dibuixos ben col·locats sobre la seva falda. De cop en Manel es treu un 

Walkie talkie de la butxaca, tota l’emotivitat de la seva mirada substituïda per una resolució 

satisfeta. –  Nois, és ella. – De sobte se sent la sirena d’un cotxe de policia i veig que surten 

dos agents de darrere uns matolls. Sento com m’agafen de les mans i m’emmanillen. És en 

Manel. Sento que em diu que se m’acusa de violació del domicili. Em sento traïda i vull 
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cridar-li que no es pot jugar així amb les persones, però sé que això només em portaria més 

problemes. Callo mentre em fan entrar dins del cotxe patrulla. 

Conte 4. En aquest cas, primer he creat dos personatges i he intentat donar-los un cert perfil 

personal i portar-los a una situació absurda. He escrit a raig i en revisar l’escrit he 

modificat gran part del text i he esborrat moltes coses. L’he reescrit tot i al tornar-lo a 

revisar m’ha semblat més adequat. He fet una última revisió i he modificat el conte fins que 

he obtingut un resultat satisfactori.  

 

RÈPTILS 

 

En Toni i la Laura caminaven a poca poc per la vora del riu, el terra ple de fulles era el 

rellotge del temps. La Laura tenia fred, el vent de novembre li glaçava la cara i a més s’havia 

deixat el guants a casa. Volia anar més de pressa perquè semblava com si el fred l’hagués 

deixat atordida. 

En canvi en Toni alt i ample d’espatlles, bon jugador de futbol acostumat a córrer estiu i 

hivern, i anava saltironejant enjogassat i llençant pedres a l’aigua com si volgués espantar 

els pobres ànecs que es deixaven endur pel corrent com fem la majoria. Pensar cansa i 

treballar encara més. 

Feia tres anys que sortien i això que la Laura tenia només dinou anys i en Toni vorejava els 

vint. Tres anys, això vol dir molt, deien els amics i amigues que se’n feien creus que una 

relació pogués durar més enllà de cinc o sis mesos. 

L’estabilitat de la seva relació raïa en el fet que tenien caràcters tan diferents que es 

complementaven i necessitaven. Vaja dues peces de fusta fetes a mida per un torner dels 

d’abans, d'ara no que tot ve de la Xina. 

En favor d’en Toni s’ha de dir que tot i que de vegades era arrauxadot com la tramuntana i 

feia tremolar la Laura amb les seves sortides de beneit, quan calia, s’arraulia i es quedava 

quiet escoltant  com un nen que ha fet una entremaliadura. Sabia escoltar i això que sembla 

tan senzill no ho és pas. La Laura havia sortit amb altres nois potser més divertits o més 

intel·ligents però quan la gresca s’acabava, s’imposava un silenci que pesava com una llosa 

i que no l’aixecaven els gin tònics o les cerveses a deshora. 
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La Laura era feliç parlant amb en Toni, era com si fos d’un altre planeta. Quan parlaven, no 

es trobava amb una paret al davant com amb els altres nois i això era suficient per aguantar 

el vent glaçat que li havia deixat les mans balbes. 

De sobte en Toni se li acosta i en to juganer li diu que ben aviat serà el seu aniversari i que 

bé que li havia de regalar alguna cosa. Tot enriolat li va dir que un terrari amb una iguana 

verda quedaria molt bé al costat del televisor. 

La Laura replica que les iguanes tenen un hàbitat molt diferent del de Viladamat i que 

l’hauria de vetllar dia i nit al costat de la calefacció, suposant que no es fes un sot i s’enterrés 

tot l’hivern. La condemna seria la televisió i un terrari buit. Un terrari sense cap animaló no 

té cap gràcia. Amb tot, en Toni continuava llençant rocs al riu però es va adonar que a la 

Laura que era tranquil·la i pausada li calia quelcom diferent, fos un CD o bé un llibre. 

“Oblida’t de la iguana”. 

Tot això però no li va dir i va continuar una bona estona enriolat decidint els possibles 

animals que podien posar al terrari, aràcnids, rèptils però no mamífers i això és el que sobtava 

a la Laura. El món d’en Toni era diferent. Ella es va deixar anar i va dir que els animalons li 

agradaven lliures i no tancats en un terrari de l’Empordà. 

L’ull esquerre de la Laura s’anava obrint i tancant i en Toni sabia que això volia dir canvi 

de tema, que l’havia posat nerviosa i que li ho faria pagar. 

En Toni va canviar de tema i li va proposar d’anar a prendre alguna cosa al bar del poble, 

«Can Caritx» en deien, com el nom de la mestressa. Segurament amb la tramuntana tot el 

jovent hi era i la Laura no ho va dubtar ni un moment, entre el fred àrtic i un bar amb 

calefacció no hi ha dubtes. Tots dos caminaven més de pressa però en Toni feia unes 

gambades impossibles d’igualar, ben aviat hi va haver una distància més que considerable 

entre l’un i l’altre. Bé, va pensar ella, ja ens trobarem al bar. 

Feia deu minuts llargs que no veia en Toni i ja tenia ganes d’entrar al bar. Quan hi anava a 

entrar va sortir en Guillem xisclant i corrent i després un parell més darrere seu. Caram, va 

pensar ella, ni que s’hi hagués calat foc. Tota tranquil·la va obrir la porta i va veure que 

gairebé no hi havia ningú. El cambrer, però, romania dret darrere la barra i la Laura li va 

preguntar on era en Toni que amb aquell rebombori no el veia per enlloc. El cambrer va 

somriure d’una manera sorneguera, en Toni no havia entrat al bar -deia- i la Laura no entenia 

per què al cambrer li feia gracia tot allò. El cambrer li va dir si no s’havia fixat en la nova 

clientela i li va assenyalar un televisor de plasma nou de trinca i al costat un terrari amb un 
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animal esgarrifós a dintre. Com que era fosc i no s’hi veia bé s’hi va apropar, i aleshores ho 

va entendre tot. Al costat del televisor hi havia un terrari immens i a dins una iguana de 

l’alçada d’un gos. Va xisclar i va caure a terra. No podia ser. Quan es va despertar la imatge 

del rèptil quiet mirant-la li va fer venir esgarrifances i va marxar del bar xisclant. Havia sortit 

tres anys amb una iguana, ara entenia per què escoltava i es quedava quieta. Es va enfonsar 

en una profunda tristesa. Sola amb la tramuntana i amb el record de la mirada còmplice de 

la iguana li van venir ganes de plorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisi i pràctica del procés de creació literària  Treball de Recerca 2016-2017 

 

LXXIX 

 

 

Conte 5. A partir d’una atmosfera que conec he creat un escenari i hi he situat diversos 

personatges.  

He decidit que la veu narrativa seria la d’un espectador que no intervé en la trama principal 

ni amb els dos protagonistes, sinó que farà el paper d’observador. He fet una planificació 

extensa, de manera que no he hagut de revisar i reescriure diverses vegades. He creat 

diversos paratextos tant abans d’escriure com en paral·lel. Un cop finalitzat l’escrit he 

demanat la opinió a un tercer i he acceptat alguns canvis en la novel·la.   

 

RODALIES 

 

Anem en tren cap a Barcelona, avui per sort tots podem seure, jo camino pel mig i em 

decideixo a seure a la vora d’un conegut. Ens saludem amb el cap fredament. Al costat del 

vidre hi ha una noia de dinou o vint anys amb els auriculars posats i mirant per la finestra, 

sembla indiferent al que passa al seu voltant, al seu costat seu un senyor d’uns quaranta-cinc 

anys, amb roba informal però de marca que llegeix un diari esportiu i a l’altre costat hi ha 

un home corpulent i rodanxó que ja fa estona que parla amb el senyor del diari que seu a 

tocar seu. 

No escolto la conversa sencera, sento “solar”, “plusvàlua”, alguna cosa de preus i poc més. 

Me’ls miro distret i veig que en un principi el to de la conversa sembla conciliador i distès 

però quan passen per Centelles sembla que ha sorgit algun desacord perquè aixequen la veu, 

gairebé criden, però ningú en fa cas. Hi ha un canvi de tema, les veus es suavitzen mentre el 

ritme feixuc del tren segueix com si ja estigués cansat de fer el mateix camí cada dia i cada 

hora. 

Al vagó hi ha molt soroll i xerrameca; estudiants enriolats barrejats amb senyores que baixen 

a comprar al Corte Inglés o alguna altra botiga i han agafat aquest tren primerenc per poder 

aprofitar tot el dia a Barcelona i fer algun volt pel centre deslluït amb tants turistes. També 

hi ha molts despistats que pensen vés a saber què i que un cop hagin arribat a la seva parada 

enfilaran de dret cap a la feina -si estan de sort arribaran a temps i si no hauran de portar el 

paperet de justificació- i alguns saben que hauran de recuperar hores. 

El nostre petit satèl·lit de comunicacions encriptades es dirigeix lent però amb el camí ben 

traçat cap a la seva destinació, Barcelona. Mirant per la finestra veig que fa un dia assolellat, 
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amb algun núvol al cel, l’aire fresc de la tardor es va tornant més tebi a cada estació. Ja som 

a prop de Barcelona. 

Deuen faltar deu minuts i els dos homes dels solars i els negocis tornen a parlar. Ara se’ls 

sent bé i aquest cop la conversa gira cap a un xalet de Camprodon que l’aparelladora no va 

voler signar com a correcte perquè va dir que s’hi jugava massa. Va dir que les coses malt 

fetes acaben passant factura. La mirada i les paraules entre els dos homes pugen de volum, 

els cossos es tensen, es miren de fit a fit i parlen de culpes i negligències. El grassonet diu 

que ha perdut molts diners i vol que el rescabalin amb alguna altra propietat, que el xalet no 

compleix cap norma urbanística i no serà mai legal, que hi ha abocat molts calés. 

El que llegeix el diari sembla tranquil però té els ulls injectats de sang, sembla empipat però 

calla. 

El tren entra en un túnel i les rodes xerriquen per frenar, tots dos homes s’aixequen per 

baixar. El que porta el diari es posa la mà a la butxaca, se sent un soroll. L’altre és a terra a 

l’andana i la sang li raja a doll de l’estómac. Xiscles i terrabastall. L’home del diari es posa 

una caputxa i s’esmuny amb facilitat entre la multitud. Tothom mira l’home que hi ha al 

terra. La gent crida: -Truqueu al 112, truqueu!- crec que arribaran tard. -Si aquest cony de 

tren anés més de pressa tot això no hauria passat- sentencia un setciències amb un llibre sota 

el braç. -Això, això!- respon un altre esverat. 

La noia que escoltava música s’ha tret els auriculars i veu la sang a terra, ressegueix el rastre 

cap a l’home i sembla sorpresa, com si veiés una pel·lícula. Ha passat quelcom que no havia 

de passar. Mira uns segons i torna seure, es posa els auriculars i espera. Avui farà tard. 
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Conte 6. La idea de la qual neix aquest conte és una conversa de fa un temps a la qual he 

afegit elements imaginaris. També parteix de la observació d’una realitat de Vic que sempre 

m’ha semblat absurda. Per elaborar aquest conte he fet un primer esquema que després 

m’he repensat i que he tornat a elaborar. A partir d’aquí he redactat una part del conte i 

m’ha semblat de tornar a alterar l’esquema, així que l’he reelaborat altra vegada. Un cop 

he acabat d’escriure m’ha calgut revisar i corregir relativament poc. També l’he escrit tot 

a mà i després l’he passat a ordinador. He situat el conflicte a la part final de l’escrit i l’he 

deixat irresolt.  

 

ROTONDA 

 

Molt bé. És el moment, va pensar l’Albert. Va empassar saliva, i amb les mans xopes de suor 

per l’espera de l’esdeveniment que marcaria un abans i un després en la història de Vic, es 

va acabar d’estrènyer la motxilla de muntanyisme, la seva acompanyant en l’aventura més 

esbojarrada de la que havia estat mai protagonista.  

Tal com si hagués sentit els corns que donen inici a la cacera va arrencar a córrer fent grans 

gambades, mentre els cotxes del seu voltant frenaven a l’últim moment i feien anar els 

clàxons, confusos, i els vianants observaven la seva trajectòria amb ulls esbatanats sense 

acabar de creure’s la situació.  

Amb un salt final digne del millor dels atletes l’Albert va abandonar l’asfalt de la carretera 

per caure sobre la gespa verge de la rotonda del Mil·lenari, contemplant la zona des d’una 

perspectiva que mai ningú no havia presenciat: des del seu interior.  

D’ençà del moment de la seva construcció la rotonda semblava que hagués estat destinada a 

ser un superb parc públic ple de comoditats i luxes, amb el seu característic herbei, caminets 

fets amb fustes travesseres, arbres on gaudir de l’ombra els calorosos dies d’estiu i un munt 

de bancs. Aquest fet havia estat l’origen de la frustració de l’extensa majoria dels vigatans, 

que havien presenciat la posada en escena d’una obra mestra de l’edificació només per veure 

estroncades les seves esperances quan es van anar adonant que la rotonda no disposava d’un 

pas zebra que permetés als transeünts l’accés a aquell trosset de paradís. 

Així doncs, primer amb recança i per últim amb resignació, els ciutadans van anar-se 

oblidant del magnífic oasi de felicitat, de manera que quan l’Albert va aconseguir 
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l’aparentment impossible fita, feia anys que la rotonda havia esdevingut un espai considerat 

inaccessible i com a norma general tothom havia intentat refer les seves vides obviant-lo. 

No és d’estranyar, per tant, que altres provessin de seguir els seus valerosos passos un cop 

recobrada la il·lusió de poder arribar a la rotonda, però un infern de carrils i cotxes separaven 

la vorera on eren de la seva destinació, així que es van fer enrere esporuguits mentre creixia 

el respecte per l’individu misteriós que havia desafiat aquell mar caòtic i furiós d’automòbils 

per acomplir el seu objectiu. 

L’Albert, fent cas omís a l’inesperat públic, va treure la tenda d’acampada de dins la motxilla 

i va començar a muntar-la. Era una tasca difícil, essent només un de sol, i les cordes se li 

entortolligaven amb els vents i la tela, els pals no acabaven mai d’entrar i les piquetes es van 

doblegar totes contra el terra dur de la rotonda. Els espectadors, acostumats a la rapidesa dels 

fets a les pel·lícules i sèries de televisió, van perdre l’interès i van començar a desfilar en 

altres direccions, fent camí o tornant per allà on havien vingut. 

Queien els últims raigs de sol quan va haver instal·lat el seu campament. L’Albert va entrar 

a la tenda, es va estirar sobre la màrfega del Decathlon i va caure en un son profund, bressolat 

per la remor de la ciutat. Una xafogor intensa el va despertar. El diòxid de carboni s’havia 

acumulat a la tenda durant la nit i l’ambient calorós l’ofegava. Va obrir la cremallera de 

l’entrada de la tenda i en va sortir. L’exterior era certament un indret acollidor, on la fauna 

de la rotonda vivia amb placidesa i els arbres dansaven amb el vent. L’Albert va submergir-

se a les aigües del riuet artificial que hi havia cap al centre del terreny circular meravellant-

se de tot el que hi havia al seu voltant. Un cop refrescat, en va sortir, es va vestir i va anar a 

preparar-se un bol de llet amb els cereals Choco Krispies per esmorzar. Llavors, amb 

l’estómac ple, va concloure que era imprescindible començar l'operació que l’havia portat 

fins on era avui. Va treure l’escala plegable que s’havia endut, la va desplegar i la va 

col·locar al peu del desmai, l’arbre més gran de l’illot. Des d’allà tenia una visió molt 

completa dels seus voltants, va observar un cop es va haver acomodat a la copa de l’arbre.  

Tot i estar sobre d’una branca a considerable altura l’Albert es sentia segur entre els braços 

de fusta de l’arbre. Ara només calia esperar. 

El sol ja feia estona que havia tret el cap quan el primer cotxe va passar. El soroll sobtat va 

sobresaltar-lo, i el va acabar de treure de la somnolència de la que havia estat pres. Havia 

arribat el seu moment estel·lar. L’Albert no havia portat a cap la fita d’arribar fins a la 

rotonda pel plaer de portar la contrària als dissenyadors urbanístics ni per donar cap missatge 
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de pau, per fer-se famós ni per retornar l’esperança a les causes perdudes. El seu objectiu era 

molt més simple i responia a una causa més individualista. Durant un període d’indefinida 

durada, l’Albert estudiaria cada moviment i maniobra automobilística al voltant de la rotonda 

del Mil·lenari. Un cop hagués memoritzat i comprès totes les possibles variables d’aquella 

equació impossible per fi aprovaria la pràctica de l’examen de conduir.  

Encara recordava enfurismat l’execució tan perfecta que s’havia tret del barret a l’examen. 

L’examinador havia quedat enlluernat per la sofisticació dels seus cops de volant i la 

gentilesa dels canvis de direcció que executava. Tot indicava que l’Albert passaria l’examen 

amb èxit quan l’avaluador li va indicar que a continuació anirien a la plaça del Mil·lenari, 

zona que tot conductor no experimentat hauria d’evitar. Empassant saliva, l’Albert va 

intentar entrar en un dels carrils i fer la volta, però no va poder comprendre la lògica darrere 

de tant elaborada obra urbana i va fallar miserablement. L’examinador, amb els ulls plens 

de decepció, el va fer virar en la direcció oposada i tornar a l’autoescola. El suspens va ser-

li anunciat la setmana següent. 

L’Albert sabia que l´única manera de poder viure amb si mateix era instal·lar-se a la rotonda, 

viure d’ella i comprendre’n la dinàmica, i això només era possible a partir de la immersió 

completa de la seva persona en aquell indret, i per això era ara aquí. Com si així es pogués 

espolsar els records de la ment, l’Albert va sacsejar el cap un parell de cops. Era 

imprescindible tornar al present, els cotxes l’esperaven. 

Així van anar passant els dies: l’Albert es llevava, es banyava al riu artificial, es prenia els 

Choco Krispies amb llet i pujava a l’arbre, mirava els cotxes i recollia informació. Quan 

tenia gana baixava i es menjava una llauna de conserves o menjar deshidratat que s’havia 

emportat. Al vespre, quan el trànsit minvava, tornava al costat de la tenda i llegia el nou 

llibre de Harry Potter, el llibre que havia considerat que li faria més falta. Un cop havia 

caigut la nit i era massa fosc per distingir les lletres del paper, l’Albert tancava el llibre i 

mirava les estrelles i pensava en la contaminació lumínica. I així l’esquema de circulació 

s’anava convertint en una seqüència lògica de moviments dia rere dia. La rutina no variava 

gaire. Quan es van acabar els Choco Krispies l’Albert va sospesar diverses opcions, però va 

decidir continuar la seva empresa. Quan va acabar de llegir el nou Harry Potter i el final el 

va frustrar i el va voler fer abandonar tampoc es va permetre cap moment de debilitat. Tot i 

així els dies passaven i el seu neguit només anava en crescendo. Es va començar a adonar 

dels errors de càlcul en el seu pla. No podria pas viure per sempre més a la rotonda, és més, 
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el menjar s’acabaria un dia bastant proper i la solució per anar al lavabo no era definitiva, al 

contrari, la zona nord de la rotonda ja no era apta per a l’habitatge. I ara, debilitat per la falta 

de sucre diari que aportaven els seus cereals Choco Krispies, no es veia amb cor de sortir de 

la rotonda amb tots aquells cotxes circulants. Fins i tot a la nit, que el trànsit disminuïa, no 

era suficient perquè l’Albert pogués creuar amb calma. Tot i haver quasi completat la 

comesa, i de veure’s capaç d’aprovar, ara sí, l’examen pràctic, un interrogant més gran 

l’aclaparava. Com sobreviure? 

 

 

 


