
TALLER DE NARRATIVA 

ESCRIURE: ART I OFICI

“Escriure és convertir l'aigua en vi, els didals en campanes, 

les pedres en diamants i les ferides en novel·les: 

escriure és l'art de la transformació”.

A escriure s'aprèn escrivint. No hi ha més secret.

L'eina principal de l'escriptor és la llengua. Però escriure literàriament és molt més que redactar

correctament. Cal mostrar mons imaginaris i personatges, encomanar intensitats i ritmes, fer creure al

lector allò que està llegint, transmetre emocions... Fer que el lector sigui capaç de creure's i submergir-

se en allò que li estem explicant.

L'ESCRIPTOR/A

Per tal de poder escriure literàriament, hi ha tres requisits bàsics que hauria de tenir tot l'escriptor/a:

 El domini de la llengua. Competència lingüística. “Intentar l'impossible per tal de dir les coses

com no les ha dit mai ningú “ Tolstoi

 El bagatge lector. Llegir molt i, a més a més, aprendre a llegir com a escriptors, mirant amb

lupa les tècniques que empren els altres. 

 Domini de les tècniques narratives. 

Però... i la inspiració? 

L'escriptor ha de viure caçant històries al vol. Cal que visqui escoltant el món i a sí mateix

d'una manera nova, diferent, observant amb detall cada instant per tal de robar-ne una història. 

Per escriure caldrà que estiguem atents:

 al meu món interior: la meva visió o experiència particular de les coses.

 al món que m'envolta: posar-me a la pell dels altres, entrar en diferents mons o atmosferes.

L'escriptor cal que tingui amb una  mirada d'estranyesa, de curiositat continuada.  Anar a

fons, no quedar-se mai a la superfície, ni tan sols d'allò que tant coneixem. Aprofundir, preguntar-nos-

ho tot. No donar res per fet o suposat. Per a qui vol ser escriptor, ja mai més res és “normal”, vulgar.

“Escriu una història curta cada setmana. 

És totalment impossible escriure 52 històries dolentes seguides”.  

Ray Bradbury



L'ESCRIPTORI

Si preguntem a algú, quins creus que són els “estris” més usats (o imprescindibles) per a un

escriptor/a? Segurament la majoria de la gent diria un ordinador, el diccionari, paper, boli, llapis... Però

els estris més importants, i  que mai poden faltar a la taula d'un escriptor/a, són  la paperera i les

tisores. Escriure és llençar, reescriure, retornar a llençar, retallar i refer paràgrafs i pàgines senceres

fins que surt allò que voldries. I mai surt a la primera! Tot escriptor, fins i tot els més veterans, han de

retallar i retallar i llençar un cop i un altre. Cal saber desprendre's fins i tot d'una molt bona escena si no

és l'adequada per aquella narració.

L'ESCRIT

La idea principal:

Abans de començar a escriure, cal saber què volem dir, de què volem parlar. Això és molt important i

en dependrà la cohesió i coherència del text. Si no, és molt fàcil perdre'ns i desorientar el lector, no

tancar les expectatives creades.

L'estructura: muntem el “mecano”

Una trama es basa, normalment, en una estructura d'inici – nus – desenllaç. 

 L'inici és  molt  important  ja  que  és  el  primer  contacte,  allò  que  atrapa,  l'ham.  Anticipa  el

conflicte.

 El nus ens manté dins la història: creix el conflicte, coneixem els personatges, es desenvolupen

les idees. 

 I el desenllaç és el que deixa el regust a la boca, aquella darrera impressió, el cop de porta. Un

bon final és sempre inevitable (coherent) però inesperat.

Per tal que hi hagi història, necessitem tres elements bàsics: personatge, conflicte i escenari.

Els personatges

Els  personatges  poden  ser  individuals  o  col·lectius.  I  molt  variats: persones,  animals,  objectes,

vegetal... La qüestió és saber crear empatia -cognitiva (sensacions) i emocional (vivències)- amb ells.

I, per fer-ho, cal  humanitzar-los,  dotar-los de raó, de sentiments, de vivències. Com més comuns i

habituals siguin aquestes, pel col·lectiu a qui va adreçat, molt millor.

Atenció: un personatge pot ser contradictori, però no incoherent, sinó no serà creïble.

Tipus de personatges: protagonista, antagonista, secundaris, figurants...



El conflicte

El conflicte és allò que passa (o que no passa), allò que diuen o pensen els personatges (o no), com

actuen, què els mou a actuar, els problemes que han d'afrontar... 

El conflicte ha d'anar augmentant a mesura que passa la història, anar posant traves als personatges,

encarar-los a situacions complicades que han de resoldre, que trobi dificultats o oposicions als seus

desitjos, fins a abocar-los a un carreró sense sortida (clímax), abans de la resolució final (desenllaç). 

Parts d'un conflicte: desencadenant - punts de gir – clímax – resolució.

L'escenar  i

És molt important per situar al lector i donar consistència a l’acció. Cal descriure, no només llocs, sinó

també coses, olors, ambients, clima... Tenir una mirada global (l'ordre o desordre d'una habitació ens

pot parlar del personatge sense conèixer-lo). O amb lupa, si ens cal (un objecte abandonat sobre la

xemeneia pot ser la clau d'un misteri, per exemple).

És important mantenir un equilibri entre acció i escenari en cada escena.

El narrador

El narrador és la veu que explica la història. Tenim dos tipus de narrador, els interns i els externs. Els

narradors  interns  ens parlen de la  seva experiència,  que és  vivencial  però  a  l'hora  subjectiva.  El

narrador extern és més distant, però sol ser més objectiu i ho veu tot. Ho sap tot de tothom.

El protagonista (narrador intern): som ben bé a dins, és una vivència directe, personal i subjectiva. 

El testimoni (narrador intern): explica la història d'un altre, però des del seu punt de vista. Té més

distància narrativa. 

El quasi omniscient (narrador extern): Som fora del personatge i de la història, però qui ho explica

es permet d'entrar dins d'un personatge, per tal de crear més empatia amb ell. 

Omniscient  (narrador  extern): És  fora  de  la  història  i  manté  una  equidistància  amb  tots  els

personatges. 

Càmera (narrador extern): És com una càmera de cinema que només mostra el que es veu (accions,

llocs, persones...) però no pensaments, sentiments, intensions.

Per tant, serà més adequat un o altre narrador i punt de vista per aconseguir la distància apropiada i la

implicació que desitgem. 

Controlem el temps

Podem jugar amb el temps.

1) El temps de la història: allò que va succeint. 

2) El temps del relat: com ho explica el narrador: cronològicament o amb retrospeccions (enrere)

o prospeccions (endavant).



3) El ritme:  No narrarem igual un enterrament, que serà lent, i una persecució policíaca trepidant.

Hi ha un seguit d’estratègies per aconseguir alentir o accelerar una escena i transmetre així al

lector l'ambient a través de la lectura:

 Per  escriure  una  escena  ràpida  utilitzarem:  Frases  curtes  i  simples.  Formes  verbals

acabades (va cantar, cantà). Més verbs que substantius i adjectius. Mots que denotin velocitat.

Paraules curtes i eliminació d’adverbis acabats en –ment.

 Per escriure una escena lenta utilitzarem: Frases llargues i oracions subordinades. Formes

verbals inacabades (-ava). Mínims verbs d’acció i més ser i estar. Més substantius i adjectius

que verbs. Pauses, digressions, descripcions...Mots que denotin lentitud. Frases subordinades.

Figures  retòriques  (metàfores:  punyal  sagnant,  oxímorons:  dolça  amargura,  comparacions:

dents blanques com la neu...)

Atrapem el lector

Utilitzarem  algunes  tècniques  narratives  per  tal  d'enganxar  al  lector,  per  fer  que  pateixi  amb  el

personatge, que entri en la història, com si fos real.

 Dir o mostrar? Deixar espai o dir-li-ho tot? Fer participar l'altre, que s'ho faci seu, que entri en

la història, que s'impliqui emocionalment.

 Escriure amb els cinc sentits. Mostrar textures, olors, colors, gustos, sons. Vivacitat.

 Escriure en 3D.  Narrar la singularitat de cada moment: particularitats de cada cosa, accions

breus. Mirar amb lupa, amb detall. Familiaritat. Unicitat de cada instant.

 La metàfora.  Una imatge potent i poètica, que parla sola. Demana un esforç d'interpretació i

implicació personal. “Els núvols ploraven llàgrimes d’argent”

 Crear expectatives. Dosificar la informació. 

Quan el lector sap menys que el personatge, pateix intel·lectualment (misteri).

Quan el lector sap més que el personatge, pateix emocionalment.



A escriure s’aprèn escrivint  :

Escriurem un petit relat sobre “EL TEMPS” i ho farem explicant la història d’un personatge:

- Un rellotge de sorra

- Un infant

- Un vell

- Un pastís d’aniversari

- L’elixir de l’eterna joventut

- Un membre del banc del temps

- Un rellotge de sol

- Un petó d’enamorats

- Un cronòmetre

- La mort

- Un corredor de curses

- ...

LA  XULETA

QUÈ PASSA? el mecano: Inici – nus - desenllaç, 
 Atenció amb el conflicte!

 A QUI? personatge

ON? el lloc (descripció)

QUI HO EXPLICA? el narrador (intern o extern)

QUAN? el temps del relat i el ritme 

COM HO FAIG? Tècniques narratives


