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Simone de Beauvoir deia que “escriure és un ofici que s’aprèn escrivint”. El Taller
d’Escriptura “Escriure x escriure” vol fer d’aquesta màxima la seva forma
d’expressió essencial, orientant-se així a tothom que desitgi aprendre la tècnica i
els mecanismes de redacció i escriptura dels textos més variats i dels gèneres
narratius més amplis possibles. No seria necessari per aconseguir-ho, en realitat,
tan sols tenir ganes de participar, un bolígraf i un tovalló de bar?
Modus operandi: escriure, escriure, escriure
•

•

Dos són els pilars fonamentals sobre els quals se sustenta el nostre Taller: si
llegir per escriure suposa l’activitat lúdica que ens guiarà a través del món de
la literatura per conèixer i reconèixer els diferents temes, recursos i estils que
l’habiten, escriure per escriure constitueix l’activitat pràctica que ens ajudarà a
desenvolupar un ofici que, en efecte, s’aprèn... escrivint!
Entre els propòsits del Taller es troben: oferir als i les participants una base
per a què siguin capaços d’escriure relats breus (i no tan breus) amb els quals
sentin la satisfacció del treball ben fet; familiaritzar-los amb els recursos
tècnics i metodològics essencials presents en les diverses etapes que
organitzen l’escriptura del relat (elecció del tema, construcció dels
personatges, desplegament de l’argument, tancament del text, correcció...);
subratllar la importància de cercar un estil d’escriptura personal; gaudir del
plaer d’escriure per escriure, quan escriure és una altra manera de llegir.
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