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El novel·lista Isidre Grau, autor de ‘L’arquitectura del conte’

Eines ben esmolades
per aprendre a escriure
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A
ra fa quatre anys la majoria
dels crítics i escriptors que
havien tirat endavant a Bar-
celona el projecte de l’Aula de
Lletres, la primera escola or-

ganitzada per ensenyar de manera sis-
temàtica els oficis de l’escriptura, va
separar-se de l’esmentat projecte, va
constituir-se en cooperativa i va posar
en marxa l’Escola d’Escriptura i Hu-
manitats de l’Ateneu Barcelonès, que
continua funcionant a ple rendiment i
satisfacció.

Algun dia s’haurà de parlar amb més
detall del paper que juguen a l’hora de
formar lectors amb criteri i autors amb
un mínim de competència literària els
nombrosos tallers, seminaris i escoles
d’escriptura que d’uns anys ençà es van
fent i desfent arreu de casa nostra. El
primer factor –el de formar lectors– és
de difícil avaluació. El segon, en canvi,
no tant i ja es poden enumerar alguns
autors –Roser Rocamora, Germán Ma-
eztu, Joan Torrents i un llarg etcètera–
amb llibres publicats i fins i tot pre-
miats que han passat per alguna escola
d’aquest tipus.

A part de la feina docent del dia a dia
n’hi ha una altra de més llarg abast que
és la que podríem definir com establir
doctrina. És a dir, deixar fixats en un
suport d’àmplia difusió els conceptes
teòrics bàsics damunt dels quals sem-
bla que funciona aquesta cosa tan etè-
ria de la creació literària. Això és, si fa
no fa, el que s’ha proposat l’equip de
l’Escola d’Escriptura i Humanitats de
l’Ateneu Barcelonès, que, en col·labo-
ració amb l’editorial Octaedro, acaba
de treure al carrer els primers quatre
llibres del que es preveu una llarga sè-
rie sobre el tema.

INICIAR-SE EN POESIA
El catedràtic Gabriel Bou estrena la
col·lecció amb Iniciación a la poesía, pri-
mera entrega d’una obra de més ampli
abast que, sota el títol general de La po-
esía y sus lecturas, tindrà molt aviat un
segon volum complementari del que
ara ha vist la llum. En el seu llibre d’ara
Bou fa una detallada introducció del
que podríem anomenar les regles del joc
de l’art lírica. Ens parla dels gèneres en
la literatura clàssica, de la poesia i del
poema, de conceptes profunds com ara
l’emoció i la gràcia creadora, la intuïció
i la inspiració poètiques i ens obre la

porta al suggestiu món de les imatges,
els tòpics i els símbols.

El tejido del cuento, de la professora Te-
resa Martín Taffarel, és un passeig per la
història del conte i per l’evolució de les
seves diferents tipologies. Partint de la
premissa que el mot text comparteix ar-
rel llatina amb el mot teixit, l’anàlisi dels
conceptes que se’n deriven –fil conduc-
tor, trama per ordir...– ens situen en el
centre neuràlgic d’aquest viatge a través
de la tradició contística que l’autora ens
proposa. Un viatge que, d’altra banda,
compta amb guies tan fiables com ara
Julio Cortázar, Edgar Allan Poe, Horacio
Quiroga i Jorge Luis Borges.

LA PASSIÓ DE NARRAR
El llibre d’Andreu Ayats (Vic, 1962)
marca un notable punt d’originalitat ja
que es decanta molt més per l’expansió
emocional que per la contenció acadè-
mica. En el pròleg Ayats ens explica
que, en els seus orígens, el llibre s’havia
de dir Narrar amb ofici, però que a me-

sura que s’anava endinsant en la seva
redacció el concepte d’ofici anava ce-
dint espai a l’arravatament propi de les
aventures, a l’excitació del camí iniciat
amb il·lusió però també amb incertesa.

Ayats s’endinsa molt més en el ter-
reny de la pràctica creativa que els seus
companys de col·lecció que fins ara
s’han comentat. I ho fa emparant-se en
l’influx de set autors i autores de gran
categoria: Mercè Rodoreda, Joan Fuster,
Quim Monzó, Jesús Moncada, Jaume
Cabré, Maria Barbal i Vicenç Pagès. A
partir de les seves obres respectives ens
parla de coses com, per exemple, la se-
creta alquímia que permet el trànsit de
la idea al text, la força del suggeriment,
els misteris del punt de vista i de la veu
narrativa o els elements mínims que
han de configurar una història perquè
esdevingui trama, és a dir, estructura
narrativa coherent i creïble. Podríem
dir, doncs, que L’aventura de narrar –que
a tall de subtítol té una frase ben en-
grescadora: L’ofici de narrador i els seus
moments inefables– és una esplèndida
porta d’entrada als plaers i als dolors
que comporta el fet de crear.

En canvi L’arquitectura del conte, d’Isi-
dre Grau, és una no menys esplèndida
descripció dels trucs i tècniques que cal
conèixer no només per escriure contes
sinó també per gaudir-ne com a simples
lectors. No són precisament les pàgines
d’aquest suplement el lloc més adequat
per estendre’s a detallar les virtuts com
a narrador i com a analista d’Isidre
Grau. Encara que des de fa uns mesos
sembla haver-se concedit ell mateix un
període de descans (que els seus segui-
dors desitgem que sigui com més breu
millor) durant llargues temporades set-
mana rere setmana ens ha anat donant
petits glopets de la seva capacitat per
arribar al moll de l’os d’un text i per
comunicar-nos de la manera més direc-
ta i clara les seves línies mestres.

ESPERIT GAIREBÉ CIENTÍFIC
L’arquitectura del conte és una obra es-
tructurada amb un esperit gairebé ci-
entífic que contempla de manera gai-
rebé exhaustiva tots els secrets d’un
gènere tan difícil com és el conte. Se-
gons Grau, “el conte és un espai de lli-
bertat creadora que té la intensitat al

seu favor”, i aquesta intensitat –tan
fàcil de teoritzar en un mot, tan difícil
d’obtenir a l’hora de la veritat– està en
íntima relació amb un competent sen-
tit de l’estructura, de la caracterització
dels personatges, del tractament del
temps i de l’espai, de la tècnica dels
diàlegs, del domini de la llengua o del
punt de vista, apartats estudiats tots
ells per l’autor.

Des del punt de vista metodològic
L’arquitectura del conte és un llibre con-
tundentment didàctic. Isidre Grau se
centra en sis contes concrets de Poe, els
germans Grimm, Txékhov, Kafka, Karel
Capek i Les mil i una nits que reprodueix
al començament i que utilitza com a
exemple pràctic dels ensenyaments de
cada capítol del seu manual. El resultat,
com no podia ser altrament, és un llibre
savi i senzill que ajudarà molts lectors i
escriptors a caminar pel món suggerent
i complex del conte.

Per dir-ho amb paraules del mateix
Grau: “El conte literari és una ocasió per
extremar la intel·ligència”. I això, vistos
els temps que corren, comença a ser un
article de primera necessitat.
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E
l llibre El poliedre sociolingüístic.
Una iniciació a la sociolingüística
del conflicte parteix d’una mo-
tivació clara que el mateix
autor explicita ja al prefaci: la

necessitat d’actualitzar i revisar tot un
seguit d’idees, definicions i conceptes
que són matèria primera per a la feina
del sociolingüista, la major part dels
quals ja havia abordat ell mateix en
documents anteriors, però que ara es-
tan exhaurits o han estat superats pel
pas del temps.

Efectivament, l’excel·lent treball que
avui presentem és simplement un ma-
nual de sociolingüística actualitzat i
molt ben pensat que, des d’una pers-
pectiva netament catalana, va tocant
de manera pertinent i entenedora tots
i cada un dels temes, conceptes, situa-
cions i problemes que ens podem tro-
bar quan ens acostem a l’estudi d’al-
gun aspecte de la sociolingüística uni-
versal. Amb el permís de l’autor, em
permeto suggerir-hi com a títol alter-
natiu el de Curs avançat de sociolingüística,
ja que el document conté una gran
quantitat d’informació d’extraordinà-
ria utilitat, classificada i presentada
amb una clara voluntat pedagògica i
una capacitat de síntesi que en fan la
lectura fàcil i agradable.

El volum, de poc més de 200 pàgines,
s’estructura en vuit capítols i un annex,
al llarg dels quals l’autor toca aspectes
tan interessants com ara la relació que
hi ha entre la llengua i la seva dimen-
sió social i, per tant, entre la lingüísti-
ca, la sociolingüística i la sociologia del
llenguatge i els límits i objectius que
tenen cada una d’aquestes tres disci-
plines. També fa un repàs dels concep-
tes més importants que es fan servir
per al treball sociolingüístic –no obli-
dem que el professor Solé és també
coautor de Diccionari de sociolingüística,
aparegut al mercat pràcticament al
mateix temps que el llibre que ens
ocupa avui– i s’endinsa en el tema de
les diferents varietats que coexisteixen,
en el del conflicte sociolingüístic i en
els aspectes psicològics que afecten les
actituds individuals i col·lectives da-
vant d’una determinada llengua. Fi-
nalment, l’annex és un fragment d’una
conferència pronunciada pel mateix
autor l’any 1999, en la qual aborda el
sempre apassionant tema de la llengua
entre els joves, tan determinant per al
futur de qualsevol idioma modern.

El poliedre sociolingüístic és doncs un
llibre adreçat fonamentalment a es-
tudiants de filologia que s’interessin
pel vessant social de la llengua i a
estudiants de sociologia que s’inte-
ressin pel vessant lingüístic de la so-
cietat, però és també un llibre que
interessarà igualment tot aquell qui
senti una certa inquietud pels pro-
blemes sociolingüístics tals com la
minorització, el contacte entre llen-
gües i l’existència de diferents varie-
tats i registres, entre molts altres. Un
llibre, en definitiva, que no pot faltar
als prestatges de qui se senti poc o
molt atret per la llengua i per la seva
dimensió social.


