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LES PREGUNTES

Dotze escriptors
ens expliquen en el
Dia del Llibre com
condiciona la
jornada el seu
ritme creatiu, de
què s’alimenta la
seva creativitat
literària i per a
qui escriuen

1
Com condiciona el Dia del Llibre
el seu ritme creatiu?

2
De què s’alimenta la seva creativitat
literària?

n aquest Dia del Llibre els escriptors es
tornaran a fer un tip de signar llibres. Si
són les onze del matí, això és la parada de
la Llibreria Catalònia, i si són les dues de
la tarda aquest taulell és el de la Formiga
d’Or. Ara bé: als escriptors els fa il·lusió participar
activament en aquest 23 d’abril. Potser també els fa
una mica de mandra, però paga la pena retrobar
vells lectors i conèixer-ne de nous.

E

3
Per a qui escriu?
En veure tants escriptors exposats en viu i un al
costat de l’altre, no s’ha d’oblidar que cadascun
s’enfronta als reptes i alegries de l’escriptura de
manera particular. Hi ha tantes coses a polir... Fins
i tot l’estil, del que ja deia Eugeni d’Ors que, com les
ungles, és més fàcil tenir-lo brillant que net. A continuació, una dotzena d’escriptors dels Països Catalans responen a un petit qüestionari sobre la seva
lluita particular amb el drac de la creativitat.

FRANCESC MELCION

Joan Agut

JOAN AGUT
L’arbre de la memòria
Premi Pin i Soler. Ciutat de Tarragona
Proa
De cap manera. El meu ritme creatiu em porta a
1 treballar gairebé cada dia, així que el dia 23 d’abril no
significa cap punt i a part en la meva feina creativa. Sóc algú
que fa els llibres sense pensar en dates.
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