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El goig d’escriure  

El gener de 2019, després de disset anys com a professora 
d’escriptura, vaig posar en marxar l'aventura de l'espai 
d'escriptura "El goig d'escriure".   

El goig d’escriure és el taller que m’hauria agradat trobar quan 
començava a picar pedra literària per quedar-m’hi una bona 
temporada. Un espai per transitar i incorporar l’escriptura i la 
lectura al teu ritme i ben acompanyada, on l’itinerari individual 
preval sobre els objectius i la programació d’aprenentatge del 
grup. Aquesta és la novetat respecte als tallers que he impartit 
fins ara i que continuo impartint: posar els itineraris i els 
projectes personals al centre del taller sense renunciar a la 
riquesa del grup. 

“El goig d’escriure” és un espai per: 

1. Escriure sense por. 
2. Gaudir escrivint. 
3. Fer créixer l’escriptura. 
4. Gaudir d'un acompanyament individualitzat. 
5. Reforçar la veu literària pròpia. 
6. Llegir en veu alta. 
7. Compartir i comentar textos. 
8. Experimentar. 
9. Construir el crític intern. 
10. Aprendre tècniques d'escriptura. 
11. Respectar el ritme i les particularitats personals. 
12. Beneficiar-se del poder terapèutic de l’escriptura. 

Qüestions pràctiques: 

 Grups petits. Màxim 8 persones, mínim 4. 
 Organitzat per trimestres: 10 sessions (20 hores). Grup matí: dimarts d'11 a 13 h. Grup de 

tarda: dimarts de 18.30 h  a 20.30 h. 
 Sessions trimestre d'hivern: 

o Grup matí: 7, 21 i 28 de gener, 4, 18 i 25 de febrer; 3, 17, 24, 31 de març. 
o Grup de tarda: 21 i 28 de gener; 4, 11, 18 i 25 de febrer 3, 10, 17, 24 de març. 

 Preu: 225 €/trimestre. 
 Lloc: Centre “5 elements”. Barri de la Sagrera. Carrer Concepció Arenal, 72. Barcelona. 
 +informació i inscripcions: raquelpicolo3@gmail.com 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
https://raquelpicolo.net/wp-content/uploads/2019/02/egde1.jpg
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 Els secrets de la narració 

Treballem les tècniques narratives bàsiques, posem un èmfasi 
especial en l’ús literari del llenguatge, un dels principals secrets de la 
literatura. 

Quina forma donarem a la història que volem contar? Qui contarà la 
història i des d’on? Com estructurarem el relat? Quina atmosfera 
embolcallà i impregnarà la història? I el rellotge de la narració? Com 
mostrarem els personatges? Aprenem a escriure escenes i a dialogar. 

 

Objectius: 

 Familiaritzar-se amb els principals conceptes narratius. 
 Aprendre les tècniques narratives bàsiques. 
 Assenyalar camins narratius perquè cadascú trobi la seva pròpia resposta. 

 

Programa: 

 Els gèneres narratius. 

 El llenguatge i l’estil. 

 Mostrar i explicar. 

 L’espai.  

 L’atmosfera. 

 La descripció. 

 El temps. 

 L’escena. 

 L’estructura. 

 El punt de vista. 

 El narrador. 

 El monòleg interior i l’estil indirecte lliure. 

 El nivell de realitat. 
 

      On?  
 

1. Casa Elizalde. Barcelona. 
2. Casa Golferichs, Barcelona.  
3. Biblioteca de Ripollet (març-abril) 

http://www.raquelpicolo.net/
https://casaelizalde.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=56&t=AC&cns=s
https://www.golferichs.org/cursos-i-tallers/escriptura-creativa/
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