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Historia de la literatura i creativitat 
Una proposta de taller literari

1.  Breu història dels tallers literaris a l’ensenyament 
català

Els tallers literaris han estat, sense cap dubte, un dels 
mètodes que més han contribuït a la renovació de la 
didàctica de la literatura durant els últims anys. Com-

parat amb el sistema tradicional de memorització de dates i 
autors que, combinat eventualment amb la lectura i comentari 
de textos, manté l’alumne en un distanciament passiu de la 
matèria, l’escriptura creativa potencia l’aprenentatge actiu i vi-
vencial de la literatura. Per dir-ho amb les paraules de Carme 
Alcoverro (1998: 52), una de les professionals de l’ensenya-
ment que més ha fet per la seua difusió: 

El treball de taller és una font de motivació extraordinària: ens 
permet relacionar la lectura i l’escriptura amb l’experiència lectora, 
cultural i vital particular, permet la creació d’un ambient que afa-
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voreixi el llegir i l’escriure, i ajuda a integrar la necessitat de tot un 
seguit de tasques per a la consecució dels objectius plantejats. 

Des de la implantació del català a l’ensenyament fi ns a la pro-
gressiva introducció de la LOGSE a partir de 1990, el tercer 
de BUP ha estat el curs dedicat a la Història de la literatura. 
Un recorregut selectiu pels manuals de literatura de tercer de 
BUP al llarg dels darrers vint anys, fi ns a arribar a la genera-
lització de l’actual reforma educativa, ens podria oferir dades 
signifi catives sobre l’evolució en mètodes i eines pedagògi-
ques. En un primer moment, l’orientació era la tradicional: 
informació exhaustiva sobre moviments literaris i escriptors. 
És el cas dels llibres Història de la literatura catalana (Cabré i 
altres 1979), o de Solc (Casals i altres 1980). Resulta signifi -
catiu el caràcter subsidiari que hi ocupen els textos respecte 
a la informació historicoliterària, evident ja en el seu títol, que 
en lletra més petita inclou l’apèndix «amb textos» en el primer 
cas, i «amb textos comentats» en el segon. Bé és cert que 
aquesta mancança és compensada, en el cas dels autors de 
Solc, amb la publicació d’una antologia de textos literaris ca-
talans, titulada signifi cativament Garba (1981). Per acabar, 
i sense ànim enciclopèdic, podríem afegir a aquest bloc de 
manuals ortodoxos, el de Vicent Salvador i Vicent Escrivà 
(1986), Literatura, BUP 3, que introdueix com a principal no-
vetat una major informació sobre la literatura valenciana. 
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Fou a fi nals de la dècada dels vuitanta que, com a reacció 
contra els excessos historicistes i la sofi sticació teòrica dels 
comentaris de text, començaren a eixir al mercat noves pro-
postes basades en l’escriptura creativa. Els pioners a l’es-
tat espanyol foren Francisco Rincón i Juan Sánchez-Enciso 
(1984), i ja en l’àmbit català, Antoni Espí i Tomàs Llopis (1988), 
amb el seu Curs de narrativa. Ja des de la seua presentació, 
extensa, rigorosa, documentada, i en defi nitiva autojustifi ca-
tòria, tal i com requeria el caràcter de novetat del material 
presentat, Espí i Llopis critiquen les mancances del mètode 
historiogràfi c. I per a fer-ho recullen diverses ponències del 
I Congrés de Llengua i Literatura Catalanes al Segon Ense-
nyament, celebrat el 1983, que se centraven en els punts se-
güents: 

1. L’excessiva dependència del model espanyol en la incorpo-
ració de la literatura catalana als programes ofi cials de BUP. 

2. La manca de capacitat i anàlisi en els alumnes.

3. Els problemes de llengua i expressió.

4. La presentació d’una realitat literària massa allunyada 
del’alumne. 

5. La tendència excessiva a la memorització de dades i au-
tors.
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6. El rebuig a la lectura, com a conseqüència dels dos puntsan-
teriors, o de la mateixa obligatorietat de les lectures. 

Per tal de subsanar, en la mesura del possible, aquestes ca-
rències, els autors decideixen canviar totalment el programa 
de l’assignatura, així com la seua metodologia. El curs es 
fonamenta en l’anàlisi estructural del relat, inspirat en major 
o menor mesura en la tipologia de Gérard Genette (1972)  
(nota 1). Aquesta anàlisi era il·lustrada amb textos de proce-
dència principalment contemporània –de la postguerra fi ns 
a l’actualitat–, amb la fi nalitat d’incitar l’alumne a la lectura 
íntegra del llibre. La proximitat lingüística, estilística i d’ambi-
entació hi col·laborava, així com el caràcter més obert de la 
llista de llibres de lectura. A partir d’aquests comentaris narra-
tològics, els alumnes aprenien els conceptes bàsics de l’es-
tructura narrativa, i posteriorment els aplicaven a la creació 
de la seua pròpia narració. Els guanys en motivació personal 
i plaer estètic respecte del mètode tradicional eren evidents. 
Tanmateix, com a contrapartida, acabaven el curs sense te-
nir uns coneixements bàsics sobre la seua tradició literària. 
Els mateixos autors assajaren aquest mètode amb el gènere 
poètic en el seu Curs de poesia (1989). Els resultats, al nos-
tre parer, hi eren més qüestionables, segurament per les di-
fi cultats pròpies del gènere. Resulta molt més difícil elaborar 
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un material engrescador amb la poesia que amb la narrativa. 
Les causes serien difícils i llargues de concretar, però factors 
com el seu estil més artifi ciós, allunyat de la llengua viva i 
estàndard; el predomini subjectiu de la seua temàtica, que 
entrebanca la seua exposició en l’aula; la mateixa hegemonia 
social de la narrativa, associada a la penetració del cinema, 
així com el major desenvolupament teòric, durant els darrers 
anys, dels estudis narratològics, que faciliten enormement la 
seua didàctica, hi resulten determinants. La hiperabundància 
editorial de tallers de narrativa en comparació als de poesia 
bé que ho palesen. Aquestes difi cultats no ens haurien de fer 
renunciar a treballar didàcticament la poesia, ans el contrari. 
La combinació del mètode del taller amb d’altres com el dels 
tòpics literaris potser fóra el camí a seguir. 

2. Història de la literatura i escriptura creativa 

La renovació empresa per l’obra d’Espí i Llopis va ser incor-
porada, parcialment, als manuals convencionals d’història de 
la literatura, com ara De bat a bat/3. Literatura i llengua (Bou 
i altres 1990). Aquest llibre, tal i com el seu subtítol indica, 
partia d’una visió més integradora i dinàmica del fet literari 
com a incitador de l’aprenentatge passiu i actiu de la llengua. 
Prenent com a base l’aprenentage de la història de la litera-
tura, s’iniciava els alumnes en alguns conceptes bàsics de la 
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teoria literària o de la retòrica tradicional. A més, de manera 
complementària, feia ús de les tècniques pròpies del taller 
d’escriptura, però no amb un enfocament tan estimulador de 
la creació com el proposat per Espí i Llopis, sinó en un sentit 
més general, de treball de comprensió i dinamització de tex-
tos. En defi nitiva, es tracta d’un llibre d’enfocament eclèctic 
i renovador, que, tot i emfasitzar l’aspecte historiogràfi c, ho 
feia amb una considerable reducció informativa i un augment 
consegüent d’activitats analítiques i, secundàriament, creati-
ves. La introducció en fase experimental de la Reforma ac-
centuarà aquesta tendència renovadora. Així, en els manuals 
de l’editorial Tabarca (Barberà i altres 1994), i el de Teide (Gi-
ner i altres 1993), trobem una semblant voluntat conciliadora 
del component històric i creatiu, però amb més tirada cap al 
segon. De fet, aquests manuals evidencien un dels principals 
problemes, ja apuntat, de l’ús sistemàtic de la metodologia 
del taller literari: la necessitat de combinar-lo operativament, 
en un tot orgànic, amb l’ensenyament de la història de la lite-
ratura. 

L’estructura dels dos llibres ho il·lustra signifi cativament: di-
vidits en cinc parts, dediquen les quatre primeres als quatre 
gèneres convencionals: narrativa, poesia, teatre i assaig, que 
reben un tractament de taller literari, il·lustrats, fonamental-



Història de la literatura i creativitat 

11ÍNDEX

ment, amb textos procedents de la literatura contemporània. 
En el cas del manual de Tabarca, cadascuna d’aquestes qua-
tre parts conté, al fi nal, un capítol dedicat a resumir els esde-
veniments literaris més rellevants de la literatura catalana del 
darrer segle en els gèneres respectius. La cinquena part del 
llibre està composta per un resum de la història de la literatu-
ra catalana des dels inicis fi ns a la Renaixença. En el de Tei-
de, el resum històric s’acumula tot al fi nal, des dels inicis fi ns 
a l’actualitat, amb la novetat que inclou, al llarg de les quatre 
primers parts, fi txes informatives dels autors els textos dels 
quals han estat seleccionats. El desequilibri resultant, en tots 
dos casos, és evident: les parts dedicades al taller literari fun-
cionen bé, però la secció historicoliterària resta com un afe-
gitó de difícil encaix en l’estructura i funcionament del curs. 
Aquesta mancança historiogràfi ca no constitueix, però, un fet 
exclusiu d’aquests llibres. Tal com assenyala Glòria Bordons 
(1994: 30): «la pràctica força estesa a les aules d’aquest mè-
tode ha relegat en més d’una ocasió l’historicisme, ja que, si 
els models han de ser comprensibles, motivadors i imitables, 
la contemporaneïtat resulta gairebé inevitable». Els guanys 
en creativitat, competència lingüística i gust per la lectura te-
nen, doncs, aquest contrapunt negatiu, amb la corresponent 
manca de contextualització dels textos proposats. I no seria 
possible corregir totes aquestes carències? Perquè resulta 
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indubtable la importància que els coneixements de la pròpia 
història literària tenen en el desenvolupament, per part de 
l’alumne, del sentiment de pertinença a la seua comunitat cul-
tural, així com en la capacitat per a interpretar-la críticament. 
A més a més, si considerem que el coneixement de la història 
de la literatura catalana ha d’emmarcar-se dintre de la histò-
ria dels corrents i estils de la literatura occidental, aquesta 
capacitat d’interpretació de la seua realitat cultural es veurà 
notablement ampliada, salvant el perill de caure en visions 
massa estretes. La idea és fornir l’alumne d’un esquema con-
ceptual, basat més en les idees i corrents dominants que no 
en l’acumulació de dades, que l’introduesca en la comprensió 
de la dialèctica historicoliterària. Sols des del coneixement del 
passat es pot formar un esperit crític amb el present. Tampoc 
hauríem de menystenir un component sociolingüístic normal-
ment oblidat: el prestigi social que l’existència d’una tradició 
literària escrita, pertinentment difosa, confereix a la llengua. 
Des de la meua òptica valenciana, aquest punt adquireix es-
pecial importància.

No voldríem acabar aquest repàs dels manuals literaris sen-
se fer esment dels Itineraris de Literatura de Tàndem (Díaz i 
altres 1993), que van dinamitzar l’ensenyament diacrònic de 
la literatura amb una metodologia eclèctica i engrescadora 
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–esforç renovador en la caracterització dels moviments es-
tètics, contextualització cosmopolita, tractament pedagògic 
diferenciat i adequat a cada època, ús complementari dels 
tallers de literatura, etc. 

Pel que fa a l’actual sistema educatiu, podem observar que, 
tal i com ja s’esdevenia en els cursos equivalents de l’ante-
rior model, en el segon cicle de l’ESO la literatura continua 
sent una part més de l’ensenyament lingüístic. La novetat la 
trobem al nou Batxillerat, que adoptarà també aquesta ori-
entació didàctica. El disseny curricular del Batxillerat agrupa 
els continguts en quatre nuclis –la varietat dels discursos, el 
discurs literari, la llengua com a objecte de coneixement, i 
les llengües i els parlants– dels qual sols un és d’orientació 
literària. A primer cop d’ull, si ho comparem amb els antics 
tercer de BUP i COU, centrats el primer en la literatura i el 
segon en la variació lingüística, veiem que la literatura ha per-
dut protagonisme en l’ensenyament postobligatori, diluïda en 
una orientació essencialment comunicativa. Tanmateix, l’anà-
lisi d’alguns dels manuals de primer de batxillerat ens mostra 
un panorama força variat en la seqüenciació dels continguts, 
tant pel que fa a la importància donada a l’apartat literari, com 
pel que fa a la seua distribució cronològica. Així, els manuals 
de Bromera (Barceló i altres 2000), Castellnou (Crespo i al-
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tres 2000) i Anaya (Berenguer i altres 2000) prioritzen l’enfo-
cament historicoliterari, des dels inicis fi ns a l’actualitat. S’hi 
recupera, doncs, l’estructuració diacrònica, tot ressaltant l’as-
pecte sociolingüístic, el gramatical i el de comentaris de text, 
corresponents als esmentats blocs lingüístics del programa 
ofi cial. Menor presència tindrà la literatura en els manuals de 
Tabarca (Bataller i altres 2000) i sobretot de Tàndem (Boronat 
i altres 1999), tant pel que fa a la seua seqüenciació com per 
la seua dilució en el fet comunicatiu general. Un punt interme-
di estaria representat per l’editorial Teide (Carbonell i altres 
1998), que subdivideix el curs en dues parts, una de caire 
lingüístic –«Llengua i ús»– i una altra de caire literari –«Lite-
ratura en els seus textos». Com podem observar, l’ordenació 
d’aquest apartat literari torna a ser cronològica, bé centrada 
en el primer de batxillerat (Bromera, Castellnou, Anaya i Tàn-
dem), bé dividida entre els dos cursos, amb la Renaixença 
com a fi ta (Teide i Tabarca). El comentari de text serà el pro-
cediment predilecte d’aquest cicle, amb especial atenció a 
la diversitat discursiva –argumentativa, explicativa, narrativa, 
etc. La producció de textos literaris hi és, doncs, bandejada 
a favor de la creació de textos argumentatius –no altra cosa 
són els comentaris. Pel que ací ens interessa, l’ensenyament 
de la literatura sembla haver retornat a les fórmules tradicio-
nals, amb una nova hipertròfi a dels comentaris de text. 
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3. Una proposta 

En defi nitiva, esperonats pel desig de trobar una solució al 
problema de la desconnexió entre l’ensenyament de la histò-
ria de la literatura i el de l’escriptura creativa, i amb la voluntat 
d’aprofi tar allò que de positiu hem observat en els manuals 
i mètodes didàctics comentats, vam començar a elaborar un 
material didàctic que, després de tres anys de proves, ha vist 
la llum amb el nom de Literatura creativa. Recorregut histò-
ric (Espinós 2000). Concebut com a material complementari 
dels cursos de Batxillerat, compensaria la manca d’atenció 
que hi ha patit la didàctica de la literatura. També podria servir 
com a base per a un curs de taller literari dirigit a adults, o per 
a l’autoaprenentatge de qualsevol persona interessada en la 
literatura. El criteri articulador que hi hem seguit és, òbvia-
ment, diacrònic. L’ensenyament de les tècniques narratives 
corre paral·lel al de la història de la literatura catalana. Hi vo-
líem treballar les tècniques narratives de manera sistemàtica, 
evitant en la mesura del possible la tendència a la dispersió 
dels manuals de 3r de BUP que el tracten junt amb d’altres 
gèneres –a risc d’incórrer, jo mateix, en una especialització 
excessiva–, així com la tendència a la trivialització d’alguns 
manuals de l’ESO. (nota 2)
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Un dels aspectes més controvertits que qualsevol professor 
ha d’afrontar en l’organització d’un taller literari és el de la 
motivació. Per què escriure? Llevat de comptades excepci-
ons, els nostres alumnes de secundària i batxillerat no tenen, 
per dir-ho de manera suau, una sensibilitat literària massa 
desenvolupada. Els índexs de lectura són, a l’Estat espanyol, 
dels més baixos de la UE. I l’imparable avanç dels mitjans 
audiovisuals i informàtics no fa sinó agreujar la situació. El 
descrèdit de la literatura és, a hores d’ara, enorme entre els 
joves. Cal, doncs, persuadir-los. Guanyar-los per a la Repú-
blica de les lletres. A aquesta fi nalitat hem dedicat el capí-
tol inicial del llibre, amb una sèrie de textos que destaquen 
la importància de la literatura, i més en concret, del gènere 
més popular en l’actualitat: la narració. Els comentaris dirigits 
dels textos preliminars d’Enric Sullà (1996) i Monserrat Roig 
(1996) compleixen aquesta funció. El primer, des d’una pers-
pectiva més teòrica, destacant la importància de la narració 
en la vida real de les persones en tant que conformadora de 
la seua psicologia, i ressaltant els múltiples motius pels quals 
paga la pena llegir narrativa i mirar de comprendre els seus 
ressorts tècnics; el segon, des d’una òptica més vivencial, la 
d’una escriptora que posa en relleu, de manera provocativa 
–«la literatura és una droga»– la necessitat de la narració. 
Un cop enllestits aquests exercicis d’aproximació, comencem 
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ja a abordar els aspectes bàsics del llenguatge narratiu, mi-
rant d’adequar-los al nivell dels alumnes, la qual cosa, no ens 
enganyem, sempre implica un major o menor grau de sim-
plifi cació. En el nostre cas, hem seguit, lògicament, la divisió 
clàssica entre història i discurs, parant esment que l’excés 
d’informació teoricoliterària, pertinentment il·lustrada amb 
textos, no bloquejara l’interés de l’alumne. L’esquema teòric 
general del curs, adaptació d’altres de semblants inspirats en 
la narratologia estructuralista, quedaria així:

NARRACIÓ 

 HISTÒRIA DISCURS  

 Tema (mite) Narrador  
 Argument Trama (alteracions temporals)  
 Espai Temps  Procediments narratius (narració, 

descripció, diàleg, pensaments, estil)  

 Personatges  

Tots aquests conceptes seran desenvolupats de manera exten-
sa, amb textos procedents de la història de la narrativa catalana, 
de la qual el llibre pretén ser, també, una possible antologia. 
Els sis capítols de què consta l’obra segueixen una estructura-
ció binària. La primera part analitza algun aspecte narratològic, 
i la segona aporta informació historicoliterària, exemplifi cada al 



Joaquim Espinós 

18ÍNDEX

seu torn amb textos dels autors més rellevants de cada època. 
L’ordenació històrica seguida en els textos de la primera part de 
cada tema s’ alterna amb la constant remissió a textos proce-
dents de la literatura actual, que és, al capdavall, on desemboca 
el procés històric de la nostra literatura. Interessa a més remar-
car la vitalitat de la literatura catalana, per tal d’esperonar els 
alumnes a la tasca creadora. Sense oblidar, tampoc, que si el 
que volem és despertar l’interés de l’alumne amb textos temàti-
cament atractius i escrits amb un llenguatge que li siga pròxim, 
caldrà cercar-los, sobretot, en la literatura contemporània. Els 
principal repte consistia a relacionar l’apartat narratològic amb 
l’historiogràfi c. El procediment habitual ha estat el comentari de 
textos en la primera part que més tard són contextualitzats en la 
segona. Els tres primers capítols, els dedicats als diferents com-
ponents de la història –tema, argument, ambientació i personat-
ges–, són il·lustrats, fonamentalment, amb textos procedents de 
la literatura medieval. Els tres següents, els que s’ocupen dels 
components del discurs –narrador, trama, procediments narra-
tius i estil–, amb textos moderns i, sobretot, contemporanis –s. 
XX. Aquesta distribució, a més de seguir un evident ordre histo-
riogràfi c, resulta també operativa des del punt de vista narrato-
lògic, en tant que la literatura contemporània és la que més ha 
desenvolupat els aspectes tècnics, mentre que els aspectes de 
la història han experimentat una evolució molt menor. 
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Passem ara a veure alguns exemples de la manera com hem 
mirat de resoldre la difícil conjunció entre història de la lite-
ratura i taller narratiu. En l’esmentat tema u, és l’esquema 
argumental de les rondalles, considerades junt amb els mites 
i llegendes els orígens orals de la literatura escrita, el que 
ens serveix per a enllaçar, mitjançant els «exempla», amb 
la literatura didàctica i moral de l’Edat Mitjana. És aquest un 
aspecte ja treballat en diversos manuals. Tampoc no resulta 
original, ni ho pretenia, la utilització que hem fet d’aquesta 
perla de la nostra literatura medieval que és el Tirant lo Blanc 
per a il·lustrar l’apartat dels personatges. Més nou serà l’ús 
que hem fet de la potser massa infravalorada literatura de 
l’Edat Moderna. L’hem ralacionada amb el taller mitjançant la 
literatura del jo. Partint d’una epístola renaixentista i del diari 
de Pere Joan Porcar, hem arribat a la narrativa epistolar de 
Carme Riera o a un conte en forma de diari de Manuel de 
Pedrolo. 

Treballem amb una idea ampla de la història de la literatura, 
tant en l’aspecte cronològic com geogràfi c. En aquest sen-
tit, mirem de compensar la procedència catalana dels textos 
amb freqüents al·lusions a la literatura universal. És sobretot 
en el tema segon, el dedicat al tema i l’argument, que fem 
servir en major grau la literatura comparada, no sols pel que 
fa a la procedència internacional dels autors i de les obres, 
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sinó també a la seua pertinença a diversos mitjans, com 
ara el cinema. Una altra eina didàctica que desenvolupem 
en aquest tema, de naturalesa també comparativista, és la 
dels temes o tòpics (nota 3). Partint de l’aportació de Jordi 
Balló i Xavier Pérez (1995) sobre els arguments universals 
en el cinema, que tindrien el seu antecedent en l’àmbit lite-
rari en l’obra de Frenzel (1976, 1980), exposem als alumnes 
una antologia, que ells mateixos hauran de completar, dels 
grans motius de la literatura. En esbossar-ne la pervivència 
al llarg de la història de la literatura, relacionem aquests mi-
tes amb la més recent història del cinema. D’aquesta manera 
adquireixen una informació que els capacita per a recrear ells 
mateixos, adaptant-lo als seus interessos personals, algun o 
alguns d’aquests motius argumentals. És una manera de su-
perar la resistència a enfrontar-se al paper en blanc. A més a 
més, d’aquesta manera vinculem els dos pols de la proposta 
didàctica, l’escriptura creativa i la història de la literatura, fent 
dependre el primer del coneixement del segon. Ja se sap, 
tot el que no és tradició, és plagi... Naturalment que tampoc 
hem de caure en una interpretació rígida d’aquesta inspiració 
temàtica. Podem suggerir als alumnes també, com fa Carme 
Alcoverro (1993, 64), que cerquen la inspiració en la seua 
vida, en fets llegits als diaris o escoltats a algun conegut, etc. 
Tanmateix, la nostra proposta potencia la història de la litera-
tura com a recreadora de textos. I, en especial, la història de 
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la literatura catalana. És recorrent aquesta tradició, tan vàlida 
com qualsevol altra, que pretenem guiar els nostres alum-
nes pel camí de la seua pròpia creativitat. Certament la fi na-
litat bàsica d’un taller literari com a eina didàctica aplicada a 
l’ensenyament secundari no és, de manera prioritària, formar 
futurs escriptors, sinó introduir els joves en el món de la litera-
tura d’una manera plaent i perdurable, i, de retop, reforçar-ne 
la competència lingüística. Amb tot, seria possible organitzar 
tallers literaris de major ambició, en grups més reduïts i alum-
nes ja formats lingüísticament i amb veritable vocació escrip-
tora. El professor adequat per a fer-ho hauria de ser un cen-
taure d’escriptor i crític. I el lloc ideal per a fer-ho serien les 
assignatures de lliure confi guració de la universitat. Aquestes 
pràctiques, gairebé inèdites a les nostres terres, són habituals 
a les universitats anglosaxones (nota 4). Prestigiosos escrip-
tors anglesos de les noves promocions com Ian McEwan o 
Kazuo Ishiguro s’han format a l’Escola d’Escriptura Creati-
va de la Universitat d’East Anglia, on és possible doctorar-se 
amb una novel·la. La creació literària no té per què estar en-
frontada amb la pràctica docent i investigadora universitària. 
L’ensenyament universitari tampoc no està exempt de la ne-
cessitat de renovar els seus mètodes didàctics. 

JOAQUIM ESPINÓS

Universitat d’Alacant 
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1. Una bona síntesi de la qual trobem a Rimmon 1985, i, en un nivell 
més divulgatiu, i ambexemples extrets de la literatura catalana, a So-
ler i Trilla 1989. 

2. Una bona anàlisi d’aquests perills la trobem a Víctor Sunyol (1994), 
el qual els divideix entres «síndromes». La primera, la de Peter Pan, 
al·ludeix a la tendència a oferir als alumnes lectures reduccionis-
tes, «peterpanalitzades», que inevitablememnt simplifi quen l’objecte 
d’estudi en nom de no sempre justifi cats motius d’adequació al nivell 
corresponent. La segona, la d’Oulipo –en referència al grup de litera-
tura experimental encapçalat als anys seixanta per Raymond Que-
neau–, descriu la tirada a identifi car de manera quasi automàtica la 
literatura amb el joc. La tercera, la del Nobel, fa referència al perill a 
caure en el tòpic i l’autocomplaença. El sentit crític dels alumnes –la 
manca d’aquest– requereix una vigilància contínua per part del profes-
sor. Pel nostre compte, afegiríem un altre vici de l’ús convencional del 
taller literari: l’excés d’exercicis paròdics o imitatius, que si bé resulten 
d’una indubtable efi càcia preparatòria, poder contribuir a l’esmentada 
«síndrome d’Oulipo» si no van seguits d’exercicis de creació més per-
sonal. 

3. Vegeu Rosa Escrivà i Montserrat Ferrer 1994.

4. Darrerament, aquestes mancances acadèmiques són suplertes per 
iniciatives com l’Escolade Lletres, depenent de FETE-UGT, o les di-
ferents aules de poesia, narrativa o teatre vinculades a diverses uni-
versitats. 


