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La teua filla va aprendre a escriure els 
noms de tota la classe amb 3 anys, i ara 
ni tan sols completa les paraules en els 
whatsapps. El teu fill ha passat de pinta-
dor empedreït a no tindre ni un retolador 
en la motxilla. Tens por que els dits —que 
ja mai agafen un boli però que tampoc 
saben què vol dir qwerty— se’ls queden 
apegats sense remei als comandaments 
de qui sap quin dispositiu… La infància 
i l’adolescència, hui en dia, són molt di-
ferents de les de pares, mares i docents, 
però al cap i a la fi, aquest fet es repeteix 
generació rere generació, i si fas memòria 
en seràs conscient. No ens queda altra 
que adaptar-nos!

No hi ha fórmules màgiques!

L’escriptura és una habilitat complexa i 
exigent, en qualsevol nivell. Això signifi-
ca que és difícil de posar en pràctica, i 
que, en canvi, és molt fàcil avorrir-se’n 
i abandonar-la. Que quede clar: no hi 
ha fórmules màgiques per a fer que els 
xiquets i les xiquetes escriguen, però sí 
que és possible oferir-los activitats en-
grescadores que els facen intentar-ho. 

Expliquem-los contes, demanem-los 
que ens n’expliquen i animem-los amb 
alguna pauta, com ara canviar l’emplaça-
ment temporal d’una història, la qualitat 
d’un personatge, la conclusió… Això els 
facilitarà la tasca i els donarà confiança 
per a seguir creant històries.

Un regal per a sempre

A partir dels 7 o 8 anys els xiquets i les xi-
quetes guanyen en autonomia, tenen ide-
es pròpies i els agrada expressar-les. De 
vegades volen dir tantes coses que se’ls 
fa difícil explicar-les de manera coherent, 

per això podem demanar-los que escri-
guen per parts: que inventen personatges, 
que descriguen llocs o que creen l’esque-
let d’una història. Portem-los a presen-
tacions de llibres, eixim amb elles i ells 
de llibreries, fem que la lletra escrita i les 
històries els resulten atractives, perquè 
així aconseguirem que vulguen fer-ne.

L’entrada en la preadolescència porta 
nous canvis, sovint en forma de dificul-
tats. L’hàbit de l’escriptura, en qui ja el té 
assolit, pot patir un retrocés. Escriure re-
quereix reflexió i dedicació, concentració 
i mirada crítica, accions poc compatibles 
amb la multitud d’estímuls hormonals 
i ambientals que es reben en aquestes 
edats. Per a no errar, hem de fer atenció 
als senyals: proposem que ens deixen 
llegir els seus textos, però respectem la 
seua intimitat si prefereixen no fer-ho. Si 
no ha conclòs ja l’època en què ens per-
metien pressumir de les seues habilitats 
públicament, segurament falta ben poc. 
En canvi, la major part rebran amb goig la 
proposta de participar en un concurs, ja 
que qui la planteja està reconeixent-los 
implícitament un mèrit, que el que saben 
escriure té qualitat, importància. Hi ha 

concursos literaris a l’escola, però a més, 
ajuntaments, diputacions i associacions 
diverses també en proposen sovint.

Eixim amb ells de llibreries

Anar de llibreries, seguir en xarxes a jo-
ves que lligen i escriuen —i que parlen 
de llibres i de com escriuen…—, acudir a 
activitats on professionals de l’escriptura 
expliquen el seu procés creatiu o assistir 
a tallers d’escriptura creativa són activi-
tats que esperonen les ganes d’escriure.

En definitiva, cada xiquet o xiqueta 
té un caràcter, un bagatge, unes inquie-
tuds. A tothom no li agraden les mateixes 
coses, i és molt difícil compartir secrets 
infal·libles per a aconseguir que una ac-
tivitat que costa de fer i que no té un 
premi social immediat —però sí infinitat 
de beneficis— esdevinga la seua afició 
per damunt de totes les altres. Però paga 
la pena intentar que les nostres feres 
aposten per crear històries i posar-les 
en paraules, perquè si ho aconseguim, el 
regal que els fem és per a sempre. 
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Com motive a escriure creativament?


