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Introducció

Com�es�juga�al�backgammon?

Vostè es troba allà, assegut davant la taula en la qual una parella ha començat

a jugar. El joc sembla vistós. El tauler és de colors i, com en una serralada

de muntanyes estilitzades, hi ha dibuixats vint-i-quatre triangles. Els jugadors

tiren daus. Sembla un joc d'atzar, però no del tot. Vostè s'ha proposat estar

atent perquè no coneix les regles de joc i veu els dos jugadors tan concentrats

que no s'atreveix a preguntar. Vostè sap que si para molta atenció al cap d'unes

hores haurà descobert moltes de les regles que regeixen el joc. Però potser no

totes.

Quant de temps trigarà a conèixer les regles del backgammon mitjançant aques-

ta observació? Sí, és cert que per a aprendre cal estar atent al joc, però hauria

estat molt més senzill que algú li hagués explicat les regles bàsiques. Després,

amb la pràctica, ja anirien apareixent els casos estranys, les interpretacions

particulars. Si ha d'endevinar les regles del backgammon, per molt d'interès

que hi posi, trigarà unes hores. Unes hores precioses. En canvi, si li expliquen

les regles al principi del joc, en uns minuts ja serà capaç de jugar-hi. I com més

hi jugui, més bon jugador serà.

L'observació és una de les vies que els experts recomanen seguir per millorar

l'escriptura. Mirar atentament com d'altres juguen, això és llegir, ja que ningú

no li ha explicat les regles. A la pregunta: com puc millorar els meus textos?

Molts responen: llegeix, llegeix, llegeix. I si bé és cert que la lectura és impres-

cindible per a escriure millor, probablement resulta un mètode insuficient, que

trasllada els èxits de l'escriptor, en el millor dels casos, al futur. Sobretot per-

què habitualment quan llegim se'ns oblida que no només mirem com d'altres

juguen, sinó que estem observant la partida per participar un dia –esperem

que no gaire llunyà– en el joc de l'escriptura. I amb això no vull dir que no

s'aprengui llegint, sinó que s'aprèn llegint com a escriptors.

D'escriure se n'aprèn llegint com a escriptors. Amb la voluntat de descobrir

què hi ha darrere de l'escrit. Amb la curiositat per saber com s'ha construït el

text i quina peça en segueix una altra. Per llegir com algú que vol escriure cal

preguntar-se quines són les raons que han encoratjat aquesta construcció i no

qualsevol altra d'entre les possibles. Per a escriure textos per a diaris, revistes,

portals, per a la publicitat o per al dia a dia, cal captar l'atenció dels lectors.

I encara que se n'hagi captat l'atenció, pocs lectors arribaran al final del text

escrit. La pressa i el desinterès del públic que consumeix els mitjans de comu-

nicació defineixen el tipus de relació que mantindran amb nosaltres.
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I aquest és l'altre vector que incideix de manera absoluta en la feina de

l'escriptor. Els canvis que s'han produït en la societat en les últimes dècades

han convertit el nostre món en una societat de l'entreteniment. I els qui escri-

uen han de saber que ho fan per a un públic que vol entretenir-se. M'avanço a

qui es posi les mans al cap abans d'hora, entreteniment vol dir el que diu, però

també, i substancialment, entreteniment és atracció i interès. Els textos que no

atreguin i no tinguin interès tenen un recorregut curt en el món de la comu-

nicació. De vegades no tindran ni lloc en la línia de sortida.

Per això, quan es parla de la redacció que fan els comunicadors s'ha de parlar

d'una redacció eficaç. I això significa que l'escriptor aconsegueixi del seu públic

el que s'havia proposat: informar-lo, orientar-lo, fer-lo pensar, proporcionar-li

una opinió, emocionar-lo o convèncer-lo. Parlar de redacció en el món de la

comunicació i no tenir en compte que cal referir-se a aquest tipus d'escriptura

orientada a l'èxit immediat és oblidar el magma en el qual es mou el nostre

públic, entre l'interès pel que li diem i l'atenció que li suscita el que un altre ja

ha començat a dir-li. En resum, perquè se senti la seva veu entre tanta cridòria

cal acumular seducció i que l'escriptura sigui fonamentalment "sexy".

Hi ha molts llibres que prometen ajudar-lo a escriure millor, alguns de redac-

tats per professors que no es guanyen la vida escrivint. Aquest és un llibre en

el qual em proposo donar-li pistes perquè vostè escrigui de manera més atrac-

tiva. I crec, sincerament, que és una bona manera d'orientar aquest llibre, ja

que –com en tota bona comunicació– vostè és el centre i no jo.

L'escriptura és comunicació, també pot ser art, però abans que res és comuni-

cació. Aquest és el grau zero de l'escriptura: la comunicació. Per aquesta raó,

reivindico el paper dels sofistes, d'aquests nois dolents de la història que van

posar les bases de la comunicació. I situo l'escriptura sexy més a prop de la

retòrica que de la poètica. L'escriptura sexy té més a veure amb la persuasió que

amb la literatura. I per aquesta raó, aquest llibre s'ha escrit contra els que cre-

uen que només coneixen els secrets de l'escriptura alguns teòrics els textos dels

quals són de difícil digestió i d'incerta utilitat, i contra els ingenus que consi-

deren que escriure, escriure de veritat, només ho fan els genis de la literatura.

Per entrar en les claus de l'escriptura "sexy" he proposat cinc conceptes: la

idea, l'estructura, el to, la frase i la paraula. Als capítols dedicats a la idea i a

l'estructura, subratllo la importància de reunir idees abans de posar-se a redac-

tar i de situar-les en l'ordre del discurs de la manera que tinguin més impacte

sobre el públic. Aquests capítols posen de manifest que escriure no és només

redactar i que abans de redactar cal fer un treball previ de gran abast. El capí-

tol sobre el to desemmascara les diferents maneres que té l'autor del text de

donar la seva opinió o de mostrar les seves intencions. Es veurà que en alguns

casos, l'autor no té cap inconvenient a ser reconegut, però que, en d'altres,

intenta persuadir-nos de la bondat del seu punt de vista protegit darrere del

text. Els capítols que tracten sobre la frase i la paraula aborden els fonaments

de la redacció. En aquests capítols es trobaran respostes, i només en poso al-
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guns exemples, sobre com flueix la informació en les frases, quina longitud de

frase és la més apropiada o quines conseqüències provoca en el lector utilitzar

estrangerismes o esmentar uns noms propis o uns altres.

Aquest llibre li proposa un mètode perquè pugui llegir com un escriptor i per-

què pugui posar-se a jugar des d'ara mateix. Per a qui vulgui superar-se més

enllà de l'ambició d'aquest llibre pot seguir el consell de l'editor i escriptor Jo-

sep Maria Castellet: "Fixa't en l'escriptor que més t'agradi i lluita per escriure

millor que ell".
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