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Pàgina 200, Posa-ho per escrit

Unitat 7

Què cal fer per escriure un inici i un final amb grapa?
Quan diem que un escriptor o escriptora escriu textos amb grapa, volem expressar que té la 
traça, la destresa o l’habilitat de fer que els seus escrits atreguin l’atenció i la simpatia dels lec-
tors.

Així com els pescadors fan servir un esquer per atreure un peix i un ham per atrapar-lo, els 
escriptors també fan servir diferents estratègies per atreure i atrapar els lectors. Una de les 
coses que fan és procurar que les primeres i les últimes frases del seu escrit siguin interessants 
per als lectors, que els enganxin o que els sobtin, i això fa que vulguin continuar llegint o que 
acabin la lectura xocats i satisfets alhora.

A continuació tens les formes per donar instruccions i per aconsellar:

INICIS ATRACTIUS: DEU MANERES DE COMENÇAR UNA NARRACIÓ

1. PREGUNTA ¿Hi ha res més sinistre que un bosc antic ple de criatures perilloses?

2. ONOMATOPEIA Pam! Un tret va sonar dins la foscor de la nit, però ningú va saber d’on provenia.

3. IMATGE INSTANTÀNIA 
Les enormes plantes enfiladisses s’entortolligaven al voltant d’aquells arbres 
gegants. El fullatge era tan espès que tapava la llum del sol. Petits animals 
s’escampaven per tot el terra del bosc.

4. RETRAT INSTANTANI 
Amb els seus gairebé dos metres d’alçada, en Bruno sobresortia per sobre dels 
altres. Els seus ulls blau-verd escrutaven la nit per saber l’origen del tret, però 
no podia veure res.

5. FET MEMORABLE
El dia que ens vam perdre en aquell bosc sinistre em quedarà gravat a la 
memòria per sempre.

6. PRESAGI
Només en Bruno intuïa els perills que els esperaven abans d’entrar en aquell 
bosc.

7. DIÀLEG
—Atureu-vos! Val més que no continuem endinsant-nos per aquest bosc —va 
cridar en Bruno enmig d’un silenci espès.

8. FET INESPERAT
Quan em vaig endinsar en aquell bosc, no m’esperava cap mena de perill, però 
va esdevenir un indret esgarrifós.

9. MOMENT DE SUSPENS
S’anaven endinsant més i més en aquell bosc misteriós, fins que ja no podien 
veure els seus peus a causa de la boira tan espessa que els cobria.

10. HUMOR
Talment com una molla, en Bruno va sortir disparat enlaire i va anar a topar 
amb el grassonet d’en Pau. No es va fer mal: va caure sobre un matalàs.
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FINALS ATRACTIUS: DEU MANERES D’ACABAR UNA NARRACIÓ

1. TANCAR EL CERCLE
Mirant aquesta fotografia, m’adono que el meu viatge a l’illa de Borneo ha estat 
realment una experiència que no oblidaré mai.

2. LLIÇÓ
He après que, per salvar realment els orangutans, cal lluitar contra la 
desaparició de la selva tropical. 

3. REFLEXIÓ Evitar l’extinció de la vida salvatge és una manera de salvar la humanitat.

4. SORPRESA
En mirar per la finestreta de l’autobús, vaig adonar-me que la jove orangutan 
Kala s’estava quieta mirant-me amb ulls de gratitud.

5. PREGUNTA Què hi ha de més noble que lluitar perquè la vida continuï?

6. IMATGE INSTANTÀNIA
Des de la finestreta de l’avió, veia com l’illa s’anava fent petita, però s’anava fent 
gran dins el meu cor.

7. SENTIMENT POSITIU Aquell puntet verd enmig de l’oceà m’omplia el cor d’esperança.

8. SUSPENS
A partir d’aquell estiu les coses van canviar. Ja no era el nen d’abans. Però 
aquesta és una altra història.

9. HUMOR
No sé de qui havia après a fer aquell gest tan humà. Quan me n’anava, la jove 
Kala em feia pam i pipa, com si digués: «Jo em quedo aquí la mar de bé i tu 
te’ns vas ves a saber on».

10. DIÀLEG

—I com podrem evitar la destrucció de la selva dels orangutans si darrere hi ha 
gent tan poderosa? —vaig preguntar-li. 
—Res no s’aconsegueix si no lluitem tots de valent i si no defallim mai —va 
concloure la meva tieta.


