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Compte: dic “experiència única” no perquè sigui una idea
original. No ho és.  Hi ha un munt d’escoles d’escriptura
(massa, segurament). Jo mateix he estat professor durant
uns anys en una de les més prestigioses, l’Escola d’Escriptura
de l’Ateneu Barcelonès. Quin és el problema? Que la majoria
són a Barcelona (ja sabem com va la RENFE) i que molt
barates no són.

LA CUINA DE L’ESCRIPTURA

La Cuina de l’Escriptura és a Premià de Mar, i gràcies a
l’impuls de l’Ajuntament i de la Biblioteca Martí Rosselló i
Lloveras, és gratis. 

Deixa’m que ho remarqui: GRATIS

On és el truc?
No hi ha cap truc. 

Tots els dilluns a la tarda, i durant un curs sencer, entre
l’imminent 3 d’octubre de 2022 i el 3 de juliol de 2023, et
garanteixo per escrit que aprendràs a cuinar millor amb
paraules. 

Quin és l'objectiu?
1) D’una banda, intentar recuperar l’esperit de la Font del
Cargol original, quan el Martí Rosselló, el Valerià Pujol i
quatre cadells sense pèl a la barba ens reuníem en un cafè
de la Gran Via i comentávem el que havíem escrit. La resta ja
és història.



2) Que Premià de Mar esdevingui (si no ho és ja) la ciutat del
món amb més escriptors de qualitat per metre quadrat. Per
aquí es comença. 

3) Que l’obra escrita que surti al final de la Cuina
d’Escriptura et faci sentir orgullós. Et faci sentir orgullosa. I
a partir d’aquí, que volis pel teu compte. 

Què? Sona bé, veritat? 
Doncs això: només hi ha 20 places disponibles. Per a les 20
persones que m’expliquin millor per què volen formar part
de l’aventura.

És escriptor, guionista i periodista.
Ha publicat més de vint llibres,
com El vaixell de les vagines
voraginoses (premi La Sonrisa
Vertical), L’edat dels monstres
(finalista del Premi Sant Jordi) o

PEP
BRAS

La niña que hacía hablar a las muñecas i estrenat diverses
obres de teatre. 
Ha escrit guions per a Buenafuente, Isabel Coixet, Santiago
Segura, Ramon Gener o Júlia Otero. Fa anys que dóna
classes d’escriptura i de guió a diverses escoles,
biblioteques i universitats. 


