
Presentació
Aquest treball de recerca sorgeix a partir de la meva afició a la lectura, és per això 
que el tema escollit hi té una gran relació. Vaig preguntar-me com es devia crear 
una novel·la i si els escriptors seguien algun mètode per dur-ho a terme, i aquí va 
ser quan va sortir a la llum la meva curiositat. Per tant, el meu interès es va des-
pertar degut als llibres que jo mateixa llegeixo, perquè volia saber què és necessa-
ri a l’hora de fer-ne un, quina quantitat de temps ocupa fer-lo dins la vida quotidi-
ana d’una persona, el nivell de dificultat o de facilitat que requereix, si qualsevol 
persona és capaç d’escriure’n un, etc. En adonar-me de tots els dubtes que tenia 
al respecte, vaig decidir que la millor opció seria fer el treball de recerca sobre la 
narració. A més a més, anys enrere jo ja havia començat a escriure alguns relats 
curts, textos o paràgrafs, que demostren que escriure és una altra de les meves 
aficions, i m’ha portat a prendre la decisió de triar aquesta temàtica per al treball. 
Considero que, de manera general, aquest tema té importància i interès perquè 
està enfocat cap a la lectura, i aquesta engloba moltíssims coneixements i, a part, 
ajuda a fer créixer les persones, a desenvolupar-se. 
Els objectius principals del meu treball de recerca són molt clars. En primer lloc 
m’agradaria acabar assolint nous coneixements respecte a la narració a nivell teòric, 
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és a dir, saber si es divideix en diferents tipus, quins aspectes característics té, les 
seves parts principals (estructura) i altres conceptes relacionats. I, després, aplicar 
els meus coneixements sobre lingüística i posar-los en pràctica. A part, la meva 
intenció també és esbrinar si existeix un procediment concret per crear una història 
o no, o sigui: saber quins passos són els que s’han de seguir a l’hora d’escriure. Una 
part essencial és conèixer el mètode de desenvolupament de la narració. Considero 
també important arribar a saber quines tècniques existeixen actualment per tal 
de crear una història ben feta. Un altre objectiu molt important és el fet d’experi-
mentar el procés de creació d’una novel·la, tot tenint les sensacions que tindria un 
escriptor a l’hora d’enfrontar-se a aquesta tasca. En aquest cas, la recerca és poder 



posar-me en la pell d’un autèntic escriptor. Finalment, voldria superar-me a mi ma-
teixa fent una creació de collita pròpia i gaudir mentre la realitzo. 
Per tal d’assolir tots aquests objectius faré una part teòrica i una part pràctica. A 
l’apartat de teoria, em dedicaré a fer una recerca extensa sobre la narració i tota 
la informació que aquesta em pot aportar. A part, buscaré consells d’altres escrip-
tors, tècniques que siguin una ajuda i que es tinguin en compte a l’hora d’escriure. 
A l’apartat de la pràctica, mostraré els meus coneixements adquirits creant una 
narració i analitzaré cada pas que segueixi per fer-la. Els tipus de fonts que utilit-
zaré seran pàgines web d’internet que consideri fiables, que em proporcionaran 
de manera ràpida la informació que necessito, i llibres de la biblioteca, que aniré a 
seleccionar personalment per triar aquells que em puguin ajudar més. 
El meu treball conté un apartat que parla sobre la narració (que inclou tots els 
aspectes que en formen part i la seva estructura); tot seguit un apartat que mos-
tra teòricament en què consisteix el procés creatiu de la narració i les tècniques o 
consells que es poden fer servir; després hi ha una secció dedicada especialment 
al relat que jo mateixa he escrit, amb la sinopsi, els detalls i els procediment de la 
meva narració, i, finalment, ja trobem les conclusions finals i la bibliografia.

Metodologia
Aquest treball de recerca està dividit en dues parts diferenciades, una de teòrica i una 
de pràctica. Totes dues donen a conèixer a fons què és una narració, quines són les 
seves parts, les seves característiques, els seus tipus i com es realitza detalladament. 
Per tant, la primera cosa que vaig fer és una anàlisi a fons de la narració i les seves ca-
racterístiques. L’anàlisi va ser possible a partir de la recerca en pàgines web fiables d’in-
ternet, que aclarissin els conceptes de forma entenedora, i de llibres que donaven clara-
ment informació sobre el tema. Analitzar amb atenció aquest concepte em va portar 
finalment a voler descobrir en primera persona com es realitza. La meva idea des d’un 
inici va ser aplicar tots els meus coneixements teòrics en una part pràctica al màxim 
creativa i personal possible. El títol escollit fa referència al contingut que tindrà el tre-
ball, engloba el tema més important del que ens parlarà. El tipus de treball és de tipus 
analític i de creació, ja que per una banda analitzo la narració i per l’altre en creo una.

Cos del treball
La narració és un tipus de text que serveix per explicar unes accions o uns fets, que 
poden ser reals o imaginaris, i que es desenvolupen en un temps i en un espai deter-
minats. Aquests fets estan relacionats entre si i constitueixen una història. La nar-
ració és una de les formes d’expressió més utilitzades, ja que forma part de la nostra 
manera d’entendre el món. Dins la narració, vaig estudiar els dos tipus de narració 
principals.



Per una banda el conte, que és el text narratiu de ficció, generalment breu, en el qual 
intervenen personatges que realitzen accions en un lloc i un temps determinats. 
Aquestes històries són explicades per un narrador que parla de coses que succeeixen 
a altres persones o a ell mateix. I per altra banda la novel·la, que és el gènere narratiu, 
de ficció d’extensió regular o llarga, que és capaç de modelitzar els conflictes i les 
tensions de l’ésser humà, ja sigui en la història o en una comunitat. 
Posteriorment vaig començar a buscar altres aspectes característics de la narració, a 
part de la informació bàsica del principi, com la seva estructura, els tipus de narrador 
que podem trobar en una història, els personatges que la formen… Aleshores va arri-
bar el moment de conèixer una part fonamental en el meu treball: el procés creatiu de 
la narració. Gràcies als llibres vaig entendre que no existeix una llista de tipus de pas-
sos a seguir per tal de crear la meva pròpia narració, simplement hi ha consells, recur-
sos o tècniques recomanades, que és lícit seguir-les si es vol. L’escriptura és una acció 
totalment lliure i creativa, en la qual cadascú es desenvolupa de la manera que escull.
Un cop trobada tota aquesta informació, que constitueix la part teòrica, vaig decidir 
escriure jo la meva història. En el meu cas, vaig actuar per iniciativa pròpia, seguint 
els meus propis criteris. No poden haver-hi procediments correctes o incorrectes, 
cada persona segueix el seu lliurement. Paral·lelament a la creació de la narració vaig 
fer un seguiment d’aquesta, anotant tots els passos que anava assolint i, a més, els 
detalls que caracteritzen la història. El resultat final de la part pràctica és una petita 
novel·la fruit dels meus coneixements i, sobretot, de la meva creativitat. 

Conclusions
Una de les conclusions més importants que extrec d’aquest projecte és que el pro-
cediment de creació d’una narració és totalment lliure. Amb això em refereixo al fet 
que no existeixen unes pautes establertes que cal seguir per construir un bon relat, 
simplement has de seguir els teus principis i la teva imaginació per fer-ho. És cert 
que pots agafar idees a partir d’altres escriptors amb més pràctica i habilitat, i que 
fins i tot pots seguir els consells i les tàctiques que coneixen i que ells mateixos han 
revelat. La idea final és que per fer una narració no necessitem seguir unes instruc-
cions ni normes, cadascú escull com escriure i sobre què, de manera que qualsevol 
persona pot convertir-se en un escriptor si té la voluntat de ser-ho. Potser el que 
realment pot enriquir a un futur escriptor és llegir llibres de diferents autors i de 
temàtiques que et permetin trobar el teu propi estil.
A més, he aconseguit viure l’experiència que m’havia proposat des d’un principi, de 
posar-me en la pell d’un escriptor escrivint un petit relat. Ha estat tot un repte per 
mi realitzar-ho, però ho he acabat aconseguint. Podria dir que m’he superat a mi 
mateixa fent una història que probablement en un principi no em veia capaç de fer. 
Realment, el desenvolupament no ha estat una cosa fàcil, he hagut d’abocar tot 



el meu esforç i la meva dedicació per aconseguir la novel·la. Durant el procés he 
tingut moments de bloqueig en els quals no sabia com continuar o com resoldre 
certes escenes, però amb el temps i una bona imaginació he pogut seguir. També 
m’ha semblat difícil organitzar els esdeveniments que em portaven cap al final de 
la meva història, perquè tenia molts dubtes. Escriure el final també era complicat, 
ja que d’alguna manera havia d’acabar amb el relat, i no volia fer-ho de forma sobta-
da i brusca. Tot i aquest seguit de dificultats que em feien pensar que el meu camí 
seria una impossible d’assolir, he avançat al meu ritme i he acabat. 
El meu producte final és un llibre curt i breu. Personalment, després del meu esforç 
i les meves ganes estic molt orgullosa del resultat. M’he adonat que la clau per ar-
ribar fins al final amb èxit és sobretot la dedicació que hi poses, la il·lusió i l’orga-
nització. En això s’ha basat principalment la meva part pràctica. Finalment, és molt 
important poder dir que he gaudit moltíssim fent aquesta història. 
Ha estat intens i emocionant poder avançar i donar vida a uns personatges, mos-
trant els seus sentiments i les relacions entre ells. Aquesta experiència m’ha portat 
a descobrir-me a mi mateixa i a fer servir els coneixements i la meva creativitat per 
tal de desenvolupar una idea i convertir-la en una narració.
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