Ars poetica (en 99 repiulades)
Tenia la impressió que tot el temps que abans dedicava a escriure, ara el passava morint.
La informació, Martin Amis
Hi ha molts autors que nuen bé i desenllacen malament, però cal fer-se aplaudir en totes
dues coses.
Aristòtil
El plaer no és en absolut un guia crític infal·lible, però és el menys fal·lible de tots.
W. H. Auden
Autoadjudicar-se influències consisteix a llistar noms a la manera dels googlegrames i
que, al final, la imatge que en surti sigui la de l’escriptor que els cita.
Borja Bagunyà
Escrivint vivia més intensament el que m’oferia el món, però també vivia el que no
m’oferia el món.
La cinquena planta, Manuel Baixauli
¿Com podem saber el que pensem fins que no sentim el que diem?
Julian Barnes
Sí, és un començament avorrit. És millor que fem veure que és el final.
Peter Pan, J.M. Barrie
Sois toujours poète, même en prose.
Charles Baudelaire
Convèncer és estèril.
Walter Benjamin
Sóc fadrí i professor, tinc un gat i cap nin, l’ideal per un escriptor... L’infern per un
home.
Joan-Daniel Bezsonoff
Literatura: conjunt dels escrits de tota la humanitat, exceptuant els de Hubert Howe
Bancroft i Adair Welcker.
Ambrose Bierce
Escribir es hacer un borrador y luego corregirlo hasta desentrañar lo que uno realmente
piensa.
Adolfo Bioy Casares
Detrás de los mitos y las máscaras, el alma, que está sola.
Jorge Luis Borges
La recerca de la lleugeresa com a reacció al pes de viure.
Italo Calvino

L’estructura és la moral de la forma.
Luis Camps Puebla
Sempre vaig voler un segon ofici per alliberar-me de la meva feina d’escriptor.
Albert Camus
El criminal és l’artista creatiu, el detectiu tan sols és el crític.
G. K. Chesterton
El bon escriptor és el que diu les coses complicades d’una manera senzilla. El mal
escriptor és el que diu amb complicació les coses trivials.
Jean Cocteau
J’aime lire comme lit une concierge.
Émile Cioran
I en algun capaltard de porpra al mar,
amb aquell urc terminal d’atzavara,
saber florir arran del precipici.
Narcís Comadira
Y me gusta, y soy terriblemente feliz en mi infierno, y escribo.
Julio Cortázar
La forma és sempre el producte d’un procés despietat i inquisitorial al qual està sotmesa
la matèria.
Salvador Dalí
Sometimes you have to play a long time to be able to play like yourself.
Miles Davis
No em puc queixar: he menjat cada dia i no he tingut mai massa diners.
Marcel Duchamp
Tant de bo sempre em pogués comunicar per escrit. Això em faria la vida molt més
fàcil.
L’univers contra Alex Woods, Gavin Extence
Beat aquell qui al món té una cabòria.
El sabater d’Ordis, Carles Fages de Climent
L’escriptor jove que seguex una teoria és un cretí.
William Faulkner
Diré el que em fuig. No diré res de mi.
Gabriel Ferrater
Acosta la cadira al precipici i t’explicaré una història.
Francis Scott Fitzgerald

Els cabells només brillen després de molt raspallar-los, i el mateix es pot dir de l’estil.
Gustave Flaubert
Viure l’instant i obrir els ulls al demà,
del clar i l’obscur seguir normes i regla
i, enmig d’orats i savis, raonar.
J. V. Foix
El provincianisme no significa res en un escriptor, i pot ser certament la font principal
de la seva força.
E.M. Forster
Tots els escriptors seriosos lluiten amb les exigències sempre en conflicte entre fer bon
art i ser bona persona.
Jonathan Franzen
Passejo entre aquests paisatges de paraules com si xiulés amb les mans a les butxaques.
Cartes mortes, David Galvez
Per a ser un bon escriptor cal una esquena recta.
Víctor Garcia Tur
Quan escric històries em sento a la meva pàtria.
Natalia Ginzburg
Easy reading is damn hard writing.
Nathaniel Hawthorne
La literatura és arquitectura, no pas decoració.
Ernest Hemingway
Prengueu, vosaltres que escriviu, matèria proporcionada a les vostres forces.
Horaci
Aquell qui no vol servir-se sinó del seu propi enginy aviat es veurà reduït a la més
miserable de les imitacions, que és la de les seves pròpies obres.
Jean-Auguste Dominique Ingres
Res no substituirà mai el fet que una obra d’art ens agradi o no: la millor crítica no
abolirà aquesta prova simple i definitiva.
Henry James
No us refieu de qui ha escrit més llibres dels que ha llegit.
Samuel Johnson.
Comparat amb Homer, tota escriptura és sentimental.
Moo Park, Gabriel Josipovici
Per escriure bé, cal una facilitat natural i una dificultat adquirida.

Joseph Joubert
Cada paraula abans de deixar que jo l’escrigui mira cap a totes bandes.
Franz Kafka
Els novel·listes que són més intel·ligents que les seves obres haurien de canviar d’ofici.
Milan Kundera
Tapa les esquerdes, tanca les portes, afina els marges, desfés els embolics, atenua la
resplendor, confon-te amb la pols.
Taoteking, Laozi
No sé cordar-me les sabates? Doncs escriuré llibres.
Giorgio Manganelli
Abans d’escriure, cal llegir, llegir, llegir... Per aprendre l’ofici i, també, per aprendre a
ser exigent i humil.
Eduard Márquez
Ens creiem mamífers, però som metàfores.
Àngel Mauri
Aprofita tots els desavantatges, com l’insomni, la presó, la pobresa.
Augusto Monterroso
Ya estoy preparado, ahora sólo me falta saber para qué.
Vicente Luis Mora
Acaricieu els detalls.
Vladimir Nabokov
Disposem de l’art per no morir a causa de la veritat.
Friedrich Nietzsche
Una metàfora és un bumerang: si no fa diana, t’esclata a la cara.
Quim Noguero
A mere tweet consoles us, for a mere tweet distresses us.
Joyce Carol Oates
En comptes d’explicar-li la meva vida, li vaig donar quatre dades curioses sobre la
d’Atil·la.
Emili Olcina
Escribo desde niño. Y para nadie.
Juan Carlos Onetti
Hem procurat combinar quatre ingredients: sentit crític, reflexió, memòria i una mica de
voluntat d’estil, que vol dir escriure els mots amb ordre i ambició de claredat.
Miquel Pairolí

El discurs d’un escriptor mitjanament digne, tant si viu a l’Empordà com a Nova York,
és un discurs solitari.
Juan Luis Panero
I hate writing. I love haven written.
Dorothy Parker
Il resto è arida pietà.
Pier Paolo Pasolini
Crec que podria ser un bon mentider, amb una mica de lectura.
Bioko, Marc Pastor
Sense sintaxi, no hi ha emoció que duri. La immortalitat és una funció dels gramàtics.
Fernando Pessoa
No són muy diferentes la vida y la literatura. Uno se enfrenta a las mismas cuestiones.
Ricardo Piglia
La ironia és necessària a l’entusiasme, com una correcció que el mantingui en els seus
justos límits.
Narcís Pijoan
En les coses de la vida he estat sempre tolerant: en l’adjectivació no ho seria mai.
Josep Pla
No hi ha d’haver una sola paraula en tota la composició que no tendeixi, directament o
indirectament, al designi prestablert.
Edgar Allan Poe
Un livre est un grand cimetière.
Marcel Proust
Les aigües tranquil·les són profundes.
Proverbi
Escriure és una de les millors astúcies de la felicitat.
Valentí Puig
Llegir és una de les argúcies de la felicitat.
Ponç Puigdevall
Escriure és copiar allò que hem llegit, sense que es noti gaire.
Adrià Pujol Cruells
Je n’épuise pas les masques.
Jean-Louis Ragghianti
I sempre em deia que el melic és el més important de la persona.

La plaça del diamant, Mercè Rodoreda.
El que no és tradició és google.
Carla Romans
La matière demeure et la forme se perd.
Pierre Ronsard
No era prou petit el món, que hi faltava la literatura.
Toni Sala
La primera tasca social de l’escriptor és escriure bé, que sigui llegible.
Joan Sales
Debaten sobre quants costats té un triangle.
Pastoralia, George Saunders
En el noranta-nou per cent dels casos, l’obscuritat en l’expressió procedeix de
l’obscuritat en el pensament.
Arthur Schopenhauer
L’home que no té
música en ell mateix, que no es commou
d’una concòrdia de tonades dolces, serà pastat per a traïdories
i estratagemes i espoliacions.
William Shakespeare
Massa cansat per treballar, escrivia llibres.
George Bernard Shaw
La invenció no consisteix a crear del no-res, sinó del caos; el material hi ha de ser,
només es tracta de donar-li forma.
Mary Shelley
Volia ser escriptor, però no li agradava llegir.
Big brother, Lionel Shriver
Hi ha un sol art: el d’ometre.
Robert Louis Stevenson
L’home que escriu amb obscuritat no pot fer-se il·lusions: o s’enganya o mira
d’enganyar els altres.
Stendhal
Ningú no està content de la seva sort, i tothom n’està del seu talent.
Anna Karènina, Lev Tolstoi
La belleza es la única venganza que vale la pena en este asqueroso mundo.
Ramon Trecet

Només hi ha dos gèneres: el poema i el libel. Inspiració i còlera.
Tristan Tzara
Il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume.
Paul Valéry
Ésser original és tan fàcil com no ésser-ho; n’hi ha prou escrivint la mateixa cosa però a
l’inrevés.
Llorenç Villalonga
Estar ben informat serveix per brillar a les festes, però resulta absolutament inútil per a
un escriptor.
Stephen Vizinczey
Tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux.
Voltaire
Fes el que et sembli més vàlid i tridimensional de fer.
L’escombra del sistema, David Foster Wallace
The play was a great success, but the audience was a disaster.
Oscar Wilde
Tot és divertit, tret d’escriure el guió. Tot el que hi ha abans i després és divertit.
Billy Wilder
Mitiguem els sofriments dels nostres companys de presó; decorem el calabós amb flors.
Virginia Woolf
Fins i tot amb els ulls oberts no veig absolutament res.
Zatoichi

