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MAITE CARRANZA VISITA 

L’IES DE PEDREGUER 

Elsa Martí García 

L’escriptora, Maite Carranza, va visitar el passat dijous 24 de novembre el centre educatiu IES 

Pedreguer. Vingué des de Barcelona per a parlar als nens, sobretot, de la seua novel·la Paraules 

emmetzinades. 

En primer lloc, Maite va explicar a l’aula d’Usos Múltiples del centre mitjançant una excel·lent 

exposicions quines van ser les seues inspiracions i en què pensava per a escriure la novel·la. Va donar 

als alumnes exemples de segrests i violència de gènere com la noia Natasha, austríaca, per tal 

d’enfocar el monòleg de l’inici de la sessió o la comparació i protesta de la minimització de molts 

problemes actuals, sempre fent empatitzar-hi els presents i 

reflexionant, com ja va fer amb el llibre que van llegir. 

També va exposar la seua vida com a escriptora, explicant el 

seu procés d’autosuperació amb el pas dels anys i donant a 

entendre els processos externs de la creació dels seus 

primers llibres, dient com s’inspirava i contant anècdotes.   

En la segona part, més breu, es va dedicar a les preguntes dels assistents. Així es va descobrir fets 

curiosos com el canvi improvisat del títol de la novel·la a suggeriment del jurat del concurs Edebé, ja 

que en un primer moment el títol era Dins la foscor. 

Aquest fet va cridar l’atenció de molts dels presents, així com la història de quan va col·laborar amb 

els mossos d’esquadra i es va sorprendre que tots eren més joves del que esperava. No eren com el 

personatge de l’inspector Lozano, encara que al final en va trobar un. 
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Altres coses que van fer reflexionar als alumnes van ser frases citades per l’escriptora com: « No feu 

les coses esperant els aplaudiments d’altres, els aplaudiments són per compromés, no per satisfacció 

ni elogi: Heu de fer les coses per vosaltres i, només, per 

vosaltres.» 

Segons Maite, l’experiència amb els grups de tercer 

d’ESO va ser agradable i va aconsellar a aquells que 

volien ser escriptors que llegiren molt i escrigueren 

molt, afegint el fet de mostrar a ningú les teues obres per 

buscar felicitacions alienes. «Jo cada vegada que llegia un quelcom de feia unes setmanes quan era 

adolescent em moria de la vergonya i cremava els escrits» afirmava ella, 

 

 


