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Sipoguéssimcolar-nosundiaqualsevoldinsd’algu-
nade lesmentsmésbrillantsdelsúltims400anys,
veuríemqueno fanresmassadiferentdelqueso-
lemfernosaltres.Descobriríemque tenimmolten
comúambJoanMiró,CharlesDarwin,Beethoveno
AliceMunro.Queells tambématinen–imolt–;que
prenenuna tassadecafèode teabansdecomençar
eldia; queesdutxenperdespertar-se;que intenten
seguirunhorari.Que tenen llargues jornades labo-
rals.Que intentencombinar-lesambla família.

Tots, d’unamanera o altra, busquenmaneres
d’organitzar-se, de posar cert ordre en les 24
hores del dia que els ajudi a aprofitar una sèrie de
recursos limitats comel temps, la força de volun-
tat, la disciplina, l’optimisme, la creativitat. Com
intentem fer la resta demortals, bé, alguns amb
més èxit que d’altres.

HenriMatisse,perexemple,pintavacadadia, sense
excepció,per laqual cosafins i tothaviad’enganyar
lesmodelsperquèposessinperaell. “Nocompre-
nenquenopucsacrificarelsmeusdiumengesper
aellesnomésperquè tinguinnòvio”,deia.Creia
en ladisciplina, lamateixaqueobservavaIngmar
Bergman,el cineasta suec,perescriureelsguionsde
lespel·lícules. “Sapvostèelqueés fercinema?Vuit
horesdedura feinacadadiaperobtenir tresminuts
depel·lícula”, relatavaenunaentrevistael 1964.

“Unarutinasòlidageneraunentorn trillatpera les
nostresenergiesmentals i ensajudaaconjurar la
tiraniadelsestatsd’ànim.Creantbonshàbitspodem
alliberar lesnostresmentsperpassaracampsd’ac-
ciódeveritat interessants”, recullMasonCurreyal
llibreRituales cotidianos: cómotrabajan losartistas
(TurnerNoema,2014),uncompendide les rutines,
tics, rareses imaniesdemésde160escriptors,pin-
tors, compositorsocientífics.

“Les rutines sónnecessàries i tots en tenimencara
quenoensn’adonem–indicaLlúciaViloca, psiqui-
atrapsicoanalistamembrede la SocietatEspanyola
dePsicoanàlisi–. Els artistes i les persones amb
feinesmolt creatives abansdeposar-se a crear
passenperunmomentdebuit, el d’enfrontar-se
a lapàgina enblanc, i això els resultamolt angoi-
xant.Necessiten agafar-se a alguna cosa constant i
invariable queels doni seguretat, que funcioni com
aeix vertebradorper apartir d’aquí poder crear”.
I aquests sónels rituals quotidians.Donaruncop
d’ull als que segueixenohan seguitmoltesments
brillants pot oferir-nos algunespistes per sermés
productius o, qui ho sap, acostar-nos encaraque
sigui unxic a la seva genialitat.

La importància d’una rutinaMolts dels rituals o
conductes que seguim tenen la funció de preparar
el cervell per a la tasca que abordarà. Per exem-

ple, almatí en general tots tenim elsmateixos cos-
tums: ens traiemel pijama, ens dutxem, prenem
un cafè, esmorzem; amb algunes diferències,
d’acord, però seguimunmateix patró que ens
predisposa per anar a treballar.

“Aquests rituals tenen la funciód’establir talls
temporals –assenyalaEparquioDelgado, psicòleg
clínic i directordelCentrePsicològicRayuela
(Tenerife)–.Enspreparen, ens condicionen. Som
animals de rutines i necessitemregularitat per sen-
tir que, d’algunamanera, controlem lanostra vida
i això ens redueix l’ansietat associada a la incerte-
sa”. Lanecessitat de tenir una rutina és inherent
a l’ésserhumà i, amés, pot resultarmolt avantat-
josa enalliberar-nosd’haverd’enfrontar-nos a les
mateixesdecisions cadadia: “Em llevo?Emdutxo?
Esmorzo?Treballo?Quinhorari faré avui?”. I
aixòobre laporta a la imaginació, a la creativitat,
al pensament abstracte.Deixar alguns aspectes
de lanostra vidadiària a l’automatismeevita que
malgastemrecursos.

Potserperaixò lamajoriade lesmentsbrillants
estableixen i segueixenunarutinabastantestricta.
VladimirNabovok, elparede la famosaadolescent
Lolita, alfinalde la sevavidaesva instal·lar aviure
ambla sevadonaaMontreux, aSuïssa, i seguia
diàriamentunamarcadapauta: esdespertavaa les
7delmatí i esquedavaunaestonaal llit repassant
mentalmentdiversescoses.Capa les8,finalmentes
llevava, s’afaitava, esmorzava,meditavaunaestona
idespréspreniaunbany.Enaquestestricteordre.
Acontinuacióesposavaa treballarfinsa l’horadel
dinaral seuestudi,perabansdedinar ferun tomb
ambl’esposa.Dinavende13ha13.30h iNabokov
tornavaaasseure’s a l’escriptorifinsa les 18.30h,
sensepausa.A les 19hsopava, a les21h tornavaa
seral llit, on llegiafinsa les23.30h i lluitavacontra
l’insomnifinsa la 1.30h.

LapoetaSylviaPlathvamantenirundiaripersonal
desdels 11 anysfinsqueesvasuïcidaramb30 ihi
relatava la lluitaconstantquemanteniaper intentar
establir justamentunarutinaperpoderescriure.
Noméspocabansdemorirhovaaconseguir:prenia
sedantsperdormir iquan li’npassava l’efecte, capa
lescincde lamatinada, es llevava i escriviafinsque
elsfills esdespertaven.D’aquesta forma,ennomés
dosmesosel 1962vaaconseguirproduirgairebé
totselspoemes inclososaAriel.

Aprendre a ser flexibleNoobstant això,malgrat
que una rutina pot resultarmolt beneficiosa per
predisposar el cervell a treballar, quan ésmolt
estricta també pot bloquejar-nos. És el que li
passava al novel·lista anglès CharlesDickens, que
era incapaç de crear en absència de certes fèrries
condicions. Per començar, necessitava silenci ab-
solut, per la qual cosa fins i tot en una de les seves
cases va caldre instal·lar una doble porta a l’estudi
per bloquejar qualsevol so. Ningú no el podia
interrompre. Els fills i la dona tenien prohibida
l’entradamentre ell treballava.

Elséssershumansaprenemencontext, i el con-
textcondiciona l’adquisiciódeconeixement i la

Des dels que es lleven a trenc d’alba i treballen sense interrupcions fins a l’hora de dinar, fins
als que han de practicar exercici per sermés creatius, passant pels qui necessiten grans dosis

de cafeïna i sucre. Tots els trucs, hàbits i rutines dels artistes

TextCristina Sáez
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SUPERSTICIONS,
CREENCES
IALTRES
MALALTIES

Es diu que Paulina Rubio sol
regalar a les amigues un bra-
çalet de color vermell amb
què creu que les protegeix de
totmal. Enrique Iglesias juga
a billar abans dels concerts
perquè diu que això l’ajuda
a cantarmillor. L’escriptora
Isabel Allende comença sem-
pre els seus llibres un 8 de
gener, ja que creu que això
li porta sort per a la novel·la.
Sónmolts els famosos que
atribueixen explicacions
màgiques a certs processos
o fenòmens. “Són rituals
que entren dins de l’àmbit
de les supersticions”, indica
Eparquio Delgado, psicòleg
clínic autor de Los libros de
autoayuda ¡vaya timo! (La-
etoli). De vegades, aquests
rituals procedeixen d’una
correlació entre dues casua-
litats. “Hi ha una il·lusió que
jo he associat a l’èxit d’una
cosa que va passar que no
és necessàriament la causa
de l’èxit i això fa que a partir
d’ara jo cregui que si torno
a generar la causa, torno a
poder aconseguir elmateix
efecte”, afegeix. Confesseu:
quantes vegades heu fet
un examenoheu aprovat
unes oposicions portant una
peça de roba determinada o
utilitzant un boli en concret
i heu pensat que us havia
portat sort? Encara que si
ho pensem racionalment,
ens adonemque és una...
ximpleria.
“Tenim tendència a tenir
creencesmàgiques perquè
el cervell tendeix a establir
relacions on no n’hi ha. I per-
què necessita explicacions i
en preferimuna de dolenta o
falsa abans que cap”, explica
Delgado. Els humans portem
fatal la falta de control, la
incertesa, el no saber què
passarà, per la qual cosa ens
resultamolt reconfortant
una explicació que ens
resulti coherent i plausible,
permés falsa que sigui.

A l’esquerra, el director
de cinema Cesc Gay té el
costum de començar el dia
amb un partit de tennis

Vladimir Nabokov seguia
uns horaris molt precisos,
encara que li agradava
jeure al llit CA
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memòria.De lamateixamaneraque resulta
més senzill que recordemuna receptad’unpastís
si soma la cuina, ésmés fàcil que sentimganesde
treballar i que estiguemconcentrats enel nostre
ambient laboral habitual. “Enel casdels nens
comportamolts avantatges acostumar-los aunes
determinades rutinesperquè aprenguin els hàbits
d’estudi gradualment.Arabé, unavegadaesta-
blerta la rutina, tambéconvé canviar de context i
ensenyar-los quepodenestudiar enaltres llocs”,
explicaHelenaMatute, catedràticadePsicologia
de laUniversitat deDeusto.

Perquèenocasionsel contextpotarribaracondi-

cionar-nos tantquesiguemincapaçosdecrearen
unaltreambient, comlipassavaaDickens. “Deve-
gadeses restringeixmassael llocd’estudi idesprés
arribaelnena l’examen inorecordares.Elnostre
coneixementestà lligat al context.Peraixòésmolt
bo fomentar rutines,però tambéaprendreaser
flexible,percondicionarel cervell apoderaprendre
i recordarenqualsevol lloc. Sino, corremel riscde
bloquejar-nos”, afegeixMatute.

Bend’horaSembla serque la inspiracióagafa treba-
llantaaquellquimatina.A lamajoriadelsperso-
natgesquees recullenal llibreRituales cotidianos,
amésdeseguirunarutina,nose’ls enganxenels

llençols. Són“aloses”, comesdenominaenciència
aquellespersonesmatineresquesónméseficients
alsmatins, encontraposicióals “mussols”, que
prefereixen treballardenit.

“Devegades solempensarqueacerteshores ren-
dimmillor. Ipot serqueaixí sigui, perquèéscert
quecadauntenimunbioritmeounesdeterminades
condicionsqueens fanpoder treballarauneshores,
ocupar-nosde la famíliaoqueensvinculena l’hora-
ri laboralde l’empresaqueenscontracta.Però tam-
bépot serquenosigui així, sinóquesimplement
durantdueso tresnits, perexemple,he treballat
perquèhaviad’acabarunarticle iheassociatquea
aquelleshoresescricmillor”, assenyalaelpsicòleg
clínicEparquioDelgado.

Ensacostumematreballar, estudiar,pintar, com-
pondreacerteshores i aquest costums’acabacon-
vertintenunestil devida,de talmaneraquedesprés
resultacostósoestrany fer-ho forad’aquelleshores
planificades.FedericoFellini afirmavaquenopodia
dormirmésde treshores seguides.De fet, cadadia
es llevavaa les sisdelmatí i, desprésdeperdreprop
d’unahora fentvoltespercasa, obrintfinestres i
donantuncopd’ull als llibres, sortiaal carrer i...
esdisposavaa trucarper telèfon! “Sócescrupolós
respecteaquipucdespertarabansde les7delmatí
senseques’enfadi”, assegurava.Eraunveritable
“alosa”, comErnestHemingway,quees llevavaamb
lesprimeres llumsde l’alba.Peraell aquelleshores
delnoudiaerenmolt importantsperquèningú–
deia–noelmolestava.ElpintorFrancisBaconera
delmateixparer i, per tardquesen’haguésanata
dormir, treballavadesde trencd’albafinsalmigdia,
senseparar, enunestudi completamentcaòtic, amb
lesparets tacadesdepintura ipilesdecosesper
terra, comllibres,pinzells, papers ifins i tot trossos
demobles trencats.

En l’extremoposat se situenels queprefereixen
treballarmentre la restadorm, comHenri de
Toulouse-Lautrec, quepintava a lesnits a bordells
i cabarets.OGustaveFlaubert, a quiMadame
Bovary li provocavabastantsmaldecapsper la
qual cosa es va autoimposarunadisciplina estricta
que l’ajudés a acabar lanovel·la.Cadanit, quan la
mare, la neboda i els altres inquilinsde casa seva se
n’havien anat adormir, ell començava a escriure,
encorbat damunt la taula.

Moure lesneuronesSesapque l’esportéscrucial
permantenirel cervell enbona forma iqueajudaa
aprendremés imillor.Curiosament, és tambéuna
constanten lamajoriade lesmentsbrillants.Apart
d’algunsexcèntrics, comTxaikovski, quecreia

LESRUTINES,
LLUNYDE
SERUNLÍMIT,
DONEN
SEGURETATI
FACILITENLA
CREACIÓ

HonorédeBalzac SylviaPlathHarukiMurakami ToniMorrison

SimonedeBeauvoir F. Scott Fitzgerald CharlesBukowskiVirginiaWoolf

GoreVidalSusanSontagCharlesDarwin FranzKafka

MairaKalmanVladimirNabokov StephenKingCharlesDickens

ErnestHemingwayIsaacAsimov EdithWhartonOliver Sacks

HÀBITSDE
SONDELS
ESCRIPTORS

L’horade llevar-sedels escriptors
ésmolt variable i, enalguns
casos, sorprenent, commostra
aquest quadreextret del blog
Brainpickings.org

UNAMICA
DESOROLL,
SISPLAU

MASSA
BANYS?

Aïllar-se no sempre és el
millor. Existeixen estudis
que apunten que un cert
grau de soroll ambient,
comara un lleu brunzit, és
preferible al silenci complet,
per a la creativitat i la
productivitat. No us resulta
curiós veure gent amb
l’ordinador a les cafeteries?

A algunesments brillants
l’aigua els resulta estimu-
lant. A Beethoven li agradava
passejar amb roba interior al
bany i abocar-se grans gerres
d’aigua alhora que cantava
les escales a tot pulmó.
Anava d’una banda a l’altra
apuntant ideesmentre es
ruixava ambaigua imés

Segons una investigació duta
a terme per les universitats
de British Columbia i Virgínia
treballar en un bar o cafè
ajuda amillorar la creati-
vitat, ja que el so ambient
resulta inspirador. Existeix
unweb, Coffitivity.com, que
ofereix aquest lleu brunzit de
cafeteria.

aigua, tanta que es filtrava
al veí de baix. AWoody Allen
l’aigua també l’ajuda. Pri-
mer es treu part de la roba,
esmenja una pasta i intenta
refredar-se perquè li agafin
encaramés ganes de ficar-se
sota el raig bullint. I allà s’hi
queda gairebé una hora,
analitzant idees.
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quehaviade caminar exactamentdueshores al
dia i que si ho feiaunminutmenys cauriendamunt
d’ell grans infortunis,molts personatges–sobretot
compositors–han sentit la necessitat de fer llargs
passejos; Beethoven,Mahler, Erik Satie, eren
caminadorsnats. Per exempleBeethoven, després
dedinar, feia una llarga i vigorosa caminada i solia
portar sempreun llapis i un full depaperpautat a
la butxacaperpoder registrar les idees que tingués
enqualsevol lloc.

El cineasta catalàCescGayacostumaaanar a jugar
a tennis ambelmuntadorde les sevespel·lícules
abansd’enfrontar-se a la jornada laboral. Assegu-
raque així, enmoviment, les ideesflueixenmolt
millor. I el tambécatalà JoanMiróvamantenir
tota la vidauna rutinadiària inexorable en la qual
l’esport teniaunpes important. Era lamanera
d’intentar evitar tornar a caure enunaprofunda
depressió, com li vapassard’adolescent. Per això,
cadadia feia exercicis intensos: boxa, saltar a corda
i gimnàstica sueca.Tambécorria per la platja a
Mont-roig, unavila costanera en la qual la família
teniauna casa, i practicava ioga.

Cafeïna i un lloc propiUnaaltrade les coses que te-
nenencomú lesments brillants amb freqüència és
la passióper totamenade substàncies addictives.
Sobretot el cafè.TrumanCapote,MarcelProust,
PatriciaHighsmithnopodienviure sense cafè.
Beethovencomptavaunaunels gransquehavia
de contenir la seva tassa, 60exactament.El filòsof
SorenKierkegaard tenia lamaniad’abocar enuna
tassa atapeïdade sucre cafènegre, removia i llavors
ingeria l’espèciedebeuratge ambaspectede fang
resultant. Balzac arribava aprendre’s fins a 50
tassesd’aquesta begudaal dia!, encaraque, esclar,
vamorir als 51 anys a causad’unatacde cor...

Hihanombrosos estudis que assegurenque la
cafeïna resulta beneficiosaper concentrar-nos.
Queajuda a centrar l’atenció i que és capaçdedo-
nar-nosunaempentaper començar a treballar. En-
caraquea alguns,mésque la cafeïna, el que sembla
queels ajuda és el sucre.El cineastaDavidLynch
durantmolts anys va anar a lamateixa cafeteria a
prendreunbatut dexocolata i fins a set tassesde
cafè ambsucre, omés aviat de sucre ambcafè. “Em
posava amil i sem’acudien tantes idees!”, recull
el llibreRituales cotidianosqueLynchexplicava
respecte a aquell costum.Aleshores escrivia guions
en tovallons, senseparar, allàmateix.

Amésde cafeïna, lamajoria denosaltresnecessi-
tem tenir un lloc enel qual treballar que sigui fix.
S’imaginen l’estrèsde cadadia enarribar a l’oficina

Seguiu algun ritual per treballar?Quin?
Opineu a Lavanguardia.com/estilos-de-vida

DEMPEUS

EXCÈNTRICS Algunesments brillants
sónmolt però quemolt pe-
culiars, comMarcel Proust,
que no podia escriure si no
era a la seva famosa habita-
ció recoberta de suro
i sense haver pres dues
tasses de cafè fort amb llet
–encara que havia de ser ell
qui barregés els dos líquids

que lamajordoma li servia
en dues gerres diferents– i
dos croissants demante-
ga de la seva pastisseria
favorita. Les sevesmanies
no s’aturen aquí. Escrivia
exclusivament al llit, amb el
cos gairebé completament
estirat, amb el cap sobre
dos grans coixins, en un

EduardoMendoza s’estima
més escriure dret sobre un
pupitre de fusta

El cineasta David Lynch és
addicte als cafès i al sucre i
crea als bars

sense tenir un lloc on treballar?És cert quehiha
els qui nohonecessiten.AgathaChristie noen te-
nia i escrivia allà onpodia. Simplement col·locava
lamàquinad’escriure enuna taula, ja fos a la del
menjador, la de l’estudi, la de la sevahabitació i
fins i tot la del bany, i vinga. I JaneAusten, autora
d’Orgull i prejudici,Sentit i sensibilitatoMansfield
Park, solia asseure’s a la sala d’estar, amb lamare
al costat cosint. Sovint rebienvisites, per la qual
cosa solia utilitzar retalls depaperper escriure les
novel·les i així, si la interrompien, poder ama-
gar-los ràpidament.

Peròengeneral, el cert ésque totsnecessitemreco-
nèixeruncert entorn laboral. Per aHelenaMatute,
psicòloga experimental i catedràticadePsicologia
de laUniversitat deDeusto, “al nostre cervell li
vamolt béque condicionemuna sèried’hàbits de
treball, perquèunavegada adquirits els seguim
senseplantejar-nos altres opcions. Per exemple,
si ens sentimcòmodes treballant asseguts enuna
determinada cadira opostura, enunahabitació
concreta, si això es repeteix cadadia, simplement
enentrar enaquestahabitació ja es generaranuna
sèriede conductes i sensacionsqueens ajudarana
posar-nos a treballar. Fins i tot la concentraciópot
venir sola si estemenel context adequat”.

És curiós com, al final, “les grans visions creatives
es tradueixenenuna sumadepetites coses quoti-
dianes”, escriuMasonCurrey al llibre. I els hàbits
de treball influeixena l’obra i al revés. Les rutines,
aquells actesnormals i corrents que realitzem
diàriament, que emprenemambel pilot automàtic,
sensepensar, són tambéunaelecció, unmecanis-
meper enfrontar-nos a la vida.

EscriviaKafka a la seva estimadaFeliceBauer el
1912: “El tempsés curt, lesmeves forces són limita-
des, l’oficina ésunhorror, l’apartament és sorollós,
i quannoéspossibleportarunavida agradable i
senzilla unhad’intentar escapolir-semitjançant
subtilsmaniobres”.Tantdebopoguéssimportar
unavida senzilla i plenadeplaers, com laque
anhelavaKafka.

Tot i això, lamajoria delsmortals enshemd’en-
frontardiàriament auncamíque sovint fa pujada
pledebloquejos creatius, dedubtes, inseguretats,
falta demotivació i de ganes. Potser aquests rituals
quotidiansde lesments brillants ens inspirin i
puguin servir-nosper aplanar, encaraque sigui una
mica, el camí.s

quadern que sostenia a la
falda. Comque ambprou
feines hi arribava, s’havia
de repenjar incòmodament
sobre un colze, demanera
que després d’una estona de
feina acabava ambel canell
adolorit i enrampat. I també
ambels ulls exhaustos, ja
que comaúnica llum tenia

un llantió de nit ambuna
pantalla verda. No és estrany
que al cap de deu pàgines se
sentís destruït! Si veia que
li costava de concentrar-se,
recorria a pastilles de cafeïna
que provava de contrarestar
quan se n’anava a adormir
prenent veronal, un potent
sedant barbitúric.

ErnestHemingway teniauna
bonaquotademanies a l’ho-
rad’escriure. Per exemple, ho
feiadret, davantd’una lleixa
que li arribavaa l’alturadel
pit. Allà hi tenia col·locada la
màquinad’escriure. A sobre
hi col·locavaun tauler de lec-
tura.Noés l’únic ambaquest
ritual. EduardoMendoza
tambého fa sobreunpupitre
de fusta, alt, còpiad’un
escriptori alemanydel segle
XVIII conels queutilitzaven
els escrivents per redactar
documents.
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