
Composició

Unitats mínimes amb significat repartides de forma 
ordenada que tenen la intenció de crear un o més pensa-
ments inspiradors. 

Indicacions

Un compost especialment adequat per a la curació de 
traumes literaris forts, dolors artístics crítics, xocs creatius 
severs i altres afeccions de caire estilístic i formal. El me-
dicament actua sobre l’afectació de manera diferencial i 
seqüencial. Indueix en primer lloc a una canalització del 
sentiment de frustració i la sensació de baixa autoestima, 
que en poca estona provoca una sensació de rancúnia, o 
en alguns casos d’enveja, que és ràpidament compensada 
i transformada en un petit instant de claredat. Aquest 
instant precedeix irremissiblement a un darrer i definitiu 
sentiment d’orgull reparador i motivació activa. L’efecte 
del text finalment provoca un canvi de conducta positiu 
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de difícil predicció, tot i que clarament enfocat a la pro-
ducció literària. S’han descrit també diferents actituds 
relacionades amb el canvi de referents artístics, el gaudi 
de la literatura antiga i fins i tot la voluntat d’introduir-se 
en el fascinant món editorial.

Posologia

El compost pot subministrar-se individualment apli-
cant-se a la lectura silenciosa d’aquest text, o en grup, a 
través de l’escolta de la locució en veu alta per part d’un 
orador expert. 

Contraindicacions

Pot provocar espant i sobresalt en persones poc avesades 
a la innovació i l’experimentació literàries.

Es desaconsella l’ús d’aquest escrit a les persones amb 
tendències a la corrupció i el plagi.

Precaucions

En persones inexpertes en el consum literari serà neces-
sari un aprenentatge previ del llenguatge i les condicions 
de transmissió dels medicaments de progrés. Es recomana 
iniciar el tractament en edat preadolescent o adolescent. 
També fóra recomanable un coneixement mínim de la 
llengua catalana o, en el seu defecte, l’accés a una bona 
traducció simultània.
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Efectes secundaris

S’han descrit quadres de prepotència i megalomania, 
tot i que en comptades ocasions i sempre en personatges 
extravagants. També s’han reconegut reaccions d’excessiva 
eufòria que poden desembocar fins i tot en pensaments 
messiànics. 

Intoxicació i tractament

Un excés d’exposició al producte pot provocar fatiga, 
avorriment i son extrema. En casos extrems una lectura 
continuada i repetitiva del text podria provocar un irre-
versible estat de coma.

Condicions de conservació

La manera més recomanable de conservar i divulgar 
aquest text és a través de la publicació en forma de recull 
conjuntament amb escrits de similar durada, estil i exe-
cució.

Presentació

El compost es presenta reproduït en forma de llibre, edi-
tat a espai i mig, amb font Times New Roman 12 i lliurat 
conjuntament amb altres compostos d’efectes similars.


