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ELS CINC SENTITS DEL MICRORELAT
(Manu Espada. Las herramientas del microrrelato. Ed.Talentura, 2017)

LA VISTA

Llegeix tot el que pugues i observa el que passa al teu voltant. Obre bé els ulls. Les
idees estan en el món real, a la cantonada, en un músic del metro que pots deixar
sense paraules o espentar-lo escales avall, en el basar xinès que ven rèpliques de la
teua nòvia, en la porta blindada del teu veí que amaga un univers paral·lel, en el xiquet
ros del  cinquè dreta que mor cada hora i  mitja,  o en el  mecànic del  teu barri  que
fabrica espases samurai en secret. Apunta les idees en un quadern, en una agenda, al
mòbil,  al  torcaboques  d'un  bar  o  al  palmell  de  la  mà,  però  apunta-les,  perquè
s’obliden.

L’OÏDA

Escolta les anècdotes del forner, els acudits dels teus companys, les frases fetes del teu
cap, els refranys de l’àvia, la predicció de l’home del temps, els lemes dels anuncis, les
lletres de les cançons, les oracions dels captaires, les notícies dels mitjans, els acudits
dels xiquets i les vivències del fanfarró que puja amb tu a l’ascensor. Sempre hi ha una
bona història que has escoltat; capgira-la passant-la pel sedàs personal. Pot sortir una
història original de les situacions més anodines i quotidianes.

EL TACTE

Escriu una primera frase que siga com una bufetada a la cara del lector, que el deixe
gairebé noquejat i la galta marcada amb els dits; que sone com els mastegots de Bud
Spencer a  I  si  no, ens enfadarem,  però no el tombes del  tot,  deixa’l  amb ganes de
saber-ne  més,  de  seguir  barallant-se  amb  aquest  conte  “petit  però  malparit”.  A
continuació, segueix colpejant-lo a la boca de l'estómac amb imatges tan potents que
amb prou feines el deixen reaccionar, mesurant les paraules, racionant la informació,
com si anesses a guanyar per punts. Després abaixa la guàrdia i, per un moment, fes-li
creure que et pot tornar un ganxo; però quan et vaja a clavar el colp de puny, etziba-li
tan fort amb l'última frase, que caiga KO sobre el foli.

L’OLFACTE

ls teus personatges estan vius. El lector els ha d’olorar. No expliques com són, mostra
el que fan de manera que puga sentir-ne l’alè, la suor, la por. Deixa’l sentir de què fa
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olor l’escenari on es mouen, l’òxid del vaixell on naveguen, la gasolina del cotxe que
condueixen, la foguera en la qual els estan cremant, com si estiguessen dins.

EL GUST

Pots polir el teu text amb cura, amb cert lirisme, amb gust exquisit, com si fos un pinxo
d’alta cuina, fins i tot pots deconstruir-lo. Així mateix, les escenes més amargues, les
més àcides i desagradables han de deixar un regust literari. No et limites a oferir la
teua tapa com si fos una ració de menjar casolà, una anècdota sense gust. No narres
com  si  redactesses  una  notícia  insípida,  amaneix-ho  tot  amb  sal  literària,  que  no
repetisca; no empatxes amb figures retòriques ni tragues les paraules rares del calaix
de les espècies; tanmateix la teua història ha de tenir gust de literatura. Un cop tingues
la idea i els ingredients i hages donat forma a la massa, tingues cura de la presentació.
Reescriu, afegeix-hi ingredients, canvia’n la textura, incorpora o lleva sucre, i no ho
desenfornes fins que el pinxo siga digne de servir-se als comensals. Adorna el teu plat
de manera discreta, amb gust.

EL SENTIT COMÚ

Crea  un  univers  versemblant  que  funcione  amb  les  seues  pròpies  regles  internes;
encara que siga inventant, no et pots saltar les pròpies normes del cosmos que has
creat. Fins i tot, els relats fantàstics han de tenir sentit comú. Si no l’utilitzes, el teu text
serà engolit pel forat negre de les ocurrències. Recorda: també el caos té un ordre; i
encara que només hi haja cinc sentits, sempre hi ha lloc per a sis.
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DECÀLEG PER ESCRIURE MICRORELATS
(www.escueladeescritores.com)

1. Un microrelat és una història mínima que només necessita unes poques línies
per ser explicada, i no el resum d’un conte més llarg.

2. Un microrelat no és una anècdota, ni un aforisme, ni una ocurrència. Com tots
els  relats,  el  microrelat  té  plantejament,  nus i  desenllaç,  i  el  seu objectiu és
explicar un canvi, com es resol el conflicte que es planteja en les primeres línies.

3. Habitualment el període de temps és breu. És a dir, no podrà transcórrer molt
de temps entre el principi i el final de la història.

4. Convé evitar la proliferació de personatges. En general, per a un microrelat
tres personatges ja són multitud.

5. El microrelat sol succeir en un sol escenari, dos com a màxim. No són habituals
els microrelats amb escenaris múltiples.

6.  Per evitar  allargar  en la presentació i  descripció d’espais  i  personatges,  és
aconsellable seleccionar bé els detalls amb què es descriuran. Un detall ben triat
pot dir-ho tot.

7. Un microrelat és, sobretot, un exercici de precisió a l’hora de contar i en l’ús
del  llenguatge.  És  molt  important  seleccionar  dràsticament el  que s’explica (i
també el que no explica) i trobar les paraules justes que ho relaten millor. Per
aquesta raó, en un microrelat  el títol és essencial: no ha de ser superflu, és bo
que  entre a  formar  part  de  la  història  i,  amb  una  extensió  mínima,  ha  de
desvetllar algun fet important.

8.  Malgrat  la  seua  reduïda  extensió,  els  microrelats  solen  tenir  un  significat
d’ordre superior. És a dir, conten  un fet senzill, però que té un significat molt
ampli.

9. S’ha d’evitar les descripcions abstractes, les explicacions, els judicis de valor i
mai cal tractar de convèncer el lector del que ha de sentir. Explicar contes és
pintar  amb  paraules,  dibuixar  les  escenes  davant  dels  ulls  de  lector  perquè
aquest es puga commoure (o no) amb elles.

10.  Pensa  diferent,  no  et  conformes,  fuig  dels  tòpics.  Hom no  escriu  (ni
microrelats ni res) per explicar el que ja s’ha dit mil vegades.
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EXERCICIS I PROPOSTES

→ EXERCICIS DE CREATIVITAT

[Exercici 1]

● Escriu el que se t’acudisca (50 paraules aprox.)

L’alumne ha d’observar durant deu segons una imatge en color o blanc i negre
que  tingues  preparada.  Tracta  que  siguen  inspiradores.  Poden  servir-te  les
imatges següents com a exemple.

[Exercici 2]

● Descriu la situació explicant un breu relat.

Els mostraràs una imatge suggeridora a través d'un projector o una làmina. Poden
servir-te les imatges següents com a exemple.

[Exercici 3]

● Observa durant deu segons la imatge següent i escriu la primera pregunta que
et vinga a la ment. Després mira de contestar en cinc línies.
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[Exercici 4]

● Continua el diàleg següent:

― Estic farta que em mires així.
― I jo que controles tot el que faig…
― De veritat?

[Exercici 5]

● Descriu el perfil dels personatges següents explicant una breu història de 150
paraules (10 línies aprox.)

[Exercici 6]

● Binomi fantàstic de Rodari

Aquesta activitat ens ajuda a desenvolupar l’escriptura i la creativitat, al mateix
temps que fomenta l’habilitat lingüística perquè connecta elements molt dispars
entre si. Un binomi és un conjunt de dos elements. En aquest cas el binomi són
dues paraules que s’han de relacionar per després escriure un breu relat.

Exemples:

Maó-cançó
Caputxeta-helicòpter
Llum-sabates
Gos-armari
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El binomi fantàstic és un bon disparador d'històries

La forma de treballar amb aquest binomi pot ser:

1. Narrar lliurement històries que continguen les dues paraules.
2. Establir relacions entre les paraules col·locant preposicions o altres fórmules:

El gos amb l’armari. El gos de l’armari. A l’armari vivia un gos, etc.

● Escriu un microrelat de 100 paraules justes a través del binomi fantàstic de
Rodari.

→ EXERCICIS D'ESTRUCTURA NARRATIVA

[Exercici 7]

● Escriu 5 idees

Per a aquest exercici us cal paper, llapis i 10 minuts.
Cerca en les teues experiències quotidianes totes aquelles ocurrències o idees que
creus que poden convertir-se en bones històries. Pensa en el que hem dit: en els
teus amics, viatges, problemes, desitjos, situacions incòmodes o gracioses, binomi
fantàstic, què passaria si…?, fullejar el diari, etc. Anota-les totes, sense preocupar-
te en excés de si les idees són bones o dolentes. Ja veurem més endavant com
traure partit d’aquesta llista.

[Exercici 8]

● Teoria de l’iceberg (Ernest Hemingway)

La informació que aportem no s’ha de donar directament al lector, sinó que ha
d’estar oculta. S’aplica en les etapes del procés creatiu.

El  resultat  final,  la  forma,  ha  de  ser  menor  al  que  hem  desenvolupat  en
l’estructura. Hem de pensar molt la idea, elaborar-la, també la seua estructura,
però la forma final ha de ser menor que la feina que hem fet.

● Imagina una habitació.                                                                     forma
Pensa en tot el que pot haver-hi. Crea, inventa…
                                                                                                                                  Estructura
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[Exercici 9]

● Exercici d’estil

•  Quan  narrem,  visualitzem  tant  allò  que  és  general  (espais)  com  allò  que  és
particular (objectes).

• Busquem sempre més enllà del que és visible i de l’evident.

• Els detalls i els objectes ens expliquen històries.

• Escriure no només enriqueix i dona vistositat quan escrivim, també hem d’intentar
que aporte alguna informació o que transmeta alguna sensació als lectors.

● Imagina, visualitza, descriu un cendrer.

[Exercici 10]

● Construcció de personatges

Qualitats:

Bondat,  fanatisme,  maldat,  disciplina,  sinceritat,  venjança,  justícia,  mentida,
responsabilitat,  honestedat,  deslleialtat,  justícia,  devoció,  compassió,  crueltat,
corrupció, paciència…

Actituds, estats d’ànim:

Optimista,  trist,  alegre,  pessimista,  nostàlgia,  experiència,  solidaritat,  desencís,
enamorament, covardia, valentia, vital, vague, maduresa, timidesa, odi, derrota,
abandó, constància…

Aficions, gustos, afinitats:

Viatjar, idiomes, música, addiccions, fantasia, art, escriptura, esports, compromís,
projectiu,  col·leccionisme,  bonic,  ordre,  presumida,  exhibicionista,  manies,
glamur, fòbies, intel·lecte, espiritualitat, literatura, radical, racional…
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● A partir de les premisses anteriors, construeix un personatge.

Tria un antecedent de cada bloc per dissenyar un personatge. Explica una breu
història (mig foli).

Qualitat: cruel
Actitud: pessimista
Aficions: músic

El professor pot proposar als alumnes les combinacions que trie o que siguen ells els
que decidisquen les particularitats del seu personatge.

RECORDA!

No expliques.
No digues al lector el que ha de sentir.
Crea una imatge visual.
Mostra, suggereix, evoca, a través de:
-Accions
-Detalls
-Fets
-Gestos

-Peculiaritats
-Diàlegs
-Llocs
-Objectes

→ LECTURA DE MICRORELATS A CLASSE 

[Exercici 11]

→ Lectura dels microrelats que més han agradat als alumnes.
→ Conversa sobre la seua temàtica, sobre els aspectes que suggereixen.
→ Es mantindrà un debat a partir dels microrelats.
→ Es valorarà l’expressió oral dels alumnes.

• Destaca les frases que t’han impactat.
• És important el títol del teu microrelat favorit?
• Transmet alguna emoció? Quina?
• Hi participa algun dels sentits? 
   Sensació visual, auditiva, tàctil, gustativa, olfactiva.
• Hi ha molts o pocs adjectius? (Ja ho saps, no hem d’abusar-ne.)
• El microrelat t’ha projectat alguna imatge visual a la ment?
• Hi has detectat alguna figura retòrica?
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Sobre les figures retòriques o literàries

• Són maneres no convencionals d’utilitzar les paraules per atorgar-los 
bellesa, expressivitat o més vivacitat amb l’objectiu de persuadir, 
suggerir o emocionar el lector.
• Combinació de paraules que creen un determinat efecte.
• Les paraules són sons i lletres.
• Importància de les paraules individualment i a través de la seua relació
amb d’altres.
• Musicalitat.
• Així és com es determina l’estil.

Vols que el teu text tinga ritme?
• Oracions curtes.
• Moltes accions.
• La narració fa que tot avance.
• La descripció frena.

CONSELLS

→ Llegeix en veu alta el que escrigues. T’ha de sonar bé.
→ Retalla, poda, elimina el que no és necessari.
→ No et repetisques i no siguis redundant.

→ ESCRIURE A PARTIR D'UN TEMA

[Exercici 12]

●  A partir d’un tema escriu un microrelat de 150 paraules.

Els relats de Contes a trompades. 100 microrelats per ser llegits a classe estan 
classificats en diverses temàtiques. Són les següents:

Condició humana
Mort
Absurd / Surrealisme
Humor
Fantàstic / Sobrenatural
Malaltia
Zoologia

                                                   
Llocs
Art
Família
Tecnologia
Solitud
Vellesa
Violència / Maldat
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→ MÉS IDEES SOBRE LES QUALS ESCRIURE

[Exercici 13]

● La  classe  triarà una  de  les  premisses  següents  i  cada alumne  escriurà un
microrelat de no més de 200 paraules.

·         Mira algú pel carrer i imagina la seua història.
·         Escriu anècdotes que hagen succeït a l’institut.
·         Escriu anècdotes que t’hagen passat.
·         Imagina una història a partir del títol d’una cançó.
·         Fes una confessió.
·         Escriu una història que només puga ocórrer al teu poble.
·         Reescriu un relat antic des de la perspectiva d’un altre personatge.
·         Conta algun drama social des del punt de vista d’un personatge.
·         Inspira’t en un quadre famós.
·         Escriu una carta.
·         Escriu sobre el teu embaràs (encara que sigues un xic).
·         Estem a l’estiu! Escriu el diari d’un viatge.
·         Parla sobre el teu primer amor.
·         Escriu la teua història familiar.
·         Escriu la teua biografia i exagera una miqueta.
·         Pregunta’t "Què passaria si…?" i escriu a partir de les idees que sorgisquen.
·         Escriu receptes de cuina.
·         Argumenta la teua postura davant d’algun tema.
·     Explica alguna cosa que domines: com fer un cub de Rubik, com guanyar als

videojocs, com fer que tots s’enamoren de tu…
·         Escriu alguna cosa vergonyosa que t’haja passat.
·         Escriu tot el que li diries a la cara al teu cap / amiga / veí…
·         Imagina com seria un dia perfecte.
·         Adapta una història per al públic infantil.
·         Adapta una història infantil per al públic adult.
·         Fes llistes (el que m’agrada / el que no m’agrada).
·         Recórrer a la nostàlgia: explica com eren les coses quan eres menut.
·     Escriu el que has fet avui: no cal una gran història, només explicar-la de manera

interessant.
·         No se t’ocorre res? Fantàstic! Fes un tractat sobre el no-res, el buit…
·         Que escriure no és el teu fort? Busca fotos, dibuixa, compon música…
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→ JOCS PER ESCRIURE MICRORELATS

[Exercici 14]

Escriure jugant és una de les millors maneres d’obtenir bones idees i esprémer la
ment a la recerca dels millors microrelats. El primer que has de fer és fixar-te una
extensió màxima, que habitualment oscil·la entre les 100 i les 200 paraules, encara
que alguns prefereixen prefixar-la en el nombre de línies.

● 1. La capsa màgica (binomi fantàstic)

Cada alumne escriurà dues paraules concretes (és millor que no siguen abstractes)
en paperets diferents. Els introduirà en una capsa de cartró o estoig. L’alumne ha
d’escollir a l'atzar dues paraules que formaran part de la seua petita trama. Com
més insòlites i distants siguen les paraules entre si, el procés de creació serà més
complicat, però també més divertit.

Pots unir les paraules a partir de nexes. (Per exemple, monopatí-avi: El monopatí
de l’avi; l’avi va sortir amb el monopatí, etc.)

● 2. Els salts temporals

Atès que et veuràs obligat a utilitzar alguna vegada l’el·lipsi com a recurs, l’ideal
és  que  el  teu  microrelat  comence en  un  moment  intermedi.  Situa  el  teu
personatge enmig d’un judici, en un hospital, en un llit buit, en una presó, en un
púlpit o en una catàstrofe natural i  fes intrigar el lector perquè intente esbrinar
com ha arribat a la situació present.

→ EL·LIPSI: omet o suggereix la part de la història que no s'explica.

● 3. Les cançons

Utilitza una cançó com a punt de partida per crear el teu microrelat. Per això,
crea la teua pròpia llista amb gèneres i artistes musicals variats en plataformes
com YouTube o Spotify i aleatòriament prem el  play.  Inspira’t  en el que sona,
utilitza fins i  tot elements de la pròpia lletra i  deixa’t  portar per començar a
escriure un microrelat sorprenent.
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● 4. Les llistes de personatges

Com  hem  assenyalat,  habitualment  els  microrelats  només  compten  amb  un
personatge;  així doncs, la seua  originalitat ―encara que la seua descripció siga
lògicament silenciada― és fonamental. Per això, el més important són els rols, els
treballs i els conflictes associats al protagonista de la teua història.

Fes una llista amb tot el que et passe pel cap (exemples que us poden ajudar):

un metge que experimenta amb víctimes terminals, una monja amb doble vida
que a la nit fa de stripper, una tarotista convertida a un culte satànic o un director
d’institut condemnat a pena de mort… 

● 5. Les situacions límit

Pel seu caràcter breu, els microrelats  inclouen un escenari  i  una única línia de
temps.  Si  extremes  la  condició  o  les  condicions  a  què  està  sotmès  el  teu
protagonista, l’interès que aquest pot arribar a suscitar en el receptor serà més
intens. Les situacions límit, ja siguen extravagants, desproporcionades, còmiques
o desesperants, et resultaran armes molt sucoses per crear històries brillants.

Escriu-ne sis, enumera-les i tira un dau per començar a jugar.

● 6. Hipòtesi fantàstiques

Rodari parteix de la idea que les hipòtesis són xarxes. Llances la xarxa i, tard o
d’hora, alguna cosa trobes. Per formular la pregunta es trien a l’atzar un subjecte i
un predicat.

Exemples d'hipòtesis són:

Què passaria si…?
- Si vas en un ascensor i aterres a la Lluna.
- Si un matí en aixecar-te, estiguesses sol al poble.
- Si, de sobte, poguesses travessar les parets.
- Si el teu gos parlés.
- Si en arribar a l’institut, el professor parlés una altra llengua sense ser-ne 
conscient.
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● 7. Joc amb diaris

Es pot buscar el tema fantàstic en diaris desfasats:
Retalla titulars de diaris i barreja’ls per obtenir notícies absurdes o divertides.

la cúpula de Sant Pere
ferida per arma blanca
fuig a Suïssa amb els diners

accident greu a la N-6
entre sarau i sarau
en honor a Lope de Vega

● 8. Joc de preguntes i respostes

D’una banda, els alumnes reuneixen paperets amb una selecció de preguntes i, de
l’altra, amb respostes. Després s’uneixen a l’atzar. Serà com jugar als disbarats.
Ens divertim i veiem si surt un bon material per crear històries.

Exemple:

Qui era? Un mort
On era? Enfilat a la catedral de Burgos
Què feia? Gàrgares
Què va dir? I va dir: Quant és tres per quatre?
Què va contestar la gent? La gent cantava el Porompompero
Com va acabar? I va acabar tres a zero

● 9. Plagiar contes

Es tracta de copiar  l’estructura dels  contes, però inventant  altres personatges,
relacions i situacions deixant anar la imaginació.

● 10. Històries per riure. Cosificar persones.

Atorga la qualitat de cosa o objecte a una persona per elaborar una història.
Pot provocar una sensació còmica, però també inquietud.

Exemple:
L’oncle Joan treballa al guarda-roba d’un restaurant de penjador.
El senyor Manuel és una taula braser.
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● 11. Un conte entre tots

En aquesta activitat els alumnes començaran a escriure un relat en un paper en
blanc.  Quan el professor ho indique o s’haja escrit  un màxim de cinc línies,  el
primer alumne que ha iniciat l’activitat passarà el paper al company del costat
perquè continue el  relat.  Així  es  farà  amb tots  els  companys  de  la  classe,  de
manera que el relat l’acabaran escrivint entre tots. Quan finalment el paper torne
al seu creador original, aquest l’acabarà.

→ ESTRATÈGIES D'ESCRIPTURA CREATIVA

[Exercici 15]

La imaginació

La imaginació es defineix com la facultat humana de crear imatges o realitats no
viscudes ni percebudes.

●  A  partir  d’un quadre,  una imatge d’una revista,  un diari,  una fotografia
familiar o qualsevol estímul visual, escriu un paràgraf del que et suggerisquen
les imatges. Un microrelat de 20 paraules o menys.

●  A partir  de  l’observació  d’una  activitat  quotidiana,  descriu  utilitzant  els
sentits.  Afegeix-hi aspectes sensorials: colors, olors, sabors, etc. Explica una
breu història de 100 a 150 paraules.

● Pensa en una situació extrema: et persegueix un gos; veus com s’ensorra un
edifici caminant pel carrer; perds la faena; et deixa la nòvia per WhatsApp. El
professor pot proposar altres situacions.

[Exercici 16]

La memòria

Escriure  és  recordar  amb  les  paraules,  però  la  memòria  només  és  un  suport
d’informació. Per explicar cal seleccionar només el que serveix per a la narració de
l’argument. Parcel·lem i decidim què és important per explicar la història.

Recordes com va ser el teu primer bes?
Recordes la primera vegada que vas pujar a un avió?
Recordes la primera vegada que vas anar al circ?

● Reflexiona sobre els records anteriors i escriu-ne un relat breu. (Teoria iceberg)
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[Exercici 17]

Què puc contar
Escriu sobre el que coneixes i trasllada-ho a un altre escenari.

● Busca en un diari algun esdeveniment (pot ser antic o desfasat) que et cride
l’atenció i continua la narració amb el que imagines.

Què vols explicar? Per què vols explicar el que vols explicar?
Si tens algunes idees per escriure un relat, es recomana formular-se abans la 
pregunta i després tractar de contestar-la. Exemples:

Vull parlar de l’amor no correspost?
Vull parlar d’un amor juvenil quan és rebutjat pels altres?
Vull parlar de l’esforç que suposa agradar a la gent?

● Tria alguna vivència o assumpte de què t’interessa parlar i dona-li 
narrativitat a través d’un personatge de ficció.

[Exercici 18]

Allunyar-se’n

● Utilitza històries familiars o pròximes per construir l’estructura d’un relat. A 
través d’algun fet proper al teu entorn, ultrapassa l’espai i fes que allò que és 
proper esdevinga universal.

● Fes el mateix, però agafant distància de l’esdeveniment. Com si no fos un
fet proper o familiar.

● Conta aquesta mateixa anècdota o situació a través d’un diàleg.

[Exercici 19]

Primera frase

● Busca un bon començament per al teu microrelat. Pensa en una frase potent
i suggeridora que et convide a seguir escrivint.

□ Parteix de la frase que propose un company de classe.
□ Parteix d’una frase escollida d’alguna publicació.
□ Parteix d’alguna frase que t’haja agradat de Contes a trompades.
□ Parteix de la idea del binomi fantàstic.
□ Parteix de les frases que el professor puga suggerir.
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[Exercici 20]

El títol

● Fes un relat en què el títol siga part essencial de la història.
Exemple: El botxí (pàg. 70)

● El professor proposarà un títol als alumnes.

[Exercici 21]

El final

● Tria l’última frase d’algun dels microrelats de Contes a trompades perquè 
siga el final de la teua història.
Exemple:
Exemple: “El meu poble em posa a cent; permet que visca en paral·lel.” (pàg. 

114)

[Exercici 22]

Posa’t en la pell de…

●  Un ocell, un gat, un robot, un ancià, un gegant, una  xiqueta, etc. Tots són
testimonis del mateix esdeveniment: la sortida del sol.

Posa’t  en  la  pell  de  cadascun.  Com  ho  expliquen.  Imagina  les  diferents
possibilitats.

[Exercici 23]

Bloqueig o sequera creativa

● Transforma un dels teus relats ja escrits en poema.
● Transforma un microrelat de Contes a trompades en poema.
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[Exercici 24]

Disparadors

● Tot seguit, disposes d’alguns començaments. Segueix la narració.

→ Mai va pensar que podia ser un superheroi, fins que va descobrir que tenia
un do. Un do que canviaria la seua vida per sempre…

→ Aquella nit va perdre completament la memòria…

→ Sònia sempre anava descalça a tot arreu; li molestaven les sabates…

→ Aquella nit, quan l’escriptor va començar a escriure, un fet estrany li va 
passar: el bolígraf no transcrivia el que estava pensant…

●  Imagina una trobada amb un extraterrestre.

● L'alumne narrarà la història del seu segrest.

Què va passar, on el van tancar, qui va ser i per quin motiu, com va escapar
o el van alliberar…

●  L’alumne imaginarà que és invisible i  escriurà una narració des d’aquest
estat.

●  L’alumne narrarà les seues peripècies quan un matí es desperte i es veja
convertit en escarabat.

● L’alumne narrarà la història d’un conductor d’autobús avorrit de tot. Un dia
hi puja un captaire i li lliura un objecte estrany que li canviarà la vida.

●  L’alumne inventarà la vida d’una persona a qui no coneix, però que li ha
cridat l’atenció alguna vegada.

● L’alumne narrarà les aventures d’un home que decideix ser un superheroi,
perquè ha vist moltes pel·lícules de Superman, Spiderman…

● L’alumne escriurà frases o paràgrafs sorprenents i interessants que puguen
servir d’inici d’un relat:

Exemple: tot d’una, es va posar a parlar en una llengua molt estranya.
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[Exercici 25]

Inventa el nus de la història

● Inventa la part central de la història a partir del principi i tenint en compte
el final proposat. 

 Plovia molt…                                                         Va arribar a l’hora de l’examen…

 

               …vaig sopar a casa de l’àvia.                                  …la motxilla estava buida.

                

        

              El llum estava encès…                                          Els convidats van arribar…

  

                   …va tancar d’una portada.                                …tot va ser un desastre.

 

[Exercici 26]

De què rius

● Llegeix el microrelat extret de Contes a trompades i escriu, imitant el text,
quines coses són les que et fan riure.

HA HA HA!!! (pàg. 72)

Em ric de tu (i de mi). Em ric d’ells (i de nosaltres). Em ric de tot, amb
tot. Em ric dels paisatges bucòlics; dels objectes gastats, atrotinats; de
la pluja que cau de gairó i del vent que arrabassa barrets. Em ric amb
el vol d’una mosca; del silenci d’un televisor apagat, de les notícies del
món  —ja  siguen  bones  o  dolentes—,  de  les  escombraries,  de  la
cultura, de tot el que acabe en -ura. Em ric del cos, de l’ànima, de la
bellesa  que  a  tots  ens  agrada,  i  de  les  inseguretats  humanes  —
aquestes són molt meues. Em ric quan mato mosques a palmades, de
les seues morts flamenques —¡tirititrán, tran, tran, tran!—, d’aquesta
conducta que adopto tan entretinguda.  Estic content, alegre; tant…
que segueixo amb aquest riure ximple i burleta, fins i tot dalt d’aquest
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terrat obert al cel que em convida a dibuixar acrobàcies, tirabuixons, a
inventar una caiguda amb gràcia, ocurrent, divertida, per acabar amb
tot i em mora de riure.

[Exercici 27]

Selfies

● Llegeix el microrelat extret de Contes a trompades i escriu una breu història
sobre les teues selfies més absurdes.

INSTAGRAM (pàg. 78)

La resplendor de les vies em tempta quan s’aproxima un tren a tota
velocitat.  També  ho  fa  l’altura  d’un  gratacels  o  el  precipici  d’un
penya-segat.  Són  situacions  esgarrifoses  que  em  motiven  a
aproximar-me a les vores. No per acabar amb la meua vida, sinó per
sentir-la  més intensament.  El  cor  em batega a mil per hora quan
penjo d’un fil i sento que un pas en fals em podria portar a l’abisme;
tot  i  així,  tinc  la  sang  freda  de  connectar  la  càmera  del  mòbil,
somriure pletòric a l’objectiu i, amb el braç estirat, fer-me una selfie
per compartir-la a Instagram.

[Exercici 28]

Monòleg interior

Treballa de dins a fora

En  un  monòleg  interior,  el  text  té  la  forma  de  seqüència  de
pensaments  d’un  personatge,  de  manera  que,  en  llegir-lo,
s’assisteix  en  viu  i  en  directe  a  l’activitat  mental  d’aquest
personatge.

El  monòleg  interior  és  el  discorriment de  la  nostra  pròpia
consciència.  Els  pensaments  són  dispersos,  fragmentaris,  caòtics.
Ningú  pot  reconduir  els  seus  pensaments.  Els  pensaments  són
petits detalls, apareixen i desapareixen; són retalls que no porten
enlloc, són sensacions, un dolor, un pressentiment, un record.

El  monòleg  interior  és  com  un  es  parla  a  si  mateix.  Aporta
naturalitat a les històries, humanitza el personatge, li dona un perfil
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més real. S’aparta de l’acció. Permet que els personatges cresquen
en la seua humanitat, en els seus dilemes. Revelen el món interior
del personatge. Fa que connectem amb el personatge. I veiem què
és el que li fa mal, el que el molesta.

El  monòleg interior és un espai  de llibertat,  un espai  d’expressió
lliure, sense regles. En el monòleg interior la consciència sempre
està  parlant,  mai  s’atura,  increpa,  utilitza  interjeccions  ai!,
associacions d’idees inesperades, comparacions insòlites, discuteix,
es felicita, mai calla.

El monòleg interior reflecteix el desordre de les idees, el caos del
pensament.  Es  dispara  la  inventiva,  la  imaginació,  sorprèn  el
personatge en la seua intimitat.

Exemple de monòleg interior

A l’estudi, em miro el quadre que estic pintant: un gerro amb flors
marcides. […] Cloc els ulls: ara veig un carrer llargarut i estret, amb un
munt de nens que corren esverats buscant un refugi. Però les portes
de les cases estan barrades i darrere les finestres apareixen multitud
d’ulls sense rostre. Xisclen sota un cel encès: no té el vermell espès
de la sang ni el vermell lluent de les cireres madures. […] De sobte, el
cel  s’ennegreix  i  els  nens  s’aturen.  […]  apareix  l’Ernest  amb  una
calavera a la mà. Somriu. […]  

Obro els ulls. Dibuixaré la calavera dins d’aquest gerro de vidre, de
panxa  ampla  i  coll  estret.  La  dibuixaré  amb  la  mandíbula  partida,
esdentegada, amb l’os del nas trencat i amb els forats de les conques.

Fragment de La dona sense ulls, de Rosa Font i Massot (Onada Edicions, 2014).

●  Practica el monòleg interior (en primera persona, de 500 a 700 paraules).
Salta’t  les regles,  evita  la lògica,  evita  les explicacions.  Sigues dispers (si  ho
vols).
Com  se  sent  el  personatge,  com  processa,  com  es  mou,  com  gestiona  els
sentiments, com reacciona…
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→ FITXES PER CREAR HISTÒRIES

[Fitxa 1]

Omple les caselles amb paraules que el professor escriurà a la pissarra.  
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[Fitxa 2]
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    [Fitxa 3]

Enganxa la imatge que et donarà el professor i escriu-ne una història.
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[Fitxa 4]
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       [Fitxa 5]
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        [Fitxa 6]
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Contes a trompades
100 microrelats per a ser llegits a classe

Sergi Cambrils

Moltes són les històries que, com la trompa 
d’un elefant, podrien tenir un caràcter flexible, 
juganer, molest, tendre i, fins i tot, violent. El 
llibre comprèn un centenar de relats i algu-
nes il·lustracions que complementen els tex-
tos. L’amor i l’humor apareixen i desapareixen 
contínuament en cada pàgina; la quotidianitat 
i l’extraordinari són presents en cada història 
per formar un llibre que és un autèntic passa-
temps, una mena de capsa de bombons que 
mai saps amb quin et sorprendrà. Alguns dels 
relats d’aquests Contes a trompades van tenir 
una menció dins del mític programa radiofònic 
Wonderland de Ràdio Nacional d’Espanya, un 
referent de la difusió d’aquest tipus de literatu-
ra condensada.

Maremàgnum, 28
ISBN: 978-84-17638-10-8

    atencio@onadaeducacio.com
    Plaça de l’Ajuntament, Local 3 • 12580 Benicarló • 964 47 46 41

SERGI CAMBRILS

Sergi Cambrils (Peníscola, 1975). Re-
coneix que les muralles del castell del 
Papa Luna han influït en la seua vocació 
artística. No té colors favorits, perquè 
des que es va llicenciar en Belles Arts 
n’està embafat. Es dedica a la docèn-
cia de la plàstica i a pintar històries que 
després exhibeix en galeries d’art i altres 
espais. Té editat un àlbum il·lustrat, Esos 
dichosos dichos. Recopilación de expresi-
ones populares (2019). I, des que fa pin-
zellades amb les paraules, ha publicat el 
llibre Tropecientas trompas. Microrrelatos 
(2018), del qual s’adapta aquest que te-
niu a les mans, i un altre ple de referèn-
cies autobiogràfiques amb més d’una 
trentena d’il·lustracions, Autorretrato de 
un bohemio sin cabeza (2020).

Propostes didàctiques
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