
 
 
 

 
 

 

  CONCURS DE  MICRORELATS 

QUÈ ÉS UN MICRORELAT? 

El microrelat és un text narratiu  molt breu on apareix una acció i només un o dos 
personatges.  

LA RECEPTA DEL MICRORELAT 

 Has de triar un tema. És essencial que et centris en una sola emoció o idea, com si 

es tractés d’una fotografia. Així que comença a observar, recordar, imaginar...  

 
 Un cop tens el tema, escull el personatge o personatges (un parell màxim).  

 
 Decideix quin efecte vols causar en el lector: vols connectar amb les seves 

emocions, conscienciar-lo sobre una temàtica determinada , compartir una 

denúncia, busques la seva reflexió amb la minitrama que crearàs, busques 

l’humor...? 

 
 Abans de començar a redactar, fes un mapa conceptual amb tot allò que passi pel 

teu cap per tal d’organitzar les teves idees. 

 
 Els microrelats són breus, així que és molt bona idea iniciar-lo a la meitat de l’acció. 

 
 El desenllaç ha d’estar minuciosament calculat i ha de suposar una ruptura o 

sorpresa, per al lector/a i coherent amb la resta del relat. Evita els finals tipus “ i tot 

va ser un somni”. 

 
 Si ja has redactat el text i és massa llarg, elimina les repeticions i tots els elements 

prescindibles per a la seva comprensió.  

 
 El teu minirelat encara no té títol? És el moment d’escriure´l. Pot aprofitar-lo per a 

que t’ajudi a contextualitzar la historia, per exemple, Dia de pluja. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

VOLS VEURE ALGUNS EXEMPLES?  

El dinosaurio  
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. (Augusto Monterroso) 

***** 

Qüestions de tràmit 
Van dir al reu que tenia el dret d’una última voluntat, però ell respongué que 
passava, perquè no s’entendrien pas. (Pere Calders) 

***** 

Val més no tocar-ho 
Es va realitzar. Al final, després de grans esforços i sacrificis, ho va aconseguir. I el 
que són les coses: es veu que no valia la pena, perquè tothom coincidí a dir-li que 
estava molt millor en la seva etapa de projecte. (Pere Calders) 

***** 

No se sap mai 
De les quatre rodes del cotxe, n’hi havia una que girava al revés. Però era la bona, 
perquè provava d’allunyar-se d’una corba que ens va desmanegar a tots. (Pere 
Calders) 

***** 

Calidad y Cantidad   
No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a visitar al alba, cuando su 
amada era más larga (Alejandro Jodorowsky) 
 
El miedo 
Una mañana, nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al 
mediodía, le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal y 
como lo había dejado: jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de 
la libertad.“ (Eduardo Galeano) 

***** 

El recto 
Tenía la heroica manía bella de lo derecho, lo recto, lo cuadrado. Se pasaba el día 
poniendo bien, en exacta correspondencia de líneas, cuadros, muebles, alfombras, 
puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acerbo y una espantosa pérdida. Iba 
detrás de familiares y criados, ordenando paciente e impaciente lo desordenado. 
Comprendía bien el cuento del que se sacó una muela sana de la derecha porque 
tuvo que sacarse una dañada de la izquierda. 
Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz débil que le pusieran exacta 
la cama en relación con la cómoda, el armario, los cuadros, las cajas de las 
medicinas. 
Y cuando murió y lo enterraron, el enterrador le dejó torcida la caja en la tumba 
para siempre . (Juan Ramón Jiménez) 

 



 
 
 

 
 

 

ENS ENVIES EL TEU MICRORELAT? 

 El microrelats s’escriuran en Word i l’extensió serà d’un màxim de 140 

paraules sense comptar el títol. I si acompanyes el teu relat amb un 

dibuix que l’il·lustri? 

 
 Hem de ser creatius, és per això que els microrelats han de ser 

originals i inèdits. Vaja, que no facis un Google d’amagat i + un 

“Copy&Past”. 

 
 Els microrelats poden ser textos de 

reconeixement a la tasca dels 

professionals que treballen per nosaltres 

aquests dies, missatges positius d’ànim i 

paciència, microrelats amb idees 

creatives i divertides que proposeu o 

que esteu vivint aquests dies.  

 
 Pots escriure el teu microrelat en qualsevol de les llengües 

d’aprenentatge de l’institut; català, castellà, anglès, francès i alemany. 

 

 Esperem els teus microrelats al mail:  cultura@insjoseplladonosa.cat  
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