DECÀLEG PER ESCRIURE MICRORELATS
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Un microrelat és una història mínima que no necessita més
que unes poques línies per ser explicada, i no el resum d'un
conte més llarg.
Un microrelat no és una anècdota ni una ocurrència. Com tots
els relats, el microrelat té plantejament, nus i desenllaç i el seu
objectiu és explicar com es resol el conflicte que es planteja
en les primeres línies.
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Habitualment el període de temps que s'expliqui serà petit. És
a dir, no transcorrerà gaire temps entre el principi i el final de
la història.
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Convé evitar la proliferació de personatges. En general, per a
un microrelat tres personatges ja són multitud.
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Xarxa de biblioteques públiques
de Sant Joan Despí

BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA
Major, 69
Tel. 93 267 57 02
Matins: dimarts, dimecres, divendres i dissabtes
de 10:00h a 14:00h
Tardes: de dilluns a divendres de 15:30h a 20:30h

El microrelat sol succeir en un sol escenari, dos com a
màxim.
Per evitar allargar-nos en la presentació i descripció d'espais i
personatges, és aconsellable seleccionar bé els detalls amb
els quals seran descrits.
Un microrelat és, sobretot, un exercici de precisió en explicar i
en l'ús del llenguatge. És molt important seleccionar
dràsticament el que s'explica (i també el que no s'explica), i
trobar les paraules justes que ho expliquin millor. Per aquesta
raó, en un microrelat el títol és essencial: no ha de ser
superflu, és bo que entri a formar part de la història i, amb una
extensió mínima, ha de desvetllar alguna cosa important.

BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL
Av. Barcelona, 83-85
Tel. 93 477 12 82
Matins: dimarts, dijous i dissabtes de 10:00h a 14:00h
Tardes: de dilluns a divendres de 15:30h a 20:30h

Malgrat la seva reduïda extensió i el mínim del succés que
narren, els microrelats expliquen alguna cosa molt petita, però
que té un significat molt gran.

bsjdmr

És molt convenient evitar les descripcions abstractes, les
explicacions, els judicis de valor i mai cal tractar de convèncer
el lector del que ha de sentir.

@bibsjdmr

Pensa diferent, no et conformis, fuig dels tòpics. Un no escriu
10 (ni microrelats ni res) per explicar el que ja s'ha dit mil
vegades.

bsjmmp

VI edició

SANT JOAN DESPÍ

u
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microrelats

del 23 d'abril

al 28 de juny

@bibliotecammp
@BibMR
@BiblioMartiipol
Organitza

Biblioteques
Sant Joan Despí

La VI edició del Concurs Sant Joan Despí escriu
microrelats organitzat per la Xarxa de Biblioteques
de Sant Joan Despí té com a objectiu descobrir el
talent literari i despertar la imaginació dels
usuaris/es d'aquesta Xarxa i, en general, de totes
aquelles persones interessades en l'escriptura.

BASES DEL CONCURS
(VERSIÓ REDUÏDA)

1. Tenir més de 14 anys i presentar només un microrelat
setmanal. Els menors d’edat hauran d’aportar l’autorització del
pare, mare o tutor/a.
2. Tenir carnet de biblioteca per garantir l’anonimat.
3. Podeu escriure tant en català com en castellà.
4. Els textos han de ser de creació pròpia.
5. L’extensió no serà inferior a 100 paraules ni podrà
sobrepassar les 150 paraules (incloent el títol).
6. Pots participar-hi emplenant el formulari i lliurant-lo al
personal de la biblioteca o enviant el microrelat per correu
electrònic a santjoandespiescriu@gmail.com abans de les 20h.
dels dijous (Vegeu la cronologia del concurs).
Biblioteca Mercè Rodoreda
C/Major, 69 (Sant Joan Despí)
De dilluns a divendres de 15:30h a 20:30h
i dimarts, dimecres, divendres i dissabte de 10h a 14h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Av. Barcelona, 83-85 (Sant Joan Despí)
De dilluns a divendres de 15:30h a 20:30h
i dimarts, dijous, i dissabte de 10h a 14h
7. No s’acceptarà cap escrit fora de termini.
8. Cada setmana publicarem la fotografia que ha de donar peu
al microrelat. La fotografia serà publicada convenientment pels
organitzadors del concurs tant a les biblioteques com a les
xarxes socials.

CRONOLOGIA DEL CONCURS

1r CONCURS SETMANAL
• Entrega de microrelats: del dimarts 23 d'abril a les 10.00h. fins al
divendres 26 d'abril a les 14.00h.
• Publicació de tots els microrelats participants:
divendres 26 d'abril a les 16.30h.
• Votació: del divendres 26 d'abril a les 16.30h.
fins al diumenge 28 d'abril a les 00.00h.
• Anunci del guanyador i publicació de la fotografia pels següents
microrelats: Dilluns 29 d'abril a les 16.00h.

5è CONCURS SETMANAL
• Entrega de microrelats: del dilluns 20 de maig a les 16.00h.
fins al divendres 24 de maig a les 14.00h.
• Publicació de tots els microrelats participants:
divendres 24 de maig a les 16.30h.
• Votació: del divendres 24 de maig a les 16.30h.
fins al diumenge 26 de maig a les 00.00h.
• Anunci del guanyador i publicació de la fotografia pels següents
microrelats: Dilluns 27 de maig a les 16.00h.

2n CONCURS SETMANAL
• Entrega de microrelats: del dilluns 29 d'abril a les 16.00h. fins al
divendres 3 de maig a les 14.00h.
• Publicació de tots els microrelats participants:
divendres 3 de maig a les 16.30h.
• Votació: del divendres 3 de maig a les 16.30h.
fins al diumenge 5 de maig a les 00.00h.
• Anunci del guanyador i publicació de la fotografia pels següents
microrelats: Dilluns 6 de maig a les 16.00h.

6è CONCURS SETMANAL
• Entrega de microrelats: del dilluns 27 de maig a les 16.00h. fins al
divendres 31 de maig a les 14.00h.
• Publicació de tots els microrelats participants:
divendres 31 de maig a les 16.30h.
• Votació: del divendres 31 de maig a les 16.30h.
fins al diumenge 2 de juny a les 00.00h.
• Anunci del guanyador i publicació de la fotografia pels següents
microrelats: dilluns 3 de juny a les 16.00h.

3r CONCURS SETMANAL
• Entrega de microrelats: del dilluns 6 de maig a les 16.00h. fins al
divendres 10 de maig a les 14.00h.
• Publicació de tots els microrelats participants:
divendres 10 de maig a les 16.30h.
• Votació: del divendres 10 de maig a les 16.30h.
fins al diumenge 12 de maig a les 00.00h.
• Anunci del guanyador i publicació de la fotografia pels següents
microrelats: Dilluns 13 de maig a les 16.00h.

7è CONCURS SETMANAL
• Entrega de microrelats: del dilluns 3 de juny a les 16.00h.
fins al divendres 7 de juny a les 14.00h.
• Publicació de tots els microrelats participants:
divendres 7 de juny a les 16.30h.
• Votació: del divendres 7 de juny a les 16.30h.
fins al dilluns 10 de juny a les 00.00h.
• Anunci del guanyador i publicació de la fotografia pels següents
microrelats: dimarts 11 de juny a les 11.00h.

4t CONCURS SETMANAL
• Entrega de microrelats: del dilluns 13 de maig a les 16.00h. fins al
divendres 17 de maig a les 14.00h.
• Publicació de tots els microrelats participants:
divendres 17 de maig a les 16.30h.
• Votació: del divendres 17 de maig a les 16.30h.
fins al diumenge 19 de maig a les 00.00h.
• Anunci del guanyador i publicació de la fotografia pels següents
microrelats: Dilluns 20 de maig a les 16.00h.

8è CONCURS SETMANAL
• Entrega de microrelats: del dimarts 11 de juny a les 11.00h. fins al
divendres 14 de juny a les 14.00h.
• Publicació de tots els microrelats participants:
divendres 14 de juny a les 16.30h.
• Votació: del divendres 14 de juny a les 16.30h.
fins al diumenge 16 de juny a les 00.00h.
• Anunci del guanyador: dilluns 17 de juny a les 16.00h.

FASE FINAL DEL CONCURS

• Publicació dels 8 microrelats guanyadors: dimarts 18 de juny abans de les 18.00h.
• Votació: fins al dilluns 24 de juny a les 00.00h.
• Divendres 28 de juny: Acte de cloenda, lectura dels microrelats finalistes, nomenament del guanyador final i entrega del premi.

