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Llegir per parlar, llegir per aprendre

Llengua per a tot 
i per a tothom

PARLEULLEGIU

Humor
negre



{
Abans de llegir

Us considereu persones amb sentit de l’humor?

Quina mena d’humor us agrada més? L’humor negre? El groller? Hi ha algun tipus d’humor que rebutgeu 
o que us costi d’entendre?

Sabeu què són les bases d’un concurs literari? Heu participat mai en un concurs literari o d’una altra mena?

3
2

6

1Us sembla que les bases estan redactades de manera 
entenedora? Queden prou clares les normes i condicions per 
participar? Us ha semblat divertida la forma en què estan 
escrites? 

5Quins són els premis que s’endurà el guanyador? Hi han 
inclòs també alguna referència a l’humor negre? 

Quines llengües s’accepten en aquest concurs? 
Sabeu què és una llengua morta? En podríeu 
citar alguna?

Quines són les circumstàncies que poden fer que el premi 
s’atorgui a títol pòstum? Us sembla que aquesta possibilitat 
deu aparèixer habitualment en altres bases de concursos 
literaris? Què vol dir que el premi quedi desert?

Evidentment les bases del concurs estan escrites 
seguint l’humor negre. Però, segueixen un estil groller o 
intel·ligent i subtil? 

4Molts dels aspectes divertits del text tenen a veure amb l’ús 
del doble sentit de les paraules o expressions, un recurs molt 
emprat en l’humor. Per exemple, per què  parla del veredicte 
o sentència del jurat? I per què deuen demanar una frase en 
estil lapidari? Hi trobeu algun exemple més?

{Després de llegir

{{

Conversa

7Sabeu algun acudit d’humor negre? Us animeu a explicar-
vos-el? Si us atreviu i teniu accés a Internet podeu llegir 
un dels relats que va quedar finalista en aquest concurs. 



Humor negre

Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària. Concurs Literari d’Humor Negre. Humoràlia.  
Lleida: Universitat de Lleida, 2007. 

Lectura

Convocatòria dels premis   Humoràlia 2007   Bases del concurs 

1.  Podrà participar-hi qualsevol persona que se’n mori de ganes, sempre que, per raons 
d’operativitat, sigui viva. 

2.  Les obres han de ser originals i inèdites i podran ser escrites en llengua catalana o castella-
na; es descarta qualsevol altra llengua, incloses les mortes. 

3.  El tema és lliure, però només s’acceptaran els relats que continguin humor negre. En que-
da exclosa la novel·la negra. 

4.  Els relats han de tenir una extensió mínima de trenta fulls A4 i màxima de cinquanta, me-
canografiats a doble espai i per una sola cara, preferiblement impresos negre sobre blanc, 
tot i que, ateses les característiques del concurs, s’acceptaran originals escrits blanc sobre 
negre. Els fulls hauran d’estar ben cosits (amb grapes, res de fil de sutura). 

5.  Les obres han de dur un lema o títol (en estil lapidari, si us plau) que també es farà cons-
tar a l’exterior d’un sobre tancat, a dintre del qual s’esmentaran les dades de l’autor/a: 
nom complet, adreça postal, document d’identificació (DNI, passaport o similar), telèfon i 
adreça electrònica, si se’n té. 

6.  Fins al 13 de juliol del 2007, s’hauran de fer arribar, personalment o per correu postal, cinc 
còpies de les obres en paper a l’adreça  

Universitat de Lleida 
Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària 
Concurs Literari d’Humor Negre - Humoràlia 
Plaça de Víctor Siurana, 1 
25003 Lleida 

Un cop resolt el concurs, els guanyadors i finalistes han de presentar-ne una còpia en versió 
electrònica. 

El jurat estarà format per personalitats del món de les lletres, de l’humor i, si escau, de la 
necrofília. Els seus veredictes i sentències, que seran inapel·lables, es faran públics durant la 
segona quinzena d’octubre de 2007 a www.udl.cat, així com també als mitjans de comunicació 
d’Espanya i Iberoamèrica. 

S’estableix un únic premi dotat amb 3.000 € i làpida commemorativa, que es lliurarà el dia 2 de 
novembre del 2007 al cementiri municipal de Lleida. El jurat podrà atorgar fins a dos accèssits 
sense dotació econòmica. 

El premi pot ser declarat desert o, si les circumstàncies hi obliguen, atorgar-se a títol pòstum. 
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Ampliació de la informació

Humor:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Humor

Una obra de teatre d’humor negre:
http://www.publico.es/catalunya/414414/sense-por-de-l-humor-negre

Un dels relats que va quedar finalista al concurs Humoràlia 2007:
http://relatsencatala.cat/relat/catalepsia/594658

 Llegeix el text de lectura diverses vegades i preveu les 
dificultats que pot tenir. 

 Consulta l’apartat «Informació per preparar aquesta 
lectura» que trobaràs tot seguit. Obtindràs informació 
sobre l’autor o el tipus de text que es presenta.

 Al final d’aquesta pàgina hi ha un apartat amb enllaços 
a webs on, si ho vols, pots ampliar informació.

 Recorda que entre tu i l’aprenent heu de compartir 
un codi per quan calgui fer evident algun error durant la 
lectura.

 És important respondre totes les preguntes de l’apartat 
«Abans de llegir».

Per fer la lectura amb l’aprenent segueix les pautes que es 
donen en el document de presentació del material (http://
www.gencat.cat/llengua/llegirperparlar).

Recorda que l’objectiu és llegir en parella i fer conversa a 
partir de la lectura.

INFORMACIÓ PER PREPARAR AQUESTA LECTURA

El text que us presentem en aquest full és un fragment de 
les bases d’un concurs literari. Tots els concursos han de 
tenir unes bases que especifiquin les regles i condicions 
per participar-hi, les dates, els premis, etc. Per això han 
d’estar redactades de manera clara i entenedora. 

Com veureu, aquestes bases són d’un concurs de relats 
que han de contenir humor negre. Aquest és un estil 
de fer humor en què els temes tractats estan relacionats 
amb la mort, les desgràcies o les malalties. Aquests temes 
normalment es consideren políticament incorrectes o 
desagradables i l’humor ajuda a relativitzar-los i a posar 
en evidència que ens afecten a tots. L’acceptació d’aquest 
tipus d’humor moltes vegades depèn de si es practica de 
forma intel·ligent o de forma grollera, tot i que sovint això 
és molt subjectiu: i el que per a un és groller, pot no ser-
ho per a un altre.

DURADA DE L’ACTIVITAT 1h.


