
Sant Jordi Boig  

Concurs de relats esbojarrats sobre la llegenda de 

 Sant Jordi, la princesa i el drac 

 

Celebrem la festa de Sant Jordi amb un concurs de microcontes divertits 

que, tergiversant la llegenda original o introduint-hi elements sorprenents, 

ens arrenqui un somriure que ens ajudi a passar més bé aquests dies 

d’aïllament i preocupació que vivim. Escriviu el vostre fantàstic relat curt, 

envieu-lo a carme@diba.cat i opteu a un dels no tan fantàstics premis del 

concurs. Tots els microcontes es publicaran a la web de l’ajuntament, 

www.carme.cat perquè tothom qui vulgui els pugui llegir. 

 

BASES 

1. Tema: la llegenda de Sant Jordi en un sentit ampli. Podeu fer-hi les 

variacions que vulgueu, capgirant-la o modificant-la perquè el 

vostre relat sigui sorprenent i divertit.  

 

2. Extensió: els relats, escrits en qualsevol de les llengües oficials del 

nostre país, han de tenir una extensió màxima de 100 paraules 

(IMPORTANT: ni una més!), títol inclòs, comptades amb l’eina de 

recompte de paraules del processador de textos del vostre 

ordinador.  

 
3. Autoria: heu de signar el relat amb el nom i els dos cognoms, i sota 

la signatura hi heu de posar la vostra edat. Aquestes dues dades no 

entren en el còmput de les 100 paraules. 

 
4. Condició 1: els relats tenen 3 paraules prohibides. Això vol dir que 

NO LES PODEU FER SERVIR (tampoc podeu fer servir els seus 

plurals). Són aquestes: 

a. princesa  

b. castell  

c. espasa 

http://www.carme.cat/


 
5. Condició 2: els relats tenen 3 paraules obligades. Això vol dir que 

en el vostre relat HI HAN DE SORTIR TOTES TRES 

OBLIGATÒRIAMENT (també podeu fer servir els seus plurals i, en el 

primer cas, qualsevol forma del verb esternudar): 

a. esternut 

b. patata  

c. Carme 

 
6. Premis: s’estableixen dues categories, autors de fins a 14 anys i 

autors a partir de 15 anys, amb dos premis per categoria: Premi al 

relat més ben escrit i Premi al relat més esbojarrat. Cada relat de 

cada categoria només podrà ser mereixedor d’un dels dos premis. 

Els premis consisteixen en llibres de lectura, adequats a cada 

categoria. 

 

7. Termini: el termini de recepció dels microcontes acaba el 24 d’abril, 

l’endemà de Sant Jordi, a les 23.59 h.  

 

8. Publicació dels relats: els microcontes s’aniran publicant a 

www.carme.cat, a mesura que es vagin rebent. No es publicaran els 

textos que no respectin aquestes bases o que tinguin contingut 

ofensiu.  

 

9. Publicació dels premis: els relats guanyadors es faran públics a 

www.carme.cat i en resposta al correu electrònic de l’autor durant 

el cap de setmana del 25 i 26 d’abril. 

 

10. Queda a criteri del jurat la resolució de qualsevol incidència no 

prevista en aquestes bases. Tant aquestes resolucions com el 

veredicte del jurat són inapel·lables. 

 

 

 

 


