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El llibre de les «200 muses» va néixer arran d'un repte 
que em vaig autoproposar: publicar un text a «La Llibreta 
Vermella» cada dia laborable del 2015 i dir, en cada cas, 
d'on havia sorgit la inspiració per escriure'l. A partir d'aquí 
va començar la recerca per trobar  les 200 muses que
necessitava per completar el desafiament, demanant als 
lectors del blog que m'enviessin propostes per escriure 
(paraules soltes, una frase, una imatge, una cançó,...).

A final d'any, amb l'objectiu complert, vaig recollir totes 
les creacions en un llibre. Vaig ordenar els textos en 21 
itineraris de lectura perquè fos el lector qui decidís en 
quin ordre volia llegir els textos que componien el recull: 
per ordre cronològic d’escriptura, per gènere o seguint un 
eix temàtic. 

Les muses estan per tot arreu. Si us agrada escriure, us 
animo que feu com jo i sortiu a buscar-les.

Feliç escriptura. Ens llegim!

Teresa Saborit
Escriptora. Narradora oral. Gamificació de projectes literaris.
www.lallibretavermella.cat / www.VullEscriure.cat 

Gurb, juny del 2016
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Tots els textos de les «200 muses» estan inspirats per 
les propostes que em van enviar els lectors de «La 
Llibreta Vermella». Si vosaltres haguéssiu rebut alguna 
d'aquestes propostes... Què hauríeu escrit?

A continuació trobareu 10 de les propostes que vaig
rebre: en tots aquests casos es tractava que el text final 
contingués un seguit de  frases  o  de paraules 
obligatòries.

Us animo que poseu en una bossa deu papers 
doblegats, numerats de l'1 al 10, i la feu passar de mà en 
mà: cadascú haurà de treure un dels números  de  la 
bossa  i escriure un petit text que respongui a la proposta 
que li haurà tocat (podeu adaptar  les  paraules 
obligatòries en singular/plural, femení/masculí).

Si sou més de deu persones, quan acabeu la primera 
ronda torneu a posar tots els papers a dins de la bossa i 
feu que la bossa continuï circulant per la classe.  Una 
mateixa proposta pot donar lloc a multitud de textos 
diferents! Si sou més de deu, us n'adonareu en primera 
persona. Per què us sembla que es produeixen aquestes 
diferències?

PD. Voleu saber què vaig escriure jo? Una vegada 
hagueu escrit el vostre text, i llegit els dels companys, 
podeu anar a fer un cop d'ull al llibre de les «200 muses» 
per descobrir-ho.
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#
PARAULES 

OBLIGATÒRIES
LLIBRE «200 MUSES»

1 Sobredosi [Musa 12] Doctor

2
Préssec, vaixell, sofà, 

camisa, twitter
[Musa 199] Twitter 

macedònia

3

«Estrès laboral», 
«paisatge marí»,

«fer un cim»,
«viatge en rodalies»

[Musa 11] Què faríem 
sense els Rodalies?

4
Cal·ligrama, tramvia, 
abandonar, esquirol,

penya-segat

[Musa 96] Esquirol 
mecanografiat

5
Pluja, fang, petó, 

llavis, mocador
[Musa 88] Besa’m

6
Escriptor, ploma, 

llibre, taronja
[Musa 155] Taronja 

polisèmica

7
«El vol d’una papallona», 
respirar, «banda sonora»

[Musa 54] Pizza per a dos

8
Moment, somriure, 
plaer, incís, atrevit

[Musa 63] Un incís

9
Paraula, bombolla, 

melodia, escletxa, agulla, 
núvol

[Musa 8] Bombolla de bits

10
Drac, xampú, 

corall, fregall, ulls
[Musa 31] Sóc un drac

Activitats de creació literària basades en el llibre «200 muses» - �
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Hem vist que una mateixa inspiració pot donar lloc a 
multitud de textos, però... És possible fer l'exercici 
contrari?

A continuació trobareu 10 textos de les «200 muses» que 
van ser inspirats per una imatge. Llegiu el text i intenteu 
endevinar com era la fotografia/il·lustració que el va 
inspirar. Era de dia o de nit? Hi havia molta o poca gent? 
Era una imatge actual o d'època? D'un lloc proper o d'un 
planeta llunyà? Feu una breu descripció de cadascuna 
de les imatges i després visiteu els enllaços per 
descobrir si la inspiració real s'assembla o no a la vostra 
elecció.

Qui encerti  més  imatges  guanyarà el títol honorífic
d'«Inspirador fotogràfic»!

En general, quines imatges han estat més fàcils de 
descobrir? Quines han estat més difícils? Per què creieu 
que unes imatges han estat més fàcils d'endevinar que 
d'altres?

Activitats de creació literària basades en el llibre «200 muses» - �



1
[Musa 24] Gèlida confident

Foto: www.lallibretavermella.cat/gelida-confident

2
[Musa 52] Demà i per sempre

Foto: www.lallibretavermella.cat/dema-i-per-sempre

3
[Musa 67] Arrels

Foto: www.lallibretavermella.cat/arrels

4
[Musa 80] Tu no vols

Foto: www.lallibretavermella.cat//tu-no-vols

5
[Musa 85] Caixes de refresc abandonades

Foto: www.lallibretavermella.cat/caixes-de-refresc-abandonades

6
[Musa 160] Trencaones de sal

Foto: www.lallibretavermella.cat/trencaones-de-sal

7
[Musa 176] Vola lluny

Foto: www.lallibretavermella.cat/vola-lluny

8
[Musa 178] Joc de partida

Foto: www.lallibretavermella.cat/joc-de-partida

9
[Musa 183] Victòria microscòpica

Foto: www.lallibretavermella.cat/victoria-microscopica

10
[Musa 188] Lladre de set vides

Foto: www.lallibretavermella.cat/lladre-de-set-vides
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Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, un 
cal·ligrama és una «composició poètica en la qual la 
disposició de l’escriptura i la mateixa tipografia tenen una 
dimensió plàstica figurativa». La «[Musa 96] Esquirol 
mecanografiat» és un cal·ligrama. Us animeu a crear-ne 
un vosaltres?

Guardeu els teclats, traieu els pinzells i dibuixeu amb 
paraules un cal·ligrama en el que aparegui un animal 
que hagueu vist aquest matí, des que heu obert els ulls 
fins que us heu assegut per començar la primera classe 
del dia. Si no recordeu haver-ne vist cap, feu un cop d'ull 
al vostre voltant: estem rodejats d'animals!
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Una vegada tinguem tots els cal·ligrames, els podem
penjar en un mural i construir el nostre propi bestiari 
il·lustrat amb una nota d'advertència: «Encara que sembli 
increïble tots aquests animalots han estat vistos aquest 
matí pels voltants d'aquests paratges... O potser encara 
estàvem somiant?».

Compartiu el bestiari a les xarxes social i mencioneu-me: 
m'encantarà veure com us ha quedat!

Què us ha semblat aquesta activitat? Si haguéssiu de 
definir el  vostre  animal  amb tres adjectius, quins 
utilitzaríeu? Heu utilitzat només paraules o també hi heu 
afegit dibuixos i formes? Heu utilitzat un únic color o heu 
optat per cal·ligrames multicolors? Heu utilitzat només 
folis blancs o heu fet un collage amb altres materials? Si 
només heu utilitzat paraules, escrites en un únic color i 
sobre folis en blanc... Per què ho heu fet així?

Activitats de creació literària basades en el llibre «200 muses» - �
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El llibre de les «200 muses» va néixer arran d'un repte 
que em vaig autoproposar: publicar un text a «La Llibreta 
Vermella» cada dia laborable del 2015 i dir, en cada cas, 
d'on havia sorgit la inspiració per escriure'l.

Us animeu a imitar-me?

Des d'avui i durant els pròxims 7 dies cada dia haureu 
d'escriure un text i publicar-lo a internet: el text pot ser 
tan curt com un tweet o tan llarg com El Quixot; si no 
teniu un blog, el podeu penjar al Twitter, al Facebook o a 
qualsevol xarxa social a on pugui tenir accés tota la 
classe (podeu obrir un perfil específic pel desafiament i 
tancar-lo quan s'hagi acabat). Accepteu el repte?

A continuació veureu una taula amb 7 caselles: copieu-
les en un foli DIN A4, amb horitzontal, i pengeu-la en un 
lloc ben visible de la vostra habitació. Cada dia, després 
de publicar el text, agafeu un bolígraf i feu una creu al dia 
que correspongui. De mica en mica, anireu construint 
una cadena de «X». Aconseguireu que la cadena no es
trenqui?

DIA
1

DIA
2

DIA
3

DIA
4

DIA
5

DIA
6

DIA
7
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Necessiteu inspiració per complir amb el repte?

A continuació trobareu un llistat amb una proposta de 7 
temes: interpreteu-los com vulgueu!

Dia 1 Por

Dia 2 Tendresa

Dia 3 Tristesa

Dia 4 Alegria

Dia 5 Ràbia

Dia 6 Dubte

Dia 7 Gratitud

Heu superat el repte? Si és així, felicitats! Si heu fallat 
algun dia, no defalliu, hi ha més setmanes que 
llonganisses: torneu-ho a provar la pròxima setmana!

Què és el que us ha costat més? Què és el que us ha
ajudat a mantenir el ritme? Què faríeu diferent la pròxima 
vegada?

Activitats de creació literària basades en el llibre «200 muses» - 	
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Si em seguiu al twitter (@TereSM_) sabeu que hi ha una 
etiqueta que em té el cor robat: el #tweetrelat.

Què  és  un  tweetrelat?  Hi  ha  diverses  respostes 
correctes:

1) Una història de 140 caràcters.

2) La continuació d’un tweet convertit en relat.

3) «Que què és un tweetrelat, em preguntes?
Un tweetrelat, piulador, ets tu.» 
(www.twitter.com/TereSM_/status/455957900364902400)

Al llibre de les «200 muses» hi  ha un parell  de textos 
construïts  a  partir  de  #tweetrelat.  Un  dels  principals 
avantatges  d'aquest  tipus  de  publicacions  és  que,  si 
tothom utilitza la mateixa etiqueta, existeix la possibilitat 
de  crear  cadenes infinites  de missatges  que  continuïn 
una mateixa història. 

Us atreviu a piular una història en directe?

Us proposo que aquesta activitat duri una hora. Per fer-la 
és necessari que tothom tingui un mòbil, una tauleta o un 
ordinador amb connexió a internet i un compte de Twitter 
des d'on piular (en cas de no tenir-lo,  caldrà donar-se 
d'alta):

Pas 1 - Escollir l'etiqueta que s'utilitzarà durant l'activitat.

Activitats de creació literària basades en el llibre «200 muses» - 		



Pas 2 - El professor piula un primer text de 140 caràcters 
utilitzant l'etiqueta escollida i mencionant-me (així sabré 
que esteu escrivint  i  us podré seguir:  si  m'aviseu amb 
antelació, fins i tot puc publicar la primera piulada el dia i 
hora que em digueu).

Pas 3 - Durant la següent hora, tothom podrà intervenir 
quan li sembli millor per continuar la història: és important 
recordar  d'utilitzar  l'etiqueta  convinguda  per  tal  que  la 
història no es perdi. Tothom ha de publicar com a mínim 
2 piulades.

Pas 4 - Quan faltin cinc minuts perquè s'acabi l'hora, s'ha 
de procurar que les piulades condueixin la història cap a 
un final.

Pas 5 - Un cop finalitzat el temps, totes les piulades es 
poden recollir en un Storify.

Què us sembla la història resultant? Té sentit? Es nota 
que  ha  estat  escrit  per  moltes  persones  diferents? 
Quines són les parts que han quedat millor? Per què? 
Què ha estat el més divertit? Què ha estat el més difícil? 
La pròxima vegada, què faríeu diferent?

Activitats de creació literària basades en el llibre «200 muses» - 	�
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L'últim text  del  llibre  de les  «200 muses» va  ser  molt 
especial d'escriure. Per una banda, perquè va servir per 
completar el desafiament que m'havia plantejat 12 mesos 
abans. Per l'altra, perquè la musa que el va inspirar va 
fer  que  nasqués  en  un  format  únic:  en  un  format 
transmèdia.

Una  obra  transmèdia  és  aquella  que  es  comunica  a 
través de diversos mitjans, cadascun dels quals conté un 
fragment únic: com si fos un calidoscopi, els fragments 
es complementen entre si i és necessari trobar-los tots 
per reconstruir la història en la seva globalitat.

La «[Musa 200] L’emancipació de les lletres – Part A», 
per exemple, té fragments al blog, a Instagram, a Twitter i 
a Facebook: per llegir l'obra en el seu conjunt, cal que el 
lector passi d'una xarxa a l'altra seguint les pistes. 

Aquesta és una altra de les característiques d'un projecte 
transmèdia:  el  lector  ha  de  prendre  un  rol  actiu  per 
completar-ne la lectura.

Us animeu a crear una història transmèdia?

Pas 1 -  Creeu  una història  base.  Us aconsello  que la 
primera vegada partiu d'una història el màxim de simple 
possible, que es pugui resumir en un parell de frases (p. 
ex.  «El senyor  Y necessitava una forquilla  però no en 
trobava  cap  que  li  agradés.  Al  final  va  decidir  fer-se 
forquiller i crear els seus propis coberts: va tenir tant èxit 

Activitats de creació literària basades en el llibre «200 muses» - 	�



que les seves forquilles van començar a vendre's per tot 
el món i es va fer ric!»)

Pas 2 - Penseu com podeu «explicar» la història que heu 
creat.  Feu  volar  la  imaginació!  Penseu  en  tots  els 
«mitjans» que teniu a la vostra disposició i feu que cada 
un expliqui la història des d'un punt de vista únic (p .ex. 
blog: el senyor Y explica les desventures intentant trobar 
la forquilla perfecta; Instagram: les creacions forquilleres 
del  senyor  Y,  cada  una  més  original  que  l'anterior;
Twitter:  una  comunitat  de  seguidors  entusiastes  del
senyor Y fan que les seves forquilles viatgin per tot  el 
món amb l'etiqueta #Viscalesforquilles; Facebook: el club 
dels forquillers; món real: el museu de les forquilles).

Pas 3 -  Recordeu de deixar «pistes» que permetin als 
lectors intuir que hi ha més mitjans que poden visitar per 
completar la història (p. ex. un dels seguidors del senyor 
Y a Twitter pot publicar una piulada dient que ha visitat el 
museu  de  les  forquilles).  També  heu  de  pensar  en  la
manera  com  els  lectors  «entraran»  a  la  història:  com 
sabran  que  existeix?  (p.  ex.  repartir  a  l'entrada  de 
l'escola  fulletons  de  propaganda  ficticis  amb  una 
suposada oferta d'una nova col·lecció de forquilles del 
senyor Y que s'acaba de posar a la venda).

Pas  4  -  Distribuïu-vos  per  grups  i  feu  que  cada  grup 
s'encarregui d'un mitjà. 

Pas 5 - Poseu-la en circulació!

Els lectors han estat capaços de trobar tots els fragments 
de la història? Quina ha estat la seva reacció? Què és el 
que els ha agradat més? Què és el que heu trobat més 
difícil? Què faríeu diferent la pròxima vegada?
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