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TALLER DE CONTES: El conte literari 
a càrrec de Joan Boher 

 

 

 Joan Boher , llicenciat en Filologia per la 
Universitat de Girona, treballa activament en el 
camp de la ficció: narrador, escriptor, guionista i  
dinamitzador d´activitats literàries. 
 
 Com a narrador oral , amb més de 8 anys de 
dedicació professional treballant per a 
biblioteques, escoles i editorials. Membre fundador  
de l´Associació de Narradors Professionals. 
 
 Com a escriptor , ha  publicat diversos relats 
infantils traduïts a més de 8 idiomes, entre ells e l 
coreà: 
 “El Sultà i els ratolins” Ed.OQO. 
  “Els Reis d´Orient i el misteri del camell 
perdut” Ed.Baula. 
 
 Per a adults ha col.laborat amb els guionistes 
d´El Terrat  en el llibre de relats: 
 
 “Fora de sèrie”  Ed.Columna. 
 
 Recentment ha iniciat la seva carrera de 
guionista televisiu  dins el programa programa “ El 
món d´en Guai ”IB3;  guionista radiofònic  a “Un 
banquet amb les llagostes” d´Onacodinenca. 
 
 Com a actor i dramaturg  és membre de la Cia. 
l´ Escarabat , amb diversos espectacles de creació 
pròpia . 
 
 I com a dinamitzador d´activitats literàries, 
organitza periòdicament clubs de lectura  a diverses 
biblioteques d´arreu de Catalunya i tallers 
d´escritura  pel Consorci de Biblioteques de 
Barcelona  i el Centre Cultural La Mercè de Girona. 
 
 
 

www.joanboher.cat 
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EL TALLER 

 

 

 Amb el "Taller de contes" volem apropar 

l´alumne al món del conte  literari: 

 Quan apareix?  

 Com es defineix?  

 Les principals característiques... 

 

 I posar en pràctica els coneixements adquirits 

amb múltiples i divertits exercicis pràctics. 

 

 També donarem algunes nocions bàsiques sobre el 

funcionament del món editorial, llegirem algunes 

obres representatives, les opinions dels autors més  

destacats i alguns consells per tal d´aconseguir 

publicar algun dia els nostres contes. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES: 

 

 -Màxim 15 alumnes 

 -Duració: 4 sessions. 1´30h/sessió 

 

 -Opcional:     

 Nivell II (Pràctic): 4 sessions.  
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OBJECTUS GENERALS 

 

 -El conte com a gènere literari, història. 

 

 -Els grans narradors de la literatura 

universal. 

 

 -Adquisició  dels recursos tècnics que ens 

permetran elaborar un relat curt. 

 

 -Maduració de l´estil personal i coneixement 

d´altres models literaris. 

 

 -Elements constitutius del conte i 

experimentació. 

 

 -Anàlisi i crítica del conte. 

 

 -Coneixement del funcionament del món 

editorial. 

 

METODOLOGIA 

 -El curs s´impartirà en català. 

 

 -Els exercicis es podran realitzar en català o 

castellà. 

 

 -Breu apartat teòric. 

 

 -Múltiples exercicis pràctics. 

 

 -Lectura de fragments significatius. 

 

 -Anàlisi de contes i/o autors destacats. 
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CONTINGUTS 

 

 

CAPÍTOL PRIMER "Creativitat" 

 -Presentació. 

 -Ficció. 

 -Escriptura. 

 EXERCICIS i LECTURES 

 

 

CAPÍTOL SEGON "Estructura" 

 -El conte. 

 -Idees. 

 -La trama 

 EXERCICIS i LECTURES 

 

 

CAPÍTOL TERCER “Contingut" 

 -Història el conte literari. 

 -Personatges. 

 -Diàleg. 

 -Descripció. 

 EXERCICIS i LECTURES 

 

 

CAPÍTOL QUART "Edició" 

 -Decàleg del perfecte contista. 

 -Conte vs. Relat. 

 -El Gènere. 

 -Publica el teu conte! 

 EXERCICIS i LECTURES 
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LECTURA 
 -Bayard, Pierre "Com parlar dels llibres que no 
hem llegit" Empúries. 
 -Blay, Antonio "Lectura rápida" Iberia. 
 
 -Font,Carme "Cómo escribir sobre una lectura" 
Alba. 
 
 
MÓN EDITORIAL 
 -Arqués,N. "Marketing para escritores" Alba. 
 -Bartolomé, Manuel i Vidal, María "Escritos y 
dichos sobre el libro" Edhasa. 
 -Folch, Ramon  "Manual del perfecte escriptor 
mediocre" La Campana. 
 -Muchnik, Mario "Léxico Editorial" Taller De 
Mario Muchnik.  
 -Kohan, Silvia Adela "Claves para publicar tu 
libro" Espasa-Calve. 
 
 
TALLER D´ESCRIPTURA 
 -Montes, Felipe "1303 ejercicios de creación 
literaria" Berenice.  
 -Kohan, Silvia Adela  "Taller de escritura" 
Diseño Editorial. 
 
 


