MISSIÓ

HUMOR

Hi ha éssers malhumorats,
que mai de riure amb un llibre s’han petat.
És més, diuen que l’humor és una fal·làcia
i que és millor una vida trista que amb gràcia.
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Perquè no s’imposi el riure literari
han amagat els llibres en un laberint estrafolari.
Troba’n i salva’n un de cada color
i retorna al món el bon humor.
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L’EXÈRCIT DEL RIURE
MISSIÓ LLIBRES VERMELLS
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El mètode infal·lible per guanyar als éssers malhumorats és
aconseguir que es morin de riure. Així que hem d’inventar
un exèrcit de personatges extraordinàriament divertits.
Aquí tens alguns consells per crear un personatge molt i molt
divertit per lluitar contra uns éssers molt i molt malhumorats.
· Llegeix-te un llibre verd i pregunta’t: Què tenen d’especial els
personatges? Per què t’han resultat graciosos?
· El teu personatge pot fer coses inesperades com, per exemple, un
conill que només salta cap enrere, una vaca que dona gelats
de bròquil en comptes de llet, un tauró vegetarià o un pirata que
no sap nedar.
· El teu personatge pot semblar una mica estrafolari: parla només
amb embarbussaments, veu els colors creuats o ensopega sempre.
· El teu personatge pot tenir alguna cosa especial en el físic:
un elefant amb la trompa diminuta, una girafa amb les potes curtes
o que veu només en blanc i negre. I pensa: quins problemes o
avantatges tindria gràcies a això?
· També pots crear el teu personatge amb la pràctica surrealista
del «cadàver exquisit».
JA TENS EL TEU PERSONATGE CÒMIC?
Ara dibuixa’l. Retalla’l. Posa-li un nom i presenta’l a la resta. I, junts,
formeu un Exèrcit del riure amb tots els personatges còmics.

Com que un Exèrcit
el Riure heu inventat,
un llibre vermell queda alliberat.

LA VEU DE L’HUMOR
MISSIÓ LLIBRES BLAUS
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Els éssers malhumorats estan convençuts que riure
amb un llibre és impossible.
Demostra’ls que no és així.
La teva missió és aconseguir que riguin escoltant una història!
T’AJUDEM A ACONSEGUIR-HO.
· Escull un llibre blau i llegeix-lo diverses vegades.
· Identifica els moments més hilarants. Tingue’ls presents per generar
expectativa, tensió i ritme en llegir el llibre.
· Inventa silencis que prolonguin la sorpresa per provocar més riure
(això mai falla).
· En els moments de tensió, crea onomatopeies, crits i altres efectes sonors
que multipliquin el riure.
· Posa veu als personatges, pots crear un joc entre veus greus i agudes,
per exemple.
HO TENS TOT PREPARAT?
Comença a llegir.
Fins i tot es podria inventar un riuròmetre.
Com més rialles del públic, més armes per lluitar contra
els éssers malhumorats.

Com que mil riures has despertat,
un llibre blau queda alliberat.

EL MUSEU DE L’HUMOR
MISSIÓ LLIBRES LILES
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Cal trobar el costat graciós de la vida, en qualsevol situació,
per evitar que el mal humor col·lapsi el món sencer.
La teva missió consisteix a crear una imatge humorística
per vèncer els éssers malhumorats.
ET DONEM ALGUNES PISTES PER ACONSEGUIR-HO:
· Tria un llibre groc i llegeix-lo. Què t’ha fet riure? El contrast entre imatge
i text? La sorpresa? L’exageració? Veure alguna cosa “prohibida” com ara
a uns pares posar-se el dit al nas? Ha, ha, ha!
· Agafa una imatge d’una revista que t’agradi i que tingui possibilitats
i converteix-la en alguna cosa divertida. Com?
1. Afegeix diàlegs (absurds, rars, onomatopeics, graciosos) entre
els personatges de la imatge.
2. Pots fer que la imatge i el text que afegeixis es contradiguin.
3. Fes un collage. Converteix el petit en gran, inverteix l’ordre,
la posició lògica de les coses o de les relacions entre les persones.
4. Desperta un somriure a través de l’exageració, d’invertir rols, 			
d’ubicar una cosa inesperada a la imatge.
JA TENS LA TEVA IMATGE CÒMICA?
Penja-la i converteix la teva classe, la teva casa, la teva habitació
en un Museu de l’Humor.

Com que un Museu del Riure has creat,
un llibre lila queda alliberat.

UN DEBAT HUMORÓS
MISSIÓ LLIBRES VERDS
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Els éssers malhumorats ja estan gairebé convençuts.
Comencen a entendre que, amb humor, es pot parlar de tot,
fins i tot de temes seriosos!
Per convèncer-los de manera irreversible cal organitzar un debat.
Proposar arguments seriosos, nobles, reflexionats, per arrossegar-los
a la banda humorística de la vida.
DEBAT, DEBAT!
· Cada grup o participant ha de llegir un llibre verd.
· Preparació del debat: Per què salvar aquest llibre i no un altre?
1. Quins recursos d’humor utilitza l’autor/a?
2. Trets còmics del personatge.
3. Recursos visuals i textuals que provoquen l’humor en el llibre.
4. Quins temes seriosos proposa?
5. Com de divertit aconsegueix exposar els temes seriosos identificats?
A DEBATRE!
No oblideu ser divertits en les vostres exposicions i arguments.

Caram!

Quin discurs tan ben argumentat,
qualsevol llibre verd pot ser alliberat.

L’ENCICLOPÈDIA DEL RIURE
MISSIÓ LLIBRES GROCS
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I ara, per rematar, des del saber els anem a guanyar.
Des de la racionalitat acabarem de convèncer als éssers malhumorats.
Sí! Encara que els costi de creure…
el coneixement pot ser divertit!
Per alliberar el llibre cal demostrar que aprendre amb humor és possible.
EN MARXA!
· Llegeix-te un llibre groc i pregunta’t: quin és el tema tractat? Com el
transmet amb humor?
· Potser és la imatge la que aporta l’humor? O és el text? O tots dos?
O la relació entre text i imatge?
· Com es planteja el tema proposat: des d’un punt de vista lògic, ilògic,
usual, inusual?
I ARA ARRIBA EL REPTE
· Tria un tema seriós que t’interessi (els pingüins, els planetes, la Primera
Guerra Mundial) i pensa com exposar els continguts de forma divertida.
· Recorda! Pots usar les teves armes humorístiques (humor visual, verbal,
personatge graciós) a l’hora de narrar els continguts!

Com que el coneixement
amb humor has explicat,
un llibre groc queda alliberat.
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HO HAS ACONSEGUIT?
• Imprimeix i retalla el teu carnet d’agent secret de l’humor.
• Puja una foto a les xarxes socials etiquetant-nos amb el hashtag
#Missióhumor.

AGENT
SECRET
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