MOSSEGAR LA POMA
JOC DE PARAULES
CONTINGUT
- 37 cartes amb substantius trets de cadascú dels contes del llibre de Francesc
Serés
(el primer nom que apareix al primer conte, el segon nom del segon conte i
així successivament)
- 1 carta comodí (amb la Taula dels contes), que es pot utilitzar com s’estimi
més el jugador
- 1 carta amb la portada del llibre que servirà per a concloure el relat
PREPARACIÓ
Cal disposar d’un full i un llapis per a anar escrivint les oracions que aniran
formant els jugadors. El joc pot anar acompanyat de unes pastes, xocolata
desfeta o qualsevol altre tipus de berenar, sopar, copes, etc.
EL JOC
- Es barregen les cartes.
- Qui és mà tria una carta a l’atzar que servirà com a tema del relat a
construir, i la col·loca cap per amunt damunt la taula.
- El secretari encapçala el full amb la paraula triada com a títol.
- Cadascú dels jugador, al seu torn, agafa tres cartes i amb elles construeix
una oració (el primer a jugar ha d’ajustar-se al tema de la primera paraula; els
següents, a més, han de mantenir la lògica del relat que es va construint). Les
col·loca baix del títol en l’ordre en que apareixen a l’oració.
- El secretari escriu l’oració inventada per cadascú dels jugadors.
- L’afortunat jugador que triï la carta amb la portada del llibre tancarà el relat
que s’està construint.
VARIACIONS ICR - OPUS 37
(com el nombre de contes i cartes)
- Amb les cartes exposades a sobre la taula, els jugadors poden escriure un
altre conte diferent, seguint l’ordre:
- en que han estat col·locades pels jugadors
- de dalt a baix
- de dreta a esquerra
- sense seguir cap ordre ni concert (aquesta variació rep el nom d’ad
libitum, com a Eivissa als 70).
- El secretari, després de la barreja, col·loca una carta que serveix de títol i
nou més a sota formant un quadre de tres per tres cartes. Els literaris jugadors
escriuran el seu relat, tot i basant-se en els nou substantius. Es pot fixar un
termini de temps. Es llegeixen les diferents creacions literàries i, entre tots, es
decideix quina és la més original, creativa, divertida, surrealista...
- Qualsevol de les anteriors regles pot ser obviada, anul·lada, enviada a pastar
fang, o modificada, sense cap tipus de remordiment ni conseqüències legals.

