
Facendo historia 

 “Se hai una historia en ti, ten que saír.” William Faulkner 

Algunha vez sentaches nun aeroporto e xogaches a adiviñar a vida da xente que te 

arrodeaba? Non podes evitar, ás veces, illarte do mundo e imaxinar mil historias na 

túa cabeza? Es un apaixonado  ou unha apaixonada da lectura? Tes unha morea de 

cadernos cheos de historias que nunca remataches espallados pola casa? Ou es d@ s 

que prefiren gardar notas de audio cando atopan inspiración? Nalgunha ocasión 

pensaches que sería xenial poder reescribir unha historia que che pasou ou que liches? 

Se contestaches afirmativamente a polo menos tres das preguntas anteriores, é que 

hai unha historia en ti! Así que se queres que saia, fai historia e participa no noso 

proxecto de historias curtas colectivas por idiomas. Estas son as bases: 

• Debes ser alumna ou alumno da Escola. 

• Busca o caderno do idioma no que che apeteza escribir e comeza unha 

historia de ficción de calquera xénero ou continúa a que estea comezada.  

• Se non es @ primeir@ en escribir, ten en conta o fío argumental e os 

personaxes creados pola xente que escribiu antes ca ti.  

• Lembra que podes redefinir estes personaxes e / ou engadir novos e  facer 

xiros na trama (non hai restricións para a imaxinación). 

• Contribúe con tantos anacos de historia como queiras. Non hai un mínimo 

ou un máximo de palabras para cada contribución, pero... 

• Cada historia debe ter un máximo de 10 páxinas (5 follas escritas polas dúas 

caras). 

• Calquera pode decidir como e cando remata a historia. 

• Non se poderá comezar unha nova historia ata que a anterior estea rematada 

• Cada vez que fagas unha contribución lembra escribir o teu nome, data na 

que escribiches e o número de páxina no espazo reservado ao principio dos 

cadernos. 

A data límite para participar é o 22 de abril de 2018. O día seguinte, 23 de abril, (o 

Día do Libro), reunirémonos na biblioteca para clausurar a actividade lendo o 

comezo dunha historia por idioma e incorporando os cadernos aos fondos da 

biblioteca ☺. 

Non lle deas voltas, non te preocupes polos erros e déixate levar pola túa 

imaxinación. Hai universos agardando ser creados, personaxes desexando existir e 

historias que, indubidablemente, deben ser narradas. Ousa liberar @ artista que levas 

dentro. Ousa crear.  Ousa facer historia!!!  ☺ 


