Hola amics i amigues! Benvinguts al Supertaller de
l’humor.
D’aquest llibre hem de dir que en part ha estat,
si no escrit, almenys inspirat, per tots vosaltres.
Sí, i tot té a veure amb les presentacions i
animacions del nostre anterior llibre El taller de
l’humor que, gràcies a la Fundació Bromera, hem
realitzat en escoles, escenaris, hospitals, centres
comercials, etc.
Les nostres animacions incloïen endevinalles,
contes, embulls de paraules i altres jocs del llibre El
taller de l’humor. Però a poc a poc vam afegir més i
més coses relacionades amb l’humor en les nostres
presentacions, animats per tots vosaltres, amics i amigues lectors/espectadors.
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Amb tot allò que us ha agradat més i amb moltes
coses noves hem fet aquest Supertaller de l’humor,
que esperem que siga més súper, més divertit i més
al vostre gust.
Així que: Gràcies!, apreciats amics i amigues per
animar-nos i donar-nos les idees per al nou Supertaller de l’humor.
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CITACIONS D’HUMOR

En aquest apartat, amics, us mostrarem unes quantes
frases o citacions molt divertides. Són les coses que
dirien algunes persones, i també alguns animals o
coses, si pogueren parlar.
Jugarem així amb l’humor, buscant sempre el doble
sentit. De segur que et fa gràcia més d’una citació i
veuràs com t’entren ganes d’inventar-ne centenars. Què
dic centenars?, milers, ja ho veuràs.
«El dia m’és molt pesat.» Un elefant del circ.
«Guanye els diners a puntellons.» Un jugador
de futbol.
«Tan bo que sóc i ningú em pot veure.» L’home
invisible.
«Tots diuen que tinc molt de rotllo.» El meu
cosí, el forner.
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«Ma mare diu que tinc la llengua molt llarga.»
Un camaleó.
«La meua dona té moltes tecles.» El marit d’una
pianista.
«Sempre que em rasque l’orella, acabe en la infermeria.» El capità Garfi.
«Ens agraden molt els gossos.» Una colla de puces
que ara veig saltar.
«Porte notícies fresques.» Un esquimal.
«El meu nuvi és una bèstia.» La bella.
«Quan treballe deixe a tots amb la boca oberta.»
Un dentista.
«Crec que tinc el despertador espatllat.» La bella
dorment.
«Anem al gra.» Un pot de crema per a l’acne.
«El meu fill sempre em du carabasses.» El pare
d’un verdurer.
«Tinc molts problemes.» El meu llibre de matemàtiques.
«Tenim sempre la pell de gallina.» Les gallines
del corral de ma tia.
«Sóc el senyor dels anells.» El joier del meu
barri.
«Tinc la cara molt dura.» Una moneda d’euro.
«Conta’m aquest secret que sóc tot orelles.» L’elefant Dumbo.
«M’agrada anar de flor en flor.» Una abella que
vol picar-me.
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«La gent diu que tinc molt de morro.» Un ós
formiguer en un documental.
«La nostra mare és una porca.» Els tres porquets
del conte.
«Vull menjar-me un cavall.» Un jugador d’escacs.
«No sóc supersticiós, però sempre toque ferro.»
El ferrer del meu poble.
«Sempre vaig per les rames.» Una mona del zoològic que li diuen Pepa.
«Estic rodejat d’animals.» Noé.
«Tinc els nervis d’acer.» Un robot.
«M’ha deixat plantada un jardiner.» Un roser.
«Preferisc donar que rebre.» Un karateka.
«Per pèls he perdut el tren.» El meu perruquer
Toni.
«Sempre estic apegat als llençols.» Un fan
tasma.
«Tots els meus fills tenen el cognom Diferent.»
Pep Diferent.
«El meu professor diu que estic molt verd.» Un
extraterrestre.
«Encara que vulgues tirar-me, jo sempre tornaré
a tu.» Un bumerang d’un australià que estiueja a
Gandia.
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