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Lectura i escriptura contra les 
retallades de la cultura. 
RC, la llar dels relataires. 
El recull “Segona oportunitat” ja 
és al forn. 
Entrega de premis ARC-Catarsi. 
Descobreix què és “El camí del 
Sorral”. 
A l’ARC, celebrarem l’Any Espriu. 
Informació de tots els concursos 
actius. 
Un passeig per l’e-Univers ens 
presenta dos blocs de relataires. 
Tenim quatre títols nous a L’apa-
rador. 
Presentació del poemari “Glops 
de nit”. 
I per concloure un puzle carregat 
de notícies. 

Fa pocs dies ens vam fer ressò de la notícia del tancament d'una  

llibreria: la Catalònia. Sembla ser que aquesta llibreria de la Ron-

da de Sant Pere venia d'unes quantes generacions, havia su-

perat una Guerra Civil, un incendi, i altres diversos conflictes. 

Però no ha superat l'actual crisi que ens embolcalla tots plegats! 

Aquest tancament se suma a un altre: el de la llibreria Ona, on 

només hi trobàvem llibres en català. Però no s'acaba aquí, la 

cosa: la llibreria Robafaves, de Mataró, també tanca. Esperem, 

però, que aquest tancament només sigui temporal; això és el 

que ens diuen, desitgem que superin els problemes que tenen 

actualment. Tant de bo! Abans de donar aquest editorial per 

acabat, llegeixo que l'Enciclopèdia Catalana acomiada el 25 % 

de la plantilla i tanca la llibreria Proa. I així, anar fent! No tinc pas 

la intenció de fer un llistat de llibreries que tanquen, seria massa 

trist, així que m’aturo aquí per fer una petita reflexió. 

En una reunió recent del gremi de llibreters amb el conseller de 

Cultura, Ferran Mascarell, van acabar apel·lant al compromís 

dels ciutadans –suposo que es referien als ciutadans lectors– i 

venien a dir que el millor que podem fer és comprar llibres a les 

nostres llibreries de referència, aquelles del nostre barri, de la 

nostra ciutat, del nostre poble. 

I, què voleu que us digui? em fa l'efecte que no ens hauríem de 

deixar enlluernar per la cultura-deixalla, la cultura "comercial i 

prou", aquella que ens exposa columnes i columnes del mateix 

llibre, fent-nos-el entrar pels ulls i posant-nos-el a l'abast de la 

mà... perquè l'editorial del llibre en qüestió paga perquè així 

sigui (qüestió de màrqueting, doncs) o perquè l'autor o autora és 

una persona mediàtica. Res a dir dels autors consagrats, evi-

dentment. Ni dels autors novells, tinguin l'edat que tinguin (no 

confondre novell amb jove)! Ens cal una bona dosi de perspicà-

cia per saber distingir allò que volem d'allò que volen que vul-

guem...  

Què us sembla, continuar lluitant per la cultura seriosa? Què us 

sembla, escriure, escriure i escriure com antídot contra el mac-

donalisme cultural? Permeteu-me la llicència d'inventar aquesta 

paraula, i que cap  devorador d'hamburgueses no se m'ofengui! 

I quan sembla que se'ns tanquen portes, quan representa que la 

situació convida a clausurar no solament llibreries sinó també 

ments pensants, quan la societat exigeix que siguem poca cosa 

més que clons que no reflexionen, què hem de fer nosaltres? 

Llegir, llegir i llegir! I escriure, escriure i escriure! I anar en contra 

d'aquesta uniformització que, de manera subliminar, se'ns està 

exigint!  M. Montserrat Medalla  

BUTLLETÍ NÚM. 2  FEBRER DE 2013 



ARC A L’ATAC  2  Associació i associats 

      
   
   
   

   
La llar dels relatairesLa llar dels relatairesLa llar dels relataires   

Per sort, els relataires tenim una llar 
confortable, ben endreçada, sense 
estretors, on hi podem conviure 
amb comoditat. A dia d’avui som un 
total de 11.307 autors, una xifra que 
parla per ella mateixa. Les pertinen-
ces d’una prole tan nombrosa no 
són poca cosa. Hi ha gairebé 71.000 
relats publicats. No seria gens exa-
gerat dir que el web de RC conté el 
volum més important de textos onli-
ne en català de l’actualitat. 
Heu pensat què seria de nosaltres, 
dels relataires, sense llar? Per sort 
―permeteu-me que em repeteixi― 
l’equip d’Omatech, una empresa jove 
i aventurera, que sospesava la viabilitat de tirar en-
davant tot un seguit de projectes, va tenir una pen-
sada extraordinària: fer un web de relats en català 
«perquè qualsevol persona tingués la possibilitat 
d’escriure les seves inquietuds en la seva llengua  
―cito textualment als artífexs de la pàgina― sigui 
quin sigui el seu nivell socioeconòmic o el seu àmbit 
laboral habitual». I així va ser com van concebre RC, 
com si es tractés d’una pàgina de tertúlia literària on 
poder comentar les obres de cadascun dels autores i 
autores i valorar-les. 

Així va néixer RC 
 Aquesta idea tan afortunada va tenir lloc el matí del 
18 d’octubre de 2003, concretament al cafè Bagels 
del carrer de la Canuda. Tal vegada s’hauria de de-
manar que s’hi instal·lés una placa commemorativa, 
al cafè. Amb una gestació brevíssima, com podreu 
comprovar, el dia 11 de gener de 2004 veia la llum la 
pàgina de Relats en Català. El primer relat  que va 
servir per donar la benvinguda a tots els relataires és 
aquest: Benvinguts/des a www.relatsencatala.com.   
Aquí hi podreu trobar un xic d’història de com va 
sorgir el projecte i a Manual de relatsencatala.com 
(Part 1) com es va estructurar la primera pàgina que 
Omatech va posar a disposició del públic relataire. 
Aquell primer web constava d’una capçalera i tres 
columnes amb diferents mòduls que s’anaven actua-
litzant. No era tan dinàmica ni suportava tant pes 
com la pàgina actual, però comptava, igual com ara, 
amb una editora encarregada de validar els relats i 
de recomanar aquells que tenien interès per a tots 
els lectors. Comptava, com ara, amb set categories 
per classificar els relats i una zona per fer publicitat 

dels concursos (ja n’han passat uns 
quants pel web amb resultats immi-
llorables), així com una llista dels re-
lats comentats i dels més valorats 
pels lectors. A més, incorporava un 
fòrum per tal que els autors es po-
guessin  comunicar entre ells. 

Els primers relataires 
El mes de juliol de 2004 es va dur a 
terme la primera trobada relataire. 
En aquells primers mesos de vida, ja 
publicaven de manera habitual al-
guns companys històrics de l’ARC, 
com ara Montse Assens (mar), que es 
va estrenar amb un poema el mes de 
febrer; Sílvia Romero (llibre) i Ramon 

Navarro Bonet (rnbonet) també van escollir un poe-
ma per iniciar-se en la pàgina. En canvi, Vicenç Am-
brós i Besa ho va fer amb un relat força llarg, però 
del tot recomanable. En aquells inicis, també  van 
estrenar-se com a relataires Josep Bonnín Segura, 
Enric Perich (copernic) , Joan Adell (brumari), Marc 
Freixas, Sergi Yagüe, Carme Cabús, Jordi Solé 
(pivotatomic), Conxa Forteza, autors i autores que 
acumulen un gran nombre de títols i de lectures. De 
ben segur que em deixo molts noms, però tampoc 
no els podria posar tots en aquestes línies. 

“Et desitjo” 
Publicar els relats era, i continua sent, molt senzill i, 
gràcies a això, els usuaris del web, tant autors com 
lectors, van augmentar de seguida. Un d’aquells 
relats inicials, un poema per ser més exactes, és a 
dia d’avui un dels textos més llegits i més comentats 
de RC. Té 63.111 lectures i un títol ben senzill: “Et 
desitjo”. L’autora és Montse Assens i, curiosament, 
el va penjar el dia 14 de febrer de 2004, un dia dels 
enamorats de fa exactament nou anys. I diu així: 
 tot està en silenci,  
 com nou,  
 a punt d'estrenar 
 i, el petit so d'una paraula 
 ressona en l'espai minúscul de la cambra 
 mentre el sol del matí il·lumina un petit 
 racó d'intimitat 
 donant-li essència i caliu 
 doncs a cau d'orella et dic: 
 "et desitjo" 
El nostre desig és gaudir de la bona literatura que 
trobem cada dia a la nostra llar, la dels relataires.  

En aquest cafè va néixer 

RC l’any 2003 

http://relatsencatala.cat/relat/des-a-www-relatsencatala-com/980
http://relatsencatala.cat/relat/manual-de-relatsencatala-com-part-1/6647
http://relatsencatala.cat/relat/manual-de-relatsencatala-com-part-1/6647
http://relatsencatala.cat/relat/trobada-relataire-juliol-2004/10952


Doncs sí, el recull ja s’està coent a foc 

lent, que és com més saborosos surten 

els plats, i segurament els llibres també. I 

ja podeu anar reservant el proper 13 d’a-

bril si és que voleu assistir a la presenta-

ció en societat del vuitè llibre de la 

col·lecció Relataires. 

Aquesta presentació es durà a terme a la 

sala d’actes de la Biblioteca de la Sagra-

da Família, a les 12.00, i ho farem de la 

manera que es mereixen les segones 

oportunitats. 

D’aquesta presentació, ja us en tornarem 

a parlar. Ara el que toca és avançar-vos 

que en aquest recull hi trobareu vint-i-

quatre relats ben diversos que us garan-

tim que faran les delícies de tota la famí-

lia, dels més petits als més grans, perquè 

hi ha històries d'allò més tendres, d’a-

mors perduts i retrobats, històries de 

superació que injecten optimisme en els 

temps que vivim, algunes ens faran sentir 

un xic de nostàlgia i d’altres ens faran 

somriure. I és que Segona oportunitat 

congrega personatges de tota mena, 

com ara un dimoniet al·lèrgic a l’infern 

(pobrissó!); un torero reconvertit en can-

tant gràcies a la intervenció de l’àngel de 

la guarda (això és un àngel com cal, sí 

senyor, que no és divertiment de bon 

gust acabar amb la vida dels braus); una 

escriptora que es troba en la necessitat  

d’haver de llogar una protagonista que se 

li rebel·la constantment (perquè després 

diguin que els personatges no tenen vida 

pròpia); un detectiu que va a la caça i 

captura d’un criminal de guerra i, fins i 

tot, un pistoler que es troba amb una 

situació del tot inesperada.  

Les cobertes, a hores d’ara, les està ela-

borant la nostra artista particular Xus 

Royo, a partir d’una fotografia magnífica 

d’Empar Sáez, a qui agraïm des d’aques-

tes línies que ens l’hagi cedida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I per acabar d’arrodonir-ho tot, el llibre 

compta amb un pròleg de l’escriptora i 

periodista Blanca Busquets, creadora de 

l’espai “La Segona Oportunitat” de Cata-

lunya Ràdio i guardonada amb el premi 

Llibreter l’any 2011 per la novel·la La 

nevada del cucut. 

 
 Al bloc de l’ARC hi trobareu l’índex del 

recull. 
 Al Fil d’Ariadna hi trobareu una magní-

fica ressenya de la novel·la de Blanca 

Busquets.  

LA SEGONA OPORTUNITAT JA ÉS AL FORN 

 

El proper dia 16 de març  a les 12.00, a la 

sala Bernat Martorell de Can Ramis de 

Sant Celoni, tindrà lloc l’entrega de pre-

mis del concurs ARC-Catarsi 2012 de 

relats de ciència-ficció, fantasia i terror, 

centrat aquest cop en el tema genèric de 

la “història”. 

El tema genèric oferia sis subtemes bi-

mestrals que proposaven als autors recu-

perar la figura llegendària de Otger Cata-

ló el primer bimestre, que dediquessin 

març i abril a viatjar cap a l’Antiguitat per 

tal de submergir-se a l’imperi Persa, i que 

en els mesos de maig i juny exaltessin o 

no la personalitat de Rasputin, força 

llicenciosa segons diuen. Res millor que 

unes vacances (juliol-agost) dedicades a 

la guerra del Francès, una tardor càlida 

(setembre-octubre) per reivindicar la 

figura de Jaume I el Conqueridor i reme-

morar en els darrer mesos de l’any 

(novembre-desembre) la guerra de Suc-

cessió de tant funestes conseqüències.  

Uns quants autors de l’ARC, alguns fins i 

tot reincidents, van resultar seleccionats 

per la qualitat dels seus relats. Citarem: 

Francesc Xavier Marcet, Ferran d’Armen-

gol, Francesc Aunión, Alícia Gili, Glòria 

Calafell i Josep M. Repullés. 

Per acompanyar els relats, es va obrir un 

concurs d’il·lustracions, muntatges i 

fotografies per il·lustrar, valgui la redun-

dància, l’imperi Persa, la guerra del Fran-

cès i la guerra de Successió. Il·lustracions 

que després es van votar entre els mem-

bres de l’Associació. 

I ara ja és tot a punt per lliurar els premis. 

Durant l’acte es farà un passi de diaposi-

tives amb les il·lustracions presentades a 

concurs i s’anunciarà quines són les més 

votades i, per tant, les guanyadores. 

També es llegiran fragments dels relats 

seleccionats com a finalistes i hi haurà 

l’entrega del premi a l’autor o autora del 

relat guanyador. I ja no revelarem res 

més. És bo conservar un cert misteri, 

sobretot en un premi d’aquestes caracte-

rístiques. El que sí fem és garantir-vos 

que, si us apunteu a l’acte, us ho passa-

reu d’allò més bé.  
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 ENTREGA DE PREMIS ARC-CATARSI 

http://elfilariadna.blogspot.com.es/2011/10/la-nevada-del-cucut-de-blanca-busquets.html


 

La revista “Lo Càntich” va néixer 
l’any 2010 com un assaig de càntic 
col·lectiu en llengua catalana, amb 
l’objectiu de promocionar i difondre 
obres literàries, artístiques i culturals, 
en format de revista digital periòdica. 
Amb la posterior integració amb l’As-
sociació de Relataires en Català, i 
assumint també els objectius especí-
fics de l’ARC, hem estat treballant en 
el desenvolupament d’una col·lecció 
integrada dins de “Lo Càntich”, sota 

el segell editorial 
de l’ARC, però 
enfocada a obres 
d’autoria individu-
al, temes mono-
gràfics i/o mono-
temàtics, d’exten-
sió superior a les 
col·laboracions 
habituals en la 
nostra revista. Així 
es va iniciar el pro-
jecte col·lecció 
Camí del Sorral, al 

mes de desembre del 2011.  
Un any més tard, i després de quatre 
publicacions ja editades i dues més 
que veuran la llum en els propers 
mesos, formalitzem aquesta primera 
convocatòria interna, per rebre obres 
per ser editades dins de la col·lecció, 
facilitant la publicació dels autors i 
autores a través d’un projecte de 
col·laboració. Aquesta convocatòria, 
en la seva primera edició, va adreça-
da exclusivament a autors i autores 
associats a l’ARC i/o que hagin parti-

cipat significativament en el projecte 
“Lo Càntich”. Poden participar 
aquells autors i autores que desitgin 
publicar en la col·lecció Camí del Sor-
ral alguna de les seves obres (una per 
autor/a i convocatòria), de qualsevol 
gènere (narrativa, poesia, teatre, 
assaig, relats curts...) i acceptin for-
mar part d’aquesta edició col·lectiva.  
Per participar, s’haurà de sol·licitar, 
mitjançant un correu electrònic diri-
git a l’adreça de l’ARC associa-
cio.relataires@gmail.com, els docu-
ments “formulari d’inscripció” i les 
“bases de la convocatòria” que esta-
ran disponibles a partir del dia 1 de 
març del 2013, especificant a l’as-
sumpte del correu Convocatòria 
Camí del Sorral. Aquesta primera 
fase d’inscripció es tancarà el dia 31 
de març del 2013. El posterior perío-
de de recepció d’originals s’obrirà el 
dia 1 d’abril del 2013 i es tancarà el 
dia 30 d’abril del 2013.   
Cliqueu aquí:  
Col·lecció Camí del Sorral 

CONVOCATÒRIA “CAMÍ DEL SORRAL” 2013 

Primera edició 

L’any 2013 es commemora el 
centenari del naixement de Salvador 
Espriu (Santa Coloma de Farners, 
1913 – Barcelona, 1985) i, per aquest 
motiu, ha estat designat per la 
Generalitat de Catalunya com “Any 
Espriu 2013”. Al llarg de l’any 
s’organitzaran actes i celebracions de 
caràcter cultural, cívic i participatiu, 
per difondre i actualitzar l’obra de 
l’escriptor i per fer memòria del seu 
compromís cívic. 
Des de l’Associació de Relataires en 
Català (ARC) volem col·laborar en 

aquest esdeveniment amb una 
convocatòria molt especial, un 
homenatge a l’escriptor, amb una 
doble vessant: literària i artística; i 
amb un objectiu solidari. 
Properament, molt properament, us 
farem conèixer aquest projecte. 
Esperem que us agradi!  
 
Per saber més de l’Any Espriu: 
http://www.anyespriu.cat/  
 
http://www.xtec.cat/web/centres/
celebracions2013/anyespriu  
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Teniu alguna obra a l’habitació dels somnis? 
Voleu veure-la publicada? Seguiu el camí. 

A L’ARC CELEBRAREM L’ANY ESPRIU 

mailto:associacio.relataires@gmail.com
mailto:associacio.relataires@gmail.com
http://www.locantich.cat/2010/03/colleccio-cami-del-sorral-arc-lo-cantich.html
http://www.anyespriu.cat/
http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions2013/anyespriu
http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions2013/anyespriu
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MICRORELATS AMB MOLT PECAT 

Data inici: 08/10/2012  
Data final: 20/05/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Peresa no ha estat excusa per-
què sobre les plomes relataires 
creixessin teranyines. De fet, la 
participació ha superat la d'anteri-
ors convocatòries i la notabilitat 
de les obres participants ha provo-

cat que calgués exercir vot de qua-
litat per escollir els cinc relats se-
leccionats, que passen a formar 
part dels finalistes del concurs. 
El jurat d'autors i autores del Con-
curs ARC de Microrelats a la Ràdio 
2012-2013 “Pecats capitals (7+1)” 
després de les deliberacions ne-
cessàries, ha triat els següents 
relats com els més representatius 
de la Peresa. Si voleu llegir-los 
només cal clicar damunt del títol. 
 Sé que vindrà, de Toni Arencón i 
Arias  
 Ajaguda a la chaise longue, de 
Frèdia 
El jeure és la millor feina, d’Oke 
 La visita, de Pit-roig 
 Àlbum fotogràfic, de Vladimir  
Si voleu escoltar-los, teniu l’opció 
de fer-ho en directe o bé a gràcies 
als podcasts que les emissores de 

ràdio que donen suport a aquesta 
iniciativa relataire acostumen a 
penjar a les seves pàgines web.  
Per a tots aquells que tingueu curi-
ositat de saber com sonen els mi-
crorelats llegits a la ràdio, os dei-
xem alguns enllaços. Podreu es-
coltar els relats i, fins i tot, descar-
regar l’arxiu al vostre ordinador. 
El programa Històries s’emet els 
dimecres de 20.00 a 21.00 hores, a 
Ràdio Argentona i Vilassar Ràdio, 
a la freqüència 104.6. La seductora 
veu de Sílvia Cantos ens llegeix 
uns quants relats pecadors:  
    Pecat de la luxúria 
    Pecat de la gola 
Encara queden uns dies perquè us 
decidiu a pecar i recordeu que la 
ira és un sentiment no controlat 
d’odi i d’enuig, un sentiment gens 
convenient en aquests temps.  

CONCURSOS EN ACTIU: COMPTEM AMB TU 

  

T’agrada la poesia? Recitar en veu 
alta? No t’ho pensis més i partici-
pa en el Concurs de rapsodes. 
Tens temps de triar un poema que  
t’agradi, d’assajar-lo, de gravar-lo 
i enviar-lo a l’Associació de Rela-
taires en Català. Per participar en 
aquest concurs no cal que siguis 
soci. Trobaràs detallades les ba-
ses en aquest enllaç: 
Concurs de rapsodes    
 

Resulta que a tu el que més t’a-
grada és la fantasia, aquells con-
tes que els avis t’explicaven de 
petit i que tu no pots estar de re-
memorar. Si és que el públic in-
fantil és el més agraït i també el 
més exigent, això cal tenir-ho 
present. Si tens ganes d’escriure 
alguna història on l’aigua sigui la 
protagonista, consulta les bases: 
Concurs de contes infantils  
 

A tu el que t’agrada més són les 
històries breus, brevíssimes... Per 
què dir amb moltes paraules allò 
que es pot dir amb menys d’una 
pàgina i, a més, amb un final sor-
prenent? Doncs, aquest és el teu   
concurs. No cal que siguis  soci de 
l’ARC per participar, només que 
els pecats capitals et serveixin de 
font d’inspiració. Clica aquí:   
Concurs de microrelats a la ràdio 

http://relatsencatala.cat/relat/se-que-vindra/1042966
http://relatsencatala.cat/relat/ajaguda-a-la-chaise-longue/1042939
http://relatsencatala.cat/relat/el-jeure-es-la-millor-feina/1042884
http://relatsencatala.cat/relat/la-visita/1042992
http://relatsencatala.cat/relat/album-fotografic/1042802
http://www.ivoox.com/arc-a-radio-luxuria-audios-mp3_rf_1644186_1.html
http://www.ivoox.com/arc-a-radio-gola-audios-mp3_rf_1644271_1.html?autoplay=1
http://associaciorelataires.blogspot.com.es/2012/12/concurs-arc-de-rapsodes-2013-associacio.html
http://associaciorelataires.blogspot.com.es/2013/01/concurs-arc-de-contes-infantils-2013.html
http://associaciorelataires.blogspot.com.es/2012/10/concurs-arc-de-microrelats-la-radio.html
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El mes d’agost de 2010, Jordi Masó, 

més conegut com a Vladimir, enceta-

va La bona confitura amb l’objectiu 

de concentrar-hi microrelats per lle-

par-s’hi els dits, tal com passa amb la 

bona confitura. 

Però, què hem d’entendre per micro-

relat? Així ens ho explica el propi au-

tor en el primer post del bloc: «Un 

microrelat ha d’explicar una història: 

no pot limitar-se a ser una reflexió, un 

aforisme o una frase enginyosa, cal 

que hi passi alguna cosa. I l’autor ha 

de saber concentrar la  narració en 

poques paraules, ser destre en l’ús de 

l’el·lipsi, saber trobat el mot just, aspi-

rar a la concisió extrema..., assolir la 

màxima expressivitat amb els mínims 

mitjans».  

Després d’aquell post n’han seguit 

molts més. Si alguna cosa caracterit-

za l’autor és la constància en la perio-

dicitat de l’entregues. A dia d’avui 

porta ja penjats quaranta-vuit relats 

d’una qualitat també constant: bons i 

brevíssims com “La rentadora”, minu-

ciosos com “La mort d’un retratista”, 

d’inspiració lúcida com “Bava” o 

“L’hoste” o “Una novel·la russa”, que 

ha estat premiat no fa gaire. 

Com que l’objectiu era donar a conèi-

xer el microrelat en català, en Jordi 

s’ha encarregat de fer una acurada 

selecció. Això fa que hi puguem tro-

bar un munt de relats signats per 

escriptors  reconeguts com Joaquim 

Carbó, Eduard Márquez, Jordi de 

Manuel... per relataires de solvència 

contrastada: la ironia inconfusible de 

Siset Devesa, la prosa sempre elegant 

de SenyorTu, la veu personalíssima 

d’allan lee, el discurs harmònic i equi-

librat de Mercè Bellfort, la màgia 

d’Anna Maria Villalonga, la imagina-

ció de Neville o de Calderer, per citar 

alguns exemples. I també hi ha autors 

i històries que val la pena descobrir si 

és que encara no ho heu fet. Em que-

daré amb un nom a tenir en compte: 

Maria Cirera.  

Que el bloc hagi estat visitat unes 

vint-i-cinc mil  vegades ens dóna una 

idea de la qualitat de la confitura que 

podem trobar en aquest pot petit.  

e-Univers 

La calaixera que convida a entrar en 

aquest bloc em recorda irremeiable-

ment a la calaixera de la meva l’àvia 

que vaig tenir el goig d’heretar. Em 

confesso tafanera de mena, així que 

accepto la invitació d’endinsar-m’hi. 

 Diu l’autor que al calaix dels Relats hi 

ha col·locat cabòries, magarrufes, 

pensaments, opinions, personatges, 

històries, critiques… per compartir 

amb tothom que ho vulgui. I jo, d’en-

trada, hi trobo un relat titulat “Aquella 

dolça infantesa”, que forma part del 

recull Segona oportunitat, que ben 

aviat veurà la llum i que des d’aquí us 

recomano, com també el record de 

“L’oncle Magí”, un altre dels relats 

entranyables que m’he trobat en 

aquest calaix. 

 Al calaix de la Poesia hi he trobat 

haikus i tankes, i també un homenatge 

al poeta Vicent Andrés Estellés i un 

poema que, personalment, em té el 

cor robat des que vaig sentir com el 

recitava en el concurs de rapsodes de 

l’any passat. Me’n vaig del tema ho sé, 

però us he de posar l’enllaç: “Tinc una 

capseta”. Hi ha més poesia al calaix 

Llibreta de haikus que vol una mirada 

gens apressada perquè text i imatges 

formen un tot indissoluble, un gaudi 

per als sentits. 

També hi ha un espai per dibuixos, per 

l’art i un de molt especial que porta 

l’etiqueta Papers plens de pols i que 

ens fa fer un salt en el temps i ens 

transporta a l’època dels bandolers. 

Imprescindible el repàs que Jaume 

Joan Pàmies fa a la història del nostre 

país i dels bandolers més coneguts 

que van recórrer la nostra geografia. 

En panxample, com el coneixem a RC i 

com també signa en aquest bloc, ex-

plica el perquè va triar aquest nom: 

«no per que tingui la panxa ampla o 

sigui un panxacontent, que també; 

sinó que és en honor a Joan Baptista 

Pujol i Fontanet, bandoler anomenat 

panxample», que actuava a la zona del 

Baix Ebre en la segona meitat del se-

gle XIX i que va ser ajusticiat a la ciutat 

de Tarragona l’any 1883, acusat d’as-

sassinar un guàrdia civil. I no content 

amb el repàs històric, en Jaume ens 

deixa una interessant bibliografia per 

si tenim ganes de continuar fent con-

sultes sobre el tema.  

La calaixera, de Jaume Joan Pàmies 

El bloc del microrelat en català 

Calaixos plens de relats i poesia 

La bona confitura, de Jordi Masó Rahola 

http://la-bona-confitura.blogspot.com.es
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Jordi%20Masó%20Rahola
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Joaquim%20Carbó
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Joaquim%20Carbó
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Eduard%20Márquez
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Jordi%20de%20Manuel
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Jordi%20de%20Manuel
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Josep%20M.%20Sansalvador
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Josep%20Maria%20Casals
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Sílvia%20Armangué
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Mercè%20Bellfort
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Anna%20Maria%20Villalonga
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Sergi%20G.%20Oset
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Lluís%20Julián%20Barrachina
http://la-bona-confitura.blogspot.com.es/search/label/Maria%20Cirera
http://la-calaixera.blog.cat/category/relats/
http://la-calaixera.blog.cat/2012/10/02/aquella-dolca-infantesa/
http://la-calaixera.blog.cat/2012/10/02/aquella-dolca-infantesa/
http://www.locantich.cat/search/label/Jaume%20J.%20Pàmies
http://www.locantich.cat/search/label/Jaume%20J.%20Pàmies


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Títol: Basaments Catalogats 

Autora: Glòria Calafell 

Gènere: Poemari 

Obra finalista del Premi Joan Llacuna, 2011 

Editorial: Bubok Publishing, SL (Col·lecció 

Camí del Sorral número 03) 

Primera edició: desembre 2012 

ISBN: 9772014303903 03 

Portada: Empar Saéz 

Pròleg: Pilar Campmany 

Format: paper/e-book 

Preu: 9 €/2 € 

Enllaç: http://www.bubok.es/libros/219833/

Basaments-catalogats  
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Títol: Pell de gat 

Autora: M. Victòria Lovaina 

Premi Soler i Estruch de narrativa curta, 2012 

Gènere: Relats 

Editorial: Edicions del Bullent (col·lecció 

Miratges) 

Primera edició: gener 2013 

ISBN: 8499041191 

Format: paper 

Preu: 12,80 € 

Enllaç: http://www.bullent.net/

detalle_libro/?li_id=3153  

http://bullent.blogspot.com.es/2013/01/pell-

de-gat-de-maria-victoria-lovaina.html  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsi: 

 Un dia de primavera, el circ Man-

fredy arriba a Vilamoix, un lloc on 

mai abans no s’ha vist cap circ. 

Nona Giuliani, la gran contorsionis-

ta, no sap que la seva vida està a 

punt de fer un gir impensable que 

canviarà per sempre el seu destí. 

Aquest és el punt de partida de Pell 

de gat, obra guanyadora de la dar-

rera edició del premi Soler i Es-

truch, editat per Edicions del Bu-

llent. Disset històries que expli-

quen les vides d’alguns personat-

ges memorables, com la Nona, la 

Fermina o l’elefanta Soraya, entre 

d’altres. Disset històries on trobem 

les petjades inquietants d’uns gats 

que a poc a poc es manifesten com 

uns personatges de poder immens.  

Us recomanem que veieu aquest 

vídeo, on l’autora ens explica resu-

midament l’argument de la seva 

novel·la Pell de gat. 

 

Altres publicacions : 

 Dietari de Les Gorges, Editorial 

Saragossa (Premi Paraules a Icària, 

Barcelona, 2009). 

 Amb ulls de nina (Premi Joescric, 

Palma, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsi: 

El poemari consta de tres parts: el 

primer, que dóna títol al recull, és 

una reflexió sobre la paraula (Les 

paraules m’esclaten als dits / com 

bombolles de sabó...) que és el basa-

ment de la poesia i l’ús que en fa la 

poetessa. En aquest sentit, també el 

poema és una columna que se sus-

tenta sobre una base, la temàtica 

dels quals és variada, partint sempre  

 

 

de la realitat introspectiva de l’auto-

ra.  Així temàtiques com el record o  

el present donen peu a reflexionar 

sobre el temps, sobre la incomunica-

ció, sobre l’amor, la terra i sobre les 

dones poetesses, referents clars de 

l’autora, a qui, escriu com a dedica-

tòria: Vertebrada en el temps, nostra 

sang somou el silenci i el crit / Som 

dones / tenim la paraula. 

A la segona part, cada poema té 

com a títol un verb, perquè són acci-

ons o “passions” de l’autora i una 

reflexió de qualsevol realitat intros-

pectiva.   La tercera part, els poemes 

de la qual no tenen títol, són petits 

quadres de costums subjectivades. 

 

Altres publicacions:  

 No’m fall recort del temps (Premi 

de Poesia Ciutat de Vila-real 2009) 

Ajuntament de Vila-real 2010. 

 La semàntica del temps, (Maikalili. 

Grup Senar, 2008).  

A RC: Lavínia 

M. Victòria Lovaina 

A RC: M. Victòria 
Lovaina 

Glòria Calafell 

http://www.bubok.es/libros/219833/Basaments-catalogats
http://www.bubok.es/libros/219833/Basaments-catalogats
http://www.bullent.net/detalle_libro/?li_id=3153
http://www.bullent.net/detalle_libro/?li_id=3153
http://bullent.blogspot.com.es/2013/01/pell-de-gat-de-maria-victoria-lovaina.html
http://bullent.blogspot.com.es/2013/01/pell-de-gat-de-maria-victoria-lovaina.html
http://www.youtube.com/watch?v=qQSbQUZ7ut0&list=UUs5xYQ2zfRSJpbnBreTvlJg&index=1%20C:/Users/Mercè/Documents/ARCNOTE
http://www.youtube.com/watch?v=qQSbQUZ7ut0&list=UUs5xYQ2zfRSJpbnBreTvlJg&index=1%20C:/Users/Mercè/Documents/ARCNOTE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Títol: Glops de nit 

Autores: Anna Rispau i Montse Assens

(poemes escrits a quatre mans) 

Gènere: Poemari 

Editorial: Germania 

Primera edició: desembre de 2012 

ISBN: 978-84-15660-40-0 

Portada: Empar Piera 

Pròleg: Sílvia Romero 

Format: paper 

Preu: 10 € 

Encàrrecs a Editorial Germania 
T: 96-241.98.54 
distribucion@germania.es  
Despeses d’enviament gratuïtes  
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Títol: Asimetria 

Autor: Vicenç Ambrós 

Gènere: Poemari 

Editorial: Fonoll 

Primera edició: maig de 2012 

ISBN: 978-84-939193-4-4 

Coberta: M. Jesús Royo 

Pròleg: Joan Adell Álvarez 

Format: paper 

Preu: 12 € 

Enllaç: 

http://web2.editorialfonoll.cat/?page_id=127  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsi: 

 Asimetria és un recull que ens parla 

del cosmos i de la ment; de la fragili-

tat de la memòria; de la buidor d’un 

capvespre de diumenge; dels avant-

passats; de la incongruència del des-

tí; de la solitud assumida; de la lliber-

tat –ingent presó de tots els anhels 

irrealitzables–; de la solidaritat i, 

naturalment, de la poesia. 

(Del pròleg, del poeta Joan Adell). 

Obra guanyadora del 13è Premi de 

Poesia Joan Duch per a Joves Escrip-

tors (Juneda 2011).  

 

Altres publicacions 

Poesia: 

 Foc entre dos blaus (Omicron, 

2006). 

 Del Lluçanès, del pas del temps i 

personals (Lafrau Editorial, 2003). 

 

Novel·la breu: 

 Mort al paradís (Fundació Cabana, 

2007). 

 Des de la mort amb amor

(Cossetània, 2007). 

 El llac de les ànimes (La Busca Edi-

cions, Barcelona, 2012. 

 

Sinopsi: 

Glops de nit consta de tres parts: La 

puixança de l’instant, una combinació 

d’haikus i brisalls on se’ns mostra la 

qualitat etèria del temps i com sovint 

hom va a la percaça de l’instant; l’a-

blaniment dels colors, una composi-

ció construïda a l’inrevés de l’anteri-

or, primer brisalls i haikus després, 

on aquesta qualitat vaporosa s’ins-

tal·la al nostre entorn i n’assuauja els 

contorns; i Glops de nit, que també 

dóna títol al conjunt del poemari, 

creat a base de tankes i brisalls, on 

se’ns convida a formar part de la nit 

amb tota la llum que aquesta pot 

tenir. 

Així com les dues poetes han fusionat 

la seva escriptura, les tres parts del 

poemari mantenen unes temàtiques 

específiques que paga la pena tractar 

sense distingir-les per tal d’assolir i 

entendre aquest concepte de poesia 

oberta. (Del pròleg de Sílvia Romero). 

El poemari Glops de nit ha rebut la 

Menció especial del Premi Marià 

Manent de Poesia de Premià de Dalt 

en l’edició de 2011. La segona part 

d’aquest poemari, L’ablaniment dels 

colors, ha obtingut el tercer premi del 

30è Concurs Literari de Sant Antoni 

2012 d’El Perelló (Baix Ebre).  

 

 Publicacions d’Anna Rispau 

 Ventall d'haikus, (Meteora, 2012). 

 Per què tenim dolor? Les plantes 

ens ajuden a entendre-ho, conte per 

a la Marató de TV3, 1996 

Publicacions de Montse Assens 

 Secrets acariciats entre silencis de 

boira (Parnass Edicions, 2010). 

 Indigent, com jo (Bròsquil Edicions, 

2007). 

Vicenç Ambrós i Besa 

Anna Rispau - Montse Assens  

A RC: Anna Rispau i Falgàs i mar  

A RC: Vicenç Ambrós i 
Besa 

mailto:distribucion@germania.es
http://web2.editorialfonoll.cat/?page_id=127
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Binibook és un web on els relataires poden 

penjar relats amb l’esperança d’arribar a 

cobrar un preu simbòlic per les obres fruit de 

la seva imaginació. Però no és d’aquesta 

pàgina exactament de què us vull parlar sinó 

d’un usuari conegut per tots nosaltres que 

ha estat escollit l’escriptor del mes. Parlo de 

Joan Abellaneda Fernández (joandemataro) 

a qui coneixíem poc o gens en la vessant 

eròtica. Aquí teniu l’enllaç perquè pugueu 

llegir l’entrevista. Felicitats, Joan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“40 + 1” és el primer llibre de relatcrossing  

promogut per la pàgina web Vullescriure i 

publicat a Bubok.  El relatcrossing va consis-

tir en una juguesca d’escriptura: la confecció 

d’un text encadenat on cada autor només 

coneixia la darrera frase del text precedent. 

En aquesta interessant experiment, hi han 

participat quaranta autors (d’aquí el nom del 

llibre), entre els quals hi podem trobar cone-

guts relataires com Lluís Servé (deomises), 

Sergi G. Oset (Neville) i Alícia Gili (Alícia Ga-

taxica). 

I ja que parlem d’Alícia Gili, us comentaré 

que a ella i a la seva filla, se’ls ha acudit una 

bona manera de plantar cara al fred cru d’a-

quest hivern. Sense deixar de costat la litera-

tura, han agafat les agulles de fer mitja amb 

ganes. El resultat és Gili Punt i Ratlla, que 

com a marca sona prou bé. Les peces de 

llana són molt originals. Ho podeu compro-

var fent una ullada a Ni Fred ni Calor.  

Club de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vegades, a la vida, trobem 

petites perles. Perles literàries, 

perles cinematogràfiques, per-

les musicals. Novel·les, poemes, 

pel·lícules o cançons que ens 

arriben molt endins i que ens 

canvien per sempre.  

Aquest és el cas del llibre Més 

enllà del somni, de Shaudin 

Melgar-Foraster. Una novel·la 

suposadament juvenil –que, 

tanmateix, agrada igualment als 

adults– curulla d’imaginació.   

Una nit, l’autora va tenir un 

somni. Un somni on, com per 

art de màgia, assistia a uns es-

deveniments insòlits, estranya-

ment reals. Fins i tot hi sentia 

una paraula, una veu. Al cap 

d’un temps, quan veié que el 

somni es repetia, va compren-

dre que havia d’escoltar el seu 

inconscient i plasmar la història 

damunt del paper. 

Així va néixer la novel·la: una 

ficció trepidant, tendra, in-

tel·ligent, plena d’acció i de 

color, de matisos, sentiments i 

sensacions. Shaudin Melgar-

Foraster dóna vida a un univers 

molt personal, tot un món de 

territoris i personatges curiosos 

i sorprenents. La novel·la conté 

el ressò de mil històries, en una 

intertextualitat culta, segura-

ment no sempre conscient, que 

palesa el profund bagatge litera-

ri de la seva creadora. He ende-

vinat la Sherezade de Les mil i 

una nits xiuxiuejant històries, he 

divisat el Bastián Baltasar Bux 

de Michael Ende acompanyant 

l’Anna i l’Alison (les protagonis-

tes) a un altre món. He recordat 

les llegendes de Sant Jordi, Alí-

cia darrere el mirall i les sirenes 

homèriques. 

Més enllà del somni és una no-

vel·la d’aventures, amb uns 

personatges tan ben descrits i 

caracteritzats que de seguida es 

fan estimar. Amb tot, el llibre va 

molt més lluny. Shaudin ha con-

fegit, amb delicadesa, un magní-

fic al·legat a favor de la diversi-

tat, de la integració, de la llen-

gua, de l’enteniment entre els 

pobles, de la necessitat urgent 

de comunicació i comprensió. 

Ha creat un correlat fictici de la 

nostra Terra per transmetre als 

joves (i no tan joves) un exem-

ple de tolerància i d’humanitat. 

Amb perícia per desgranar els 

missatges tan sols a través de 

pinzellades suaus, de manera 

que la seva intenció didàctica no 

destaqui per damunt de la ficció 

ni faci perdre versemblança al 

conjunt intern,  ens ofereix una 

petita (o gran) joia literària.  

Per sort, la novel·la només és el 

primer capítol d’una tetralogia. 

La segona part, Perduts a l’altre 

món, també la podeu trobar ja 

publicada. Ara esperarem paci-

entment la tercera, perquè, tot i 

que cada llibre es pot llegir inde-

pendentment sense cap proble-

ma, l’obra no assolirà el seu 

significat complet fins que no 

resolguem tot els misteris que 

tenim plantejats.  

Recomano vivament la seva 

lectura. Regaleu-la als petits de 

la vostra família. I, si no teniu 

petits, existeix el saníssim exer-

cici de l’autoregal. Us asseguro, 

companys lletraferits, que no us 

en penedireu.  

La recomanació de febrer ens la fa Anna Maria Villalonga  

Ha triat: Més enllà del somni, de Shaudin Melgar-Forester 

http://binibook.com/interviews.php?writerName=Joan%20Abellaneda%20Fernández&writerId=418&interviewFile=2013_febrary_es.html&writerPicture=IMG00115-20130117-1312.jpg
http://www.bubok.es/libros/219545/401--Relatcrossing-de-VullEscriureCat%20C:/Users/Mercè/Documents/ARCNOTEC:/Users/Mercè/Documents/ARCNOTE
http://fredcalor.blogspot.com.es/


10  Puzle ARC A L’ATAC  

En aquest número han col·laborat: 
Redacció: M. Montserrat Medalla, Mercè Bagaria, Sergi G. Oset, Toni Arencón, Ana Maria Villalonga 

Fotografia: Núria Claverol 

Il·lustració: Sílvia Armangué 

Maquetació: Mercè Bagaria 

A/e: associacio.relataires@gmail.com Consulteu el bloc: http://associaciorelataires.blogspot.com.es/  

L’agendaL’agendaL’agenda   
   

FEBRER, 20: Marta Pérez Sierra 

   

Els amants de la poesia esteu d’enho-

rabona, perquè en els propers dies hi 

ha programats dos actes on el vers és 

el protagonista. El primer serà un 

recital poètic-musical i tindrà lloc el 

dimecres 20 de febrer, a les 18.00 h, 

a la societat recreativa El Retiro 

(Carrer Àngel Vidal, 17) de Sitges. La 

poetessa Marta Pérez Sierra,  acom-

panyada de Joan Opi i de l’arpista 

Caterina del Cerro, presenta el recital 

“Si goso”, dins el marc de la mostra 

de l’exposició col·lectiva “Il·lustra un 

poema de mps”. 

 

FEBRER, 26: Reversos 

El segon acte el promou el grup poè-

tic Reversos. Es tracta d’una xerrada 

literària i una lectura de poemes en 

commemoració del 25è aniversari de 

la mort del poeta J. V. Foix. Reversos  

ha triat el poemari Sol, i de dol, el 

llibre de Foix per excel·lència on s'ex-

pressen els conflictes i els dubtes 

existencials més pregons del poeta.  

La cita és el dia 26 de febrer a les 19 

h, a la Sala VilaWeb (carrer Ferlandi-

na, 43 baixos).  

D’estrena 

 

Dissabte dia 9 de febrer, va tenir lloc 

a la sala de l’Orfeó de la societat 

cultural Sant Jaume de Premià de 

Dalt, davant d’un públic molt nom-

brós, la presentació de Glops de nit, 

el poemari escrit a quatre mans i un 

sol batec, autoria d’Anna Rispau i 

Montserrat Assens, publicat per 

l’editorial Germania i del qual ja us 

hem parlat a “L’aparador”. 

 Com a mestre de cerimònies va 

encetar l’acte Mariona Borràs, presi-

denta d’Art i Lletres qui, posseïdora 

d’un tarannà jovial i incisiu en els 

seus comentaris, va fer un breu re-

sum de les biografies de les dues 

autores i ens va situar en el context 

de l’obra. El pes principal de l’acte el 

va portar Montse Assens (que jugava 

a casa) i que va parlar també en nom 

de l’Anna (absent per malaltia), de 

com treballen de forma conjunta i  

què significa per a elles poder crear 

poesia a quatre mans. 

L’emoció de l’autora es 

va contagiar a tots els 

presents a l’acte quan va 

llegir unes paraules que 

l’Anna havia escrit ex-

pressament per aquesta 

presentació.  

Paraules que, plenes de 

poesia i agraïment, defi-

neixen la personalitat i el 

carisma de l’autora de 

Ventall de haikus. 

Un gran encert de la presentació, a 

banda de les projeccions dels poe-

mes, va ser la presència del rapsode 

Ferran Planell. En Ferran va recitar 

poemes de les tres seccions del llibre 

rebent un gran aplaudiment. Tal com 

va recomanar la mateixa Montse, 

amb la lectura a viva veu dels poe-

mes, s’aprecia en tot el seu esplen-

dor la força, el caràcter i el color 

d’aquests versos. 

El temps va passar en un sospir fins 

arribar a la cloenda de l’acte que es 

va tancar amb un petit refrigeri, 

mentre la sala, plena de gom a gom, 

anava buidant-se i una llarga cua de 

seguidors esperava amb paciència el 

torn de signatures. 

Més tard, sota la nit freda de Premià, 

encara se sentia el caliu que s’havia 

transpirat a la presentació del poe-

mari, sensacions que es tornaran a 

reproduir en la propera presentació 

del llibre, aquest cop a Barcelona.  

Benvinguda 
No volem donar per acabat aquest número sense donar la benvinguda als 

nous socis de l’ARC: Andreu Toneu, Neus Cereijo, Anna M. Soteras, Joan Sal-

vador Gelabert, Montserrat Cufí i Roser Padrós. En alguns casos, els ha mogut 

a associar-se el desig de fer-nos de mecenes, perquè volen donar suport a la 

literatura en català. En d’altres, les ganes d’escriure i de formar part de la 

família relataire. Esperem que es trobin a gust entre nosaltres i s’hi quedin 

molt de temps.  
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