


Per què escriure sobre l’aigua 

En el número 5 

Un dels gestos més senzills i quotidi-
ans és obrir l'aixeta per rentar-nos la 
cara cada matí i el que resulta es-
trany és no fascinar-nos del fet que 
en surti aigua potable. Ens sembla 
que és el més normal. I una queixa 
constant, que sentim arreu, és que 
«l'aigua és molt cara». Si, és cert. 
L'aigua és molt valuosa. Molt més del 
que ens podem pensar. L'any 640 
abans de Crist, Tales de Milet ja afir-
mà que l'aigua és el principi de tot. 

El dret a l’aigua 
El 20 de desembre de 2010, l’Assem-
blea General de les Nacions Unides 

va declarar el 2013 Any Internacional 
de la Cooperació en l’Esfera de l’Ai-
gua, mitjançant la resolució 65/154, 
datada el 20 de desembre de 2010. 
Uns mesos abans, al juliol, una altra 
resolució de les Nacions Unides ja 
havia reconegut oficialment el dret 
humà a l’aigua i al sanejament. 
Parlar sobre l'aigua, estudiar-la com a 
font de vida i conscienciar la gent, no 
és en va. Hi ha el propòsit  d'enfortir 
diàlegs i cooperacions en tots els 
àmbits, per tal de buscar alternatives 
a la crisi que viuen molts milions de 
persones que no tenen accés a l'ai-

gua potable i/ o que no tenen accés a 
serveis de sanejament adequats, sa-
bent com sabem, que aquest ele-
ment és indispensable per a la salut 
humana i per a la preservació del 
medi ambient. L'aigua és, doncs, un 
dels reptes mundials més importants 
del nostre temps, igual que l'ener-
gia, la fam o la salut. El dret a l’aigua 
potable i al sanejament, com ja hem 
dit, és un Dret Humà fonamental per 
a la justícia social i la igualtat i tanma-
teix, la universalitat de l’accés a l’ai-
gua i al sanejament constitueix, en 
aquests moments, un problema mun-
dial.  
Al nostre planeta hi ha aigua potable 
per abastir a 6000 milions de perso-
nes. El fet que l'aigua escassegi és un 
fenomen causat per l’esser humà, 
perquè està distribuïda irregular-
ment, es desaprofita, està contami-
nada i no és gestionada de forma 
sostenible. Existeixen àrees d’absolu-
ta escassetat, gairebé totes elles po-
bres. És del tot necessària una consci-
enciació i cal que hi hagi canvis fona-
mentals en la gestió i les polítiques 
de l’ús de l’aigua. 
No és la meva intenció fer cap mena 
de demagògia. Sí que ho és, i de ma-
nera conscient, que reflexionem so-
bre la grandíssima sort que tenim, 
que quan obrim l'aixeta, surti aigua. I 
que reflexionem, també, sobre els 
nostres hàbits de consum d'aquest 
element preciós i que siguem capa-
ços de fomentar els valors del seu 
estalvi i de transmetre aquests valors 
als nostres petits i no tan petits.  
I dit això,  per què no escriure sobre 
l'aigua, en qualsevol de les seves ves-
sants? Des del conte més fantàstic, 
fins a la història més senzilla, quina 
gran quantitat de girs se li poden 
donar!  
Per això us encoratgem, una vegada 
més, a que participeu al concurs de 
contes infantils i, si us ve de gust, a 
què hi convideu a participar els rela-
taires més menuts de la nostra asso-
ciació. Endavant!  M. Montserrat 
Medalla  

A l’editorial ens preguntem   
per què escriure sobre l’aigua. 

 Joana Raspall ocupa la pàgina 
de «Noms propis» d’aquest 
número. 

 Les activitats primaverals de 
l’ARC: celebració de Sant Jor-
di, gala final del Concurs de 
Rapsodes, presentació de 
“L’estimem perquè és la nos-
tra!”. 

 Relataires amb veu pròpia: 
Sílvia Romero. 

 L’aigua, font d’inspiració per 
al “Concurs de Contes Infan-
tils”. 

 Tots els concursos convocats 
per l’ARC. 

 El Camí del Sorral prepara 
nous títols. 

 Reprenem «L’aparador» amb 
novetats. 

 Visitem dos nous blogs al «e-
Univers». 

 L’activitat poètica del grup 
Reversos. 
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  Homenatge a Joana Raspall  

 

     Si el món fos... 

 

Si el món fos... 

Si el món fos escrit en llapis, 

podria esborrar la lletra 

que vol ferir; 

podria esborrar mentides 

que no cal dir;  

n'esborraria l'enveja 

que porta mals; 

 

N'esborraria grandeses 

de mèrit fals... 

 

Però és escrit amb tinta 

de mal color: 

del dolor brut de la guerra 

i del dolor. 

 

Qui voldrà escriure un nou món 

més just i net? 

 

Potser que tu i jo provéssim, 

ben valents, lletra per lletra, 

des del nostre raconet... 

 

Aquest any a més de la commemoració 

del centenari del naixement de Salvador 

Espriu, també se celebra que Joana Ras-

pall complirà cent anys el proper 1 de 

juliol (va néixer deu dies abans que Es-

priu) i que ho farà amb una lucidesa ex-

traordinària i amb un missatge clar: cal 

continuar defensant la nostra llengua. 

Cent anys donen per a molt i Joana Ras-

pall els ha aprofitat molt bé. Quan se li 

pregunta quants poemes ha escrit, com 

si la xifra no tingués  importància, diu 

que n’ha publicat un miler, però que n’ha 

escrit molts més.  

Bibliotecària per amor als llibres 
Ja de ben petita, Joana Raspall va mos-

trar una  gran passió per la lectura i pel 

teatre. Admirava, sobretot, l’obra de 

Verdaguer, Guimerà i Maragall. L’amor 

als llibres la va portar a escriure un article 

on manifestava la necessitat que Sant 

Feliu de Llobregat, la vila on vivia, dispo-

sés d’una biblioteca pública. I com que 

estava molt convençuda de la seva peti-

ció va anar a demanar-li en persona a 

Jordi Rubió que, en aquella època, era el 

responsable de la Xarxa de Biblioteques. 

Jordi Rubió en veure-la tan disposada la 

va convèncer que estudiés Bibliotecono-

mia. L’any 1935, inicià la seva formació 

com a bibliotecària. Entre els mestres, a 

més de Jordi Rubió, també hi havia el 

poeta Carles Riba, de qui es va fer molt 

amiga i de qui va aprendre el gust per la 

poesia en general i per la japonesa, en 

particular.  

L’any 1938, en plena guerra, Joana Ras-

pall es trasllada a Vilafranca del Penedès 

per ocupar una plaça de bibliotecària. 

Quan les tropes comencen a replegar-se, 

ella s’emporta cap a Barcelona tots els 

llibres en català que pot, per salvar-los de 

la destrucció.  

Lexicògrafa i escriptora  
Després de la guerra, Joana ja no torna a 

treballar com a bibliotecària. Es casa i té 

quatre fills i es dedica de ple a la família, 

però la dèria literària no desapareix ni el 

desig d’escriure en català. Perquè escriu i 

s’adona que li cal, elabora fitxes on hi va 

posant sinònims i les ordena en capses 

de sabates. I aquestes fitxes, que a ella li 

van bé, també poden fer servei a d’altres 

escriptors. D’aquesta manera, i amb l’a-

jut de Jaume Riera, neix l’any 1972 el 

Diccionari Pràctic de Sinònims. Encara en 

farà dos més en col·laboració amb Joan 

Martí: el Diccionari de locucions i de fra-

ses fetes (1984) i el Diccionari d’homò-

nims i parònims (1988).  

I perquè cria fills i li agrada que llegeixin 

contes, s’adona que a les llibreries no hi 

ha llibres infantils en català, que no es 

troben lectures estimulants com les que 

ella feia de petita. I davant aquesta ne-

cessitat resol escriure’ls ella. Però no serà 

fins als anys 70 que començarà a publicar 

obres de teatre infantils (El pou; L’invent; 

Kònsum S.A.).   

Una vellesa molt fèrtil 
El primer llibre de poesia per a nens data 

de 1981. L’any 1996, Joana Raspall ja té 

83 anys i viu una vellesa lúcida, inspirada, 

molt fèrtil, fruit d’una vida dedicada a la 

creació íntima i callada. És llavors quan 

publica el segon llibre de poesia per a 

nens. I fa vuit llibres en una dècada. Tam-

bé s’anima a publicar poesia per a adults, 

fins i tot llibres de haikus i tankes 

(Arpegis, 2004; Instants, 2009), aquella 

poesia tan condensada que fan els japo-

nesos i que havia practicat amb Carles 

Riba setanta anys abans. Jardí vivent 

(2010) és el seu darrer llibre. 

Els reconeixements acostumen a arribar 

tard. La Creu de Sant Jordi l’any (2006) és 

el primer, però n’hi ha més. Enguany, 

coincidint amb el centenari del seu naixe-

ment, hi haurà diversos actes per home-

natjar la seva petja en la nostra literatu-

ra.   
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No us perdeu 
La pàgina web dedicada a l’any Joana 

Raspall. 

El vídeo amb l’entrevista que li van fer 

nens d’arreu de Catalunya. 

El reportatge que li va dedicar el progra-

ma “Via Llibre”. 

El vídeo de TV3 “Joana Raspall, 100 anys 

al servei del català”.  
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http://www.joanaraspall.cat/
http://joanaraspall.wikispaces.com/
http://www.catradio.cat/seccio/3870/2013-Any-Raspall/programa/1503/Joana-Raspall-els-infants-i-els-llibres
http://www.324.cat/video/4480455/altres/Joana-Raspall-100-anys-al-servei-del-catala


Per la paradeta de l’ARC hi van passar molts relataires 
  

Així vam viure la diada de Sant Jordi 
Especial Sant Jordi  
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A primera hora del matí A la tarda es va acumular la feina 

La parada de Sant Jordi de l’Asso-
ciació de Relataires en Català 
(ARC) continua sent, sense cap 
dubte, un punt de trobada per a 
moltes persones que publiquen 
o han publicat al web de Relats 
en Català. Al capdavall, aquest 
era un dels primers objectius de 
l’Associació: canalitzar les activi-
tats que afloraven entorn de la 
pàgina web i que, durant els pri-
mers anys de recorregut, dina-
mitzaven o promovien els matei-
xos fundadors del portal. Alguns 
dels relataires més actius o que 
han editat més obres en format, 
diguem-ne, convencional, són 
avui membres imprescindibles 
de l’ARC i referents de primer 
nivell tant per la pròpia entitat 
com per impulsar i dur a terme 
esdeveniments o actes com els 
concursos literaris o la mateixa 
parada de Sant Jordi.  
Un propòsit que la Junta s’havia 
proposat enguany és que la para-
da, una de les principals cartes 
de presentació de l’ARC i de Re-
lats en Català, fes «més patxo-
ca». La intenció era evitar que es 
veiessin amuntegaments de lli-
bres en un espai relativament 
reduït, com havia succeït en an-
teriors ocasions. Per assolir-ho, 
es va poder disposar de més tau-

les (una d’elles reservada per a 
signatures), dues carpes (una de 
les quals muntada gràcies a la 
destresa tenaç i discreta de la 
Núria Claverol), una senyera no-
va (l’actual moment històric ho 
reclamava) i un bon gruix de car-
tells i punts de llibre per fer difu-
sió del projecte relataire. Les 
limitacions en relació amb el 
nombre d’obres per autor o au-
tora i d’exemplars per obra da-
munt la taula, amb l’única excep-
ció dels llibres col·lectius de 
l’ARC, obres de les quals tothom 
qui forma part de l’entitat se’n 
pot sentir coparticipant, van pro-
duir l’efecte desitjat: una mostra 
considerable però endreçada de 
les obres d’unes veus literàries 
que bé mereixen l’espai que ocu-
pen en aquest dia tan especial. 

 Novetats literàries 
Escriptores i escriptors van desfi-
lar des de primera hora del matí 
fins ben avançada la tarda per 
l’estand relataire, i algú, cal dir-
ho, amb novetats literàries sota 
el braç. Algunes d’elles tan re-
cents, fins i tot, que en algun cas 
veien la llum en el mateix mo-
ment de posar-se a disposició del 
públic. Més viu que mai, l’esperit 
que va inspirar l’èxit de Relats en 
Català persisteix malgrat la crisi, 

Sergi G. Oset, mostra els seus dos llibres 

Aquest era el magnífic aspecte de la parada 

L’Home Fosc també va signar molt 

 

 
 
 
 

les dificultats del dia a dia o les 
golejades en contra. «Al mal 
temps, bon cara!», diuen, i sí, és 
veritat: el dia va acompanyar, 
però no tot allò que brilla és un 
reflex de l’optimisme.  

 La marmita virtual  
Avui més que mai, la creativitat 
ha de romandre oberta a to-
thom, i en aquest aspecte nos-
altres hi tenim molt a dir. Els i 
les relataires, com els barrufets, 
tenim inventiva, empenta i 
coratge per plantar cara a tots 
els Gargamels o Azraels que 
se’ns vulguin cruspir. I com els 
irreductibles gals, també tenim 
una gran capacitat de resistèn-
cia. La poció màgica? Diguem 
que es cou en una marmita vir-

tual on alguns hi vam caure de 
petits... 
Ja per acabar, paga la pena 
mostrar un sincer agraïment a 
tothom qui va col·laborar en la 
jornada i, d’una manera especi-
al, a la Montse i al Ferran, que 
van custodiar, preparar i traslla-
dar tot el material que es va 
haver de menester. Quan algun 
dia se’ns reconegui la tasca feta 
amb la Creu de Sant Jordi –tot 
arribarà–, haurem de posar la 
distinció al capdamunt d’un 
pedestal amb el nom gravat de 
totes les persones que ho hau-
ran fet possible. I la llista, cal 
que ho tinguem present, serà   
força llarga. Per molts anys! 
Vicenç Ambrós  
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Ferran Planell signat  

La sendera del pensament 

Vicenç Ambrós va signar exemplars  

del seu poemari Asimetria 

 
Tant Glòria Calafell com Sílvia Armangué  

estrenaven poemaris 

Montse Assens i Ferran Planell van signar  
un munt d’exemplars dels seus llibres 

Glòria Calafell signat el seu poemari 
Basaments catalogats 

La parada de l’ARC feia goig amb tanta varietat de propostes literàries,  
amb autors que estrenaven llibres i molt entusiasme relataire 

http://www.relatsencatala.com
http://www.relatsencatala.com


 
La gala final del Concurs de Rapsodes i presentació de “L’estimem perquè és la nostra!” 

L’ARC celebra la Setmana de la Poesia 
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Primitiva López 

Alexandra Morera 

Anna Maria Villalonga 

Dèiem ahir...  
 ...Amb la sala a les fosques una llum 
insinuant frega subtilment la superfí-
cie d’un piano solitari, reflectint les 
seves brillantors de caixa màgica dels 
somnis. Titil·len espelmes al terra de 
l’escenari. Els focus esperen, pacients, 
el seu moment. I el micròfon també... 
El micròfon...  
Són frases extretes de la crònica de la 
gala final del Primer Concurs de Rap-
sodes de l’ARC celebrat al Centre Cí-
vic Cotxeres Borrell. Un any després, 
dissabte 11 de maig de 2013, a la Sala 
d’Actes de la Biblioteca Sagrada Famí-
lia i formant part de les activitats de 
la Setmana de la Poesia, l’Associació 
de Relataires en Català ha tornat a 
organitzar un doble acte poètic, un 
doble acte cultural i literari. D’una 
banda, la gala final del Segon Con-
curs ARC de Rapsodes; de l’altra, la 
presentació del volum recopilatori de 
prosa i poesia L’estimem perquè és la 
nostra! de trenta-dos autors i autores 
d’arreu dels territoris de parla catala-
na, amb pròleg de Cristina Balaguer i 
il·lustració de coberta d’en Ramon 
Navarro Bonet.  

L’hora de la poesia 
...Els focus esperen, pacients, el seu 
moment. I el micròfon també... El 
micròfon...  
El micròfon que es torna a convertir 
en protagonista mentre espera la 
primera moixaina de Montserrat Me-
dalla, presidenta de l’ARC, que obre la 
jornada agraint la presència dels as-

sistents, en especial tenint en compte 
la variada i estimulant oferta d’activi-
tats relacionades a l’entorn de la lite-
ratura al llarg d’aquests set dies (del 8 
al 14 de maig): recitals, concerts, con-
ferències, lliuraments de premis lite-
raris, itineraris poètics... començant 
amb els Jocs Florals de Barcelona i 
acabant amb el Festival Internacional 
de Poesia. 
És l’hora de la poesia... M. Montserrat 
Medalla, recolzada pels companys de 
l’equip de presidència de l’ARC, expli-
ca amb entusiasme com es desenvo-
luparà la vetllada, que serà força ata-
peïda. Respecte de l’any anterior, hi 
ha una novetat significativa. Els rap-
sodes concursaran amb dues rapsòdi-
es. La primera recitació serà la matei-
xa amb la qual han arribat a la final. 
La segona, per tal de homenatjar al 
gran poeta Salvador Espriu en el cen-
tenari del seu naixement, serà un dels 
seus poemes. L’única restricció és que 
no se superin les dues-centes cin-
quanta paraules. 
 Dit això, Montserrat Medalla cedeix 
la paraula a Mercè Bagaria que pre-
senta els deu rapsodes que han arri-
bat a la final i agraeix la col·laboració 
dels membres del jurat de la fase pre-
liminar que els van triar (Xesc Font, 
Elvira Mestres, Joan Urbina, Eulàlia 
Camps, Fernando Merino, Alain Ca-
dou, Carles Carmona, Roser Piñol i 
José A. Aguilera) i, sobretot, el suport 
de Toni Arencón i Arias, autèntica 
ànima del certamen.  

A A primera fila, el Jurat de la final 

Cristina Balaguer i  

Montserrat Medalla 
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Anna Antoñico 

Josep Porcar 

Empar Sáez 

Tot seguit Sergi G. Oset presenta el 
Jurat de la Gala Final: Elisenda Sala 
(ceramista, escultora i escriptora), 
David Segú (actor), Mireia Rubio 
(periodista i escriptora), Núria López 
(rapsoda guanyadora del primer pre-
mi del Concurs de Rapsodes 2012) i 
Antoni Casals (metge i escriptor, que 
exercirà de secretari del certamen en 
representació de l’ARC).  

Un poema en memòria d’Espriu 
L’ordre de participació es decideix 
per l’atzar. Una mà innocent, en 
aquest cas, representada per Maria 
Pilar Navarro, retira, una a una, les 
paperetes amb els noms dels rapso-
des, per tal de determinar l’ordre de 
participació. Per donar-hi més emo-
ció, l’ordre s’estableix a la inversa de 
l’extracció de paperetes, és a dir que 
fins a la darrera papereta no se sabrà 
quin rapsode serà el primer a ence-
tar el concurs. I la mà innocent de-
termina que l’ordre ha de ser aquest: 
Alexandra Morera, amb la seva «Oda 
a la poesia»; Primitiva López i «La 
taronja»; Anna Maria Villalonga reci-
tarà «En blanc i negre»; Anna An-
toñico recrearà «La vaca cega» de 
Joan Maragall; Ferran Planell enco-
manarà «Desassossec»; Josep Porcar 
amb «Passen» serà el sisè a recitar; a 
continuació arribarà el torn de Em-
par Sáez i «Dins d’un cove»; Soraya 
Ruiz ens acostarà al conegut tema de 
Lluís Llach «Que tinguem sort»; Joa-
quim Vall ens recordarà «Aquesta 
remor que se sent», de Miquel Martí 
i Pol i acabarà les rapsòdies Montse 

Assens tot recitant «Glops de nit», 
poema que dóna títol al seu darrer 
poemari, escrit a quatre mans amb 
Anna Rispau. 
El segon poema, com ja hem comen-
tat, ha de ser de Salvador Espriu i 
més d’un rapsode es decanta per 
«Assaig de càntic en el temple», en-
cara que n’hi ha de més agosarats 
que trien poemes o fragments en 
prosa poètica del poeta de Sinera 
que són més desconeguts. 
I la veu dels rapsodes omple la sala 
d’emocions i de sentiments... Poesia, 
veu, paraula, sentiment, expressió, 
emoció... Difícil missió la dels mem-
bres del jurat que han de recollir, a la 
graella de valoració, característiques 
relacionades amb la veu (respiració, 
afinació, postura i projecció), amb la 
recitació (dicció, accentuació, pauses 
i cadències) i, també, amb la inter-
pretació (expressió, presència corpo-
ral i emotivitat).  

Amor a la paraula 
Després de les recitacions i mentre el 
jurat delibera, s’inicia el segon acte 
de la jornada, amb la presentació del 
llibre L’estimem perquè és la nos-
tra!  Cristina Balaguer, ànima del 
projecte i gaudint del moment, expli-
ca els motius que impulsaren un 
grup de persones, amants de la llen-
gua, a proposar un certamen que 
permetés seleccionar, en clau de 
poesia i en clau de prosa, una sèrie 
d’obres representatives dels diversos 
accents de la nostra parla i rescatar 
mots, accepcions i expressions «de 

Ferran Planell 

Toni Arencón i Arias, ànima del 

Concurs de Rapsodes. 

 

Cristina Balaguer, ànima del recull 

L’estimem perquè és la nostra! 

 

http://www.locantich.cat/2013/04/finalistes-del-concurs-arc-de-rapsodes.html
http://www.locantich.cat/2013/05/alexandra-morera-i-fargas-recita-oda-la.html
http://www.locantich.cat/2013/04/finalistes-del-concurs-arc-de-rapsodes.html
http://www.locantich.cat/2013/04/finalistes-del-concurs-arc-de-rapsodes.html
http://www.locantich.cat/2013/04/finalistes-del-concurs-arc-de-rapsodes.html
http://www.locantich.cat/search/label/Ferran%20Planell
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Salses a Guardamar i de Fraga a 
Maó». Trenta-dos autors i autores. 
Per amor a la paraula. Però també 
com a vindicació, en especial en llegir 
la contundent expressió de rebuig a 
les polítiques en contra de la llengua, 
alertant dels atacs que rep l’idioma 
en cadascun dels territoris, en un 
escrit d’en Ramon Navarro Bonet, 
també ànima del projecte i autor de 
la il·lustració de coberta. Curiosa 
coincidència temporal: la presentació 
d’un recull que aplega accents d’ar-
reu dels territoris de parla catalana a 
poques hores de conèixer-se el nou 
glotònim i ridícul acrònim aprovat per 
decret de les Corts d’Aragó per ano-
menar el català nord-occidental, su-
peditant la realitat a criteris polítics 
(per no afegir la vergonyosa ignoràn-
cia del redactat). 

Dos tastets deliciosos 
A continuació, les dues úniques auto-
res presents en el recull tant en la 
modalitat de poesia com en la de 
prosa, Maite Crespo (Unaquimera), 
de Reus, i Sílvia Armangué (allan lee), 

de Manresa, ofereixen un tast d’allò 
que trobarem a L’estimem perquè és 
la nostra!  
La Maite llegeix el seu relat “Vola, 
vola!”, on hi podem trobar una àvia 
que explica a la seva néta d’on prové 
la idea de fer volar els estels o les 
milotxes o els catxerulos, que, de fet, 
és el mateix, però amb noms diver-
sos. La Sílvia va llegir el seu poema 
“Cala Mora” i, ja d’entrada, va puntu-
alitzar que era una lectura, perquè 
ella no sabia recitar tal com ho havi-
en fet els rapsodes. El cas és que la 
bellesa del poema, la riquesa de vo-
cabulari i d’imatges va enganxar-nos 
de tal manera que ningú s’adonà si 
llegia o si recitava. 

Primer veredicte 
Després d’aquestes dues emotives 
lectures, el jurat que havia estat deli-
berant en una saleta annexa, va eme-
tre el primer veredicte. L’encarregat 
de llegir l’acta que recull el nom dels 
tres finalistes del Concurs ARC de 
Rapsodes 2013 va ser Antoni Casals, 
secretari i portaveu del Jurat. L’acta 

Soraya Ruiz 

Montse Assens 

Secretari del Jurat 

Antoni Casals 

Sílvia Armangué, una de 

les autores de L’estimem 

perquè és la nostra!, va 

recitar el poema “Cala 

Mora” i va rebre un 

reconeixement per ser 

una de les relataires 

dinamitzadores de la 

pàgina web Relats en 

Català, on participa amb 

el nick d’allan lee. 

 

Maite Crespo, autora del relat 

“Vola, vola!”, va fer volar la 

nostra imaginació amb una 

historia força commovedora. La 

Maite també va rebre un reco-

neixement per ser una altra de 

les relataires dinamitzadores de 

RC, on escriu sota el nick de 

Unaquimera. 

Joaquim Valls 
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Així és la guanyadora 

Alexandra Morera i Fargas,  

 Des de ben petita que escriu poesia. 

Assegura haver-ne escrit al voltant d’u-

nes dues-mil cinc-centes. 

 Des de 1982 col·labora amb Ràdio Mo-

lins de Rei. També ho ha fet de manera 

esporàdica en altres emissores de ràdio. 

Ha participat en recitals poètics i ha 

obtingut, per la seva manera de dir el 

vers, diversos reconeixements.  

 Té una estreta relació amb el món de 

l’havanera. Alguns dels seus poemes 

han estat musicats i convertits en hava-

neres populars, sobretot gràcies al grup 

Mar Endins. Cliqueu al damunt de 

“Gavina de nit” i us portarà cap a una 

actuació del grup Mar Endins al Palau 

de la Música Catalana. 

Des de l’any 2007, presenta la Gran 

Trobada d’Havaneres que duu per nom 

“Barcelona cara al mar” i que se celebra 

en el Port Vell. La vint-i-vuitena edició 

d’aquesta trobada cantaire tindrà lloc el  

proper dia 29 de juny. 

Organitza cada mes una vetllada cultu-

ral al restaurant-cafè-teatre Peni de 

Molins de Rei. 

Aquest any ha editat dos CD  (Tal com 

sóc i Essències) on recita poemes seus. 

deia així: «En data del 11 de maig de 
2013, reunits a la Sala d’actes de la 
Biblioteca Sagrada Família, de Barce-
lona, i dins del marc de la Setmana de 
la Poesia de Barcelona, s’ha procedit 
a la selecció dels finalistes del 
“Concurs ARC de Rapsodes 2013”. El 
Jurat, després d’escoltar els deu rap-
sodes seleccionats en la primera fase, 
han valorat com a finalistes per ordre 
alfabètic: Alexandra Morera, Ferran 
Planell i Joaquim Valls».  
Els tres rapsodes han de tornar a de-
fensar la seva participació al concurs. 
Amb emoció a la veu dels rapsodes 
s’escolten novament els poemes de 
Salvador Espriu abans que el Jurat es 
tanqui a deliberar.  
Són uns minuts de suspens que l’e-
quip de presidència de l’ARC aprofita 
per lliurar, com ja acostuma a fer en 
els darrers actes de l’associació, un 
agraïment simbòlic a aquells associats 
que s’han distingit per la seva tasca 
en favor de tots els associats. Aquesta 
vegada el reconeixement és per a 
Maite Crespo i Sílvia Armangué, dues 
relataires sempre disposades a parti-

cipar en qualsevol dels projectes que 
engega l’ARC. Aquesta gratitud és 
extensiva a Cristina Balaguer i a Toni 
Arencón i Arias per la gran feina que 
han fet per tal d’aconseguir la publi-
cació de L’estimem perquè és la nos-
tra! i, en el cas d’en Toni és per parti-
da doble, ja que és, a més, l’organit-
zador del Concurs de Rapsodes. Gràci-
es a tots quatre. 

El moment definitiu 
 I arriba el moment definitiu. L’hora 
del veredicte final, de nou en la veu 
de l’Antoni Casals: «Un cop escolta-
des les noves rapsòdies i després de 
deliberar sobre aquestes recitacions, 
el Jurat ha decidit atorgar els premis 
amb la següent classificació: tercer 
premi per a Ferran Planell; segon pre-
mi, Joaquim Valls; primer premi per a 
Alexandra Morera», a qui se li dema-
na que reciti de bell nou. 
Jornada plena d’emocions, reivindica-
ció de la llengua i poesia, de retroba-
ments, abraçades, petons, fotografies 
i signatures... A dalt de l’escenari, el 
micròfon resta en silenci.  Esther 
Llobet i Díaz i Mercè Bagaria  

Rapsodes finalistes i 

membres del Jurat en 

una mateixa instantà-

nia, uns amb els 

diplomes acreditatius 

d’haver arribat a la 

gala final i els altres 

amb la satisfacció de 

haver deliberat i 

haver arribat a un 

consens. 

Els tres guanyadors 

dels Segon Concurs 

ARC de Rapsodes 

2013. D’esquerra a 

dreta: Joaquim 

Valls, segon premi; 

Alexandra Morera, 

primer premi i 

Ferran Planell que 

es va endur el ter-

cer premi. L’enho-

rabona a tots tres. 

http://www.locantich.cat/2013/04/finalistes-del-concurs-arc-de-rapsodes.html
http://www.locantich.cat/2013/04/finalistes-del-concurs-arc-de-rapsodes.html
http://www.locantich.cat/2013/05/joaquim-valls-arnau-recita-aquesta.html
http://www.youtube.com/watch?v=4nNnTusIWZ8


Amb “Foc grec” ha guanyat el “XIX Premi de Narrativa Ciutat de Manlleu” 

Després de dos llargs anys de vida agita-

da, encarregant-se de tirar endavant 

l’ARC, Sílvia Romero s’ha pogut centrar 

per fi en l’escriptura, que assegura que és 

«una forma de vida». I l’escriptura, que 

se sent prioritzada i estimada, li retorna 

la dedicació amb un premi, el “XIX Premi 

de Narrativa Ciutat de Manlleu”, que li 

van concedir el 21 d’abril per “Foc grec”. 

Què va inspirar la història 

 “Foc grec” és un relat llarg, inspirat en 

una fotografia publicada en El Periódico el 

mes de març de 2010. Eren dies de pro-

testes continuades, de revolta ciutadana, 

de confrontacions entre els manifestants 

i la policia. En aquella fotografia, es veia 

un balcó amb la barana de ferro i les ca-

mes d’una dona ajaguda, amb la sabata 

mig penjada. Els manifestants havien tirat 

pedres contra una entitat bancària i havi-

en calat foc a l’oficina on treballava la 

dona, que va morir a causa de la inhalació 

de fum.  

Ens explica que la fotografia va suscitar-li 

un seguit de preguntes: contra qui lluita-

ven els manifestants? Contra qui lluitem 

quan fem una protesta ciutadana? On 

queda la racionalitat? I d’aquestes pre-

guntes al relat premiat només hi va haver 

un pas. «Algú tira la primera pedra i un 

altre, que mai no actuaria així, en veure-

ho tira la segona i un altre, que tampoc 

no actuaria mai així, llança la tercera i ja 

no hi ha aturador», diu la Sílvia, que afe-

geix que la història de “Foc grec”, emmar-

cada en les revoltes d’aquests darrers 

anys a Grècia,  retrata les relacions entre 

dues famílies en la veu d’un periodista 

que és qui fa de narrador.  

Tot i que la Sílvia no creu que la literatura 

hagi de tenir una finalitat didàctica, ens 

comenta que aquest relat duu un missat-

ge implícit: «No deixar-se portar, no per-

metre que el grup ens arrossegui a fer 

allò que mai no faríem com individus».  

En fitxes de cartolina 
La fotografia del diari enceta el tema de 

la inspiració. Tenim curiositat per saber 

com treballa, com va construint les histò-

ries que escriu. Comenta que si el relat és 

breu, l’escriu a raig, mirant d’estructurar-

lo sobre la marxa i treballant l’estil un cop 

ja ha abocat tot el que volia dir, perquè el 

contingut sempre el té clar. I sí el relat és 

llarg? Si és una novel·la?, li preguntem. 

Ella, no sé si se n’adona o no, però s’apas-

siona mentre ho explica: «Si és una no-

vel·la, la cosa canvia. Quan escric una 

novel·la, passo molt temps pensant. Pen-

so en què vull explicar, quins personatges 

faré servir per explicar-ho, com seran, 

quina estructura ha de tenir el text, qui 

serà el narrador, on passarà l’acció, en 

quina època, quan durarà... En aquests 

casos, faig servir fitxes de cartolina, d’a-

quelles de tota la vida. M’ho apunto tot, 

de tal manera que, quan començo a es-

criure, ja està tot pensat».  

  Sílvia Romero: «L’escriptura és una forma de vida» 
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Amb Júlia Costa va conversar dels llibres Verí i Júlia M en una 

trobada al Centre Cívic El Sortidor, el passat 20 d’abril 

Recollint el premi al millor relat en la dinovena edició  

del “Premi de Narrativa Ciutat de Manlleu”, el passat 21 d’abril 

Darreres publicacions 

Obra finalista del 8è Concurs  
Literari Vila de Gràcia  

de textos teatrals 

Relat guanyador del XIX Premi de 
narrativa Ciutat de Manlleu 2013 
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D’aquesta minuciositat, n’és una bona 

mostra Verí. Els que l’hàgiu llegit sabreu 

a què em refereixo. Només cal fixar-se en 

els apunts que fa dels personatges: l’es-

tatura, el pentinat, la muntura de les 

ulleres o l’estil de la roba que fan servir, 

perquè aquestes eleccions, que semblen 

tan insubstancials a primera vista, acaben 

per dir molt d’un personatge.  

Anant en moto o rentant els plats 
I ara que ja sabem com treballa, ens agra-

daria saber com li vénen les idees i si les 

muses hi tenen alguna cosa a veure. I ens 

assegura que les idees apareixen «en el 

lloc més insospitat. Quan et submergei-

xes en una història de tal manera que ja 

forma part de tu, sovint la bombeta s’en-

cén mentre vas en moto o mentre rentes 

els plats..., mentre fas les coses més nor-

mals de la vida quotidiana. Quan l’escrip-

tura és una forma de vida, portes totes 

les històries a dins en stand by i en el 

moment que menys ho esperes, just 

mentre pensaves en una altra cosa, ho 

veus tot clar. I ho dic perquè em va pas-

sar que estava encaparrada en una qües-

tió que no sabia com resoldre i, un dia, 

mentre estava esperant que el semàfor 

es posés en verd per travessar el carrer, 

vaig lligar tots els caps. No va ser un mi-

racle. Ni tampoc les muses. Les muses 

actuen de manera proporcional a les 

hores de feina que inverteixes. Com més 

temps inverteixes, com més ofici tens, 

més inspiració i més idees». 

La importància dels diàlegs 

Amb cinc novel·les publicades, la Sílvia  

ens va sorprendre amb una obra teatral i 

fent gala d’uns profunds coneixements 

del món del teatre. I és clar vam voler 

que ens expliqués com va néixer Verí. 

«Els pares tenien una caseta a Sant Vi-

cenç dels Horts, on hi passàvem els es-

tius. Som cinc germans, i per entretenir-

nos representàvem obres de teatre. Així 

ens distrèiem nosaltres i també s’ho pas-

sava bé la família. La meva germana era 

qui escrivia les obres. Així  va néixer l’a-

mor pel teatre com a espectadora i tam-

bé com a lectora...».  

La Sílvia torna a apassionar-se. Gairebé 

no tinc temps de prendre notes i no vol-

dria deixar-me res, perquè tot el que diu 

ajuda a conèixer-la millor. S’atura un 

moment, inspira i retorna a la infantesa: 

«A més de fer teatre, de petita també 

llegia tebeos i còmics. M’agradaven espe-

cialment les històries de “El capitán Tru-

eno” i “El jabato”, que era el meu prefe-

rit,  “El corsario verde”,  “Los cuatro fan-

tásticos”, “Superman” i “Spiderman”, que 

era un altre dels meus herois preferits... 

Sempre em fixava molt en els diàlegs. 

Quan vaig ser més gran, em vaig adonar 

que els diàlegs fan avançar l’acció, mos-

tren els personatges, fan que la lectura 

sigui més dinàmica. I com que els diàlegs 

tenen molta importància, fins i tot vaig 

un curs de guió cinematogràfic per 

aprendre a escriure’n. I tot això em va 

anar molt bé per crear “Drama en tres 

actes”, un relat penjat a RC el 7 de no-

vembre de 2005 i que és l’origen de Verí. 

El relat posseïa prou elements per créi-

xer. Les històries mogudes per la traïció i 

l’enveja es fan grans soles, sense que te 

n’adonis». 

No defallir mai 
La Sílvia diu que, tal com està el món 

editorial la difusió dels autors, tant dels 

nous com dels consagrats és mínima. I 

que la millor manera de tenir certa pre-

sència, i ella parla per experiència, és 

concursant: «escriure, enviar el relat o la 

novel·la a concurs i no defallir mai. Algun 

dia, la sort et somriu».  Mercè Bagaria   

Guanyadors i finalis-

tes de l’edició d’en-

guany del “Premi de 

Narrativa Ciutat de 

Manlleu”. Sílvia 

Romero ha estat la 

guanyadora amb el 

relat “Foc grec” 

El qüestionari 

Un llibre de capçalera 

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. M’agrada 

molt la defensa que fa de la lectura. Compar-

teixo la idea que llegir ens fa més  lliures. 

 

Un autor imprescindible 

Mercè Rodoreda, perquè les històries que 

explica són universals i perquè les relacions 

entre els personatges que protagonitzen 

aquestes històries tenen absoluta vigència. 

 

Una música per inspirar-te 

Andreas Wollenweider, la música new age en 

general. 

 

Un protagonista que sempre funciona  

Un personatge dolent, posseït per alguna 

passió molt marcada, com ara l’enveja o la 

gelosia. 

 

Un valor infal·lible en una novel·la 

L’amistat. L’amistat incondicional, la confi-

ança i la lleialtat cap a l’amic.  

 

Escrius a mà? 

Sempre en el portàtil. 

 

Amiga del e-book?  

Ara per ara i sobretot per motius professio-

nals, fidel al paper. 

 

Quan escrius tens en compte les modes? 

Només que la història em resulti atractiva, i 

després jo intento fer-la atractiva per al lec-

tor. 

  
Quin llibre t’acompanya aquests dies? 

Sempre més d’un alhora, sobretot des que 

coordino clubs de lectura. Reconec, però, 

que tinc més tirada cap a la novel·la que cap 

a la poesia. Ara, per a un dels clubs de lectu-

ra, m’estic llegint El jardín de las mujeres, de 

Aminatta Forna, una autora escocesa, criada 

a Sierra Leone, que ofereix una visió màgica 

d’Àfrica.  

 

Tens alguna història al calaix?  

En una carpeta de l’ordinador. No una, no, en 

tinc dues de començades, que vaig escrivint 

segons el dia, i dues d’acabades. Una tracta el 

tema de l’èxit, la fama, l’enveja. L’altra parla 

de la incomunicació dins de la família, la 

incomunicació que fa que els personatges 

esdevinguin desconeguts uns per als altres. 

http://relatsencatala.cat/relat/drama-en-tres-actes/187915
http://relatsencatala.cat/relat/drama-en-tres-actes/187915
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L’AIGUA, FONT D’INSPIRACIÓ I VIDA 

L’autor d’aquest recull de contes és 

James Riordan. Les històries provenen 

de diferents llocs del planeta, de Cana-

dà i Senegal, de Vietnam i Sibèria, tam-

bé de Nova Zelanda, i ens transporten a 

tots els oceans, a mars braus i podero-

sos, i d’altres d'aigües tranquil·les. El 

mar acostuma a ser font d’aventures on 

la por i la incertesa hi són presents. El 

mar també és símbol de llibertat i de 

valentia.  

Clicant aquí podreu baixar-vos el 

relat en format PDF. Una història 

deliciosa que expliquen una llúdriga 

i una garsa que van voltant per Cata-

lunya, tot explicant quin són els 

problemes que fan que les llúdri-

gues desapareguin dels rius i la tasca 

tant important que fan els centres 

de recuperació per protegir-les i 

introduir-les un altre cop als rius del 

nostre país.  

Els autors d’aquest llibre diuen que 

l’aigua que circula per tot el planeta 

és un cicle permanent. Podem tro-

bar-la als núvols, en forma de pluja o 

de neu, fluint per la superfície o ama-

gada en el subsòl. En la societat occi-

dental tenir-la al nostre abast és un 

fet tan normal que no ens plantegem 

ni d’on prové ni com arriba a l’aixeta 

ni com esdevé potable. Aquest llibre 

ens ho explica.  

 

El 2013 ha estat declarat, per l’Assemblea General de les Nacions 

Unides, l'Any Internacional de la Cooperació en l'Esfera de l'Aigua. 

Podeu trobar un 

vídeo amb un relat 

força il·lustratiu de 

l’aigua clicant 

damunt d’aquest 

enllaç.  

Els autors del 

conte són nens 

d’una escola de 

Primària. El relat 

és una mostra de 

com s’agermanen 

l’aigua i la literatu-

ra. 

d’inventar-la, caldrà escriure-la és 

clar! 

El termini per enviar-la al Concurs 

ARC de Contes Infantils 2013 és el 31 

de maig.  Si el vostre relat és escollit 

pel Jurat, formarà part del recull que 

Queden pocs dies, poquíssims, però enca-

ra sou a temps d’inventar una història on 

l’aigua sigui la protagonista principal, o bé 

l’aigua sigui el marc on es desenvolupa 

l’acció, o bé quedi en segon terme i servei-

xi als lectors per fer una reflexió.  I a més 

veurà la llum a finals del mes de novembre 

de 2013. 

Amb aquest recull, l’ARC voldria arribar a 

petits i grans, a escoles i biblioteques, per 

tal de conscienciar la societat de la impor-

tància de l’aigua com a font de vida.  

 

Editat per Intermón Oxfam, aquest 

conte ens explica la història d’un nen 

que viu a l’estepa africana. El seu 

pare és l’encarregat de localitzar 

l’aigua en un lloc on l’aigua és molt 

escassa i s’ha de protegir la poca que 

aporta la pluja. L’Oulembe comprèn 

la importància que té l’ofici del seu 

pare i des de ben petit s’esforçarà per 

aprendre on i com es pot trobar 

aquest bé tan preuat.  

Els nens de dotze països expliquen 

què representa l’aigua en la vida 

quotidiana dels llocs on viuen. Tots 

coincideixen, visquin on visquin, 

sigui Catalunya o la Xina o l’Índia, 

en què l’aigua és la vida. El llibre té 

una clara vocació pedagògica, fins i 

tot inclou unes fitxes per tal de 

conscienciar als més menuts de la 

importància que té l’aigua en les 

nostres vides.  

En aquests llibre els protagonistes són 

els animals que viuen al fons del mar , 

els que viuen en aigües poc profun-

des o just a la vora.  Hi trobarem  

gavines, crancs,  peixos petits i grans i 

també foques. I descobrirem un munt 

d’anècdotes que ens ajudaran a 

conèixer millor els animals, com ara 

per què a les foques no els entra ai-

gua a les orelles o per què les espon-

ges no necessiten potes.  

PECATS CAPITALS I CAUSES SOLIDÀRIES 
 

Bases del concurs 

A l’agenda de l’Any Espriu 

L’Any Espriu 

La Marató de TV3 2013 

 

Aquest és un dels concursos més soli-

daris que ha convocat l’ARC. Després 

de l’èxit assolit amb Poemes per a la 

Marató, repetim proposta, però aquest 

cop volem recaptar més diners encara. 

La 22a Edició de la Marató de TV3 esta-

rà dedicada a les malalties neurodege-

neratives. Col·laborar en una causa com 

aquesta val la pena. I si el fet de partici-

par suposa honorar la memòria del 

gran poeta Salvador Espriu, encara 

més.  

El dia 20 de maig va acabar oficialment el 

termini per pecar. Ara només cal esperar 

a veure quins pecats han subjugat més al 

Jurat de l’ARC. Mentre, us recordem que 

la supèrbia va convertir en finalistes a: 



 E. Viladoms i L'obra mestra  

 Joan Gausachs i Marí i Per què seré tan 

modest?  

 Jordi Masó Rahola (Vladimir) i Llibres 

que escriuré  

 Sílvia Armangué (allan lee) i Luzy in the 

Hell  

 Edgar Cotes (edgarcotes) i Narcís  
Pecadors, estigueu atents que ben aviat 

us esperen sorpreses tant si sou com si 

no sou finalistes.  

Bases del concurs 

Any Internacional de la Cooperació en 

l’Esfera de l’Aigua 

Agència Catalana de l’Aigua 

 

Ja us dèiem que el Concurs ARC de 

Contes Infantils era a punt de conclou-

re. Tant si us decidiu a participar com 

si no, us deixem les bases a mà i un 

parell d’enllaços amb pàgines web que 

parlen del tema on hi trobareu textos, 

contes, jocs relacionats amb l’aigua, 

una agenda d’activitats, enllaços a 

vídeos interessants i un munt d’idees 

per inspirar-vos. I és que no ens cansa-

rem de repetir-ho: l’aigua és font d’ins-

piració.  
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http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Educacio%20per%20a%20la%20sostenibilitat/Suport%20educatiu/Recursos%20educatius/Medi%20natural/El%20retorn%20de%20la%20lludriga/document
http://www.youtube.com/watch?v=ti323bfe_ww
http://associaciorelataires.blogspot.com.es/2013/03/paraula-despriu-associacio-de.html
http://www.anyespriu.cat/agenda/14-espriu/87-inici-convocatoria-concurs-paraula-d-espriu
http://www.anyespriu.cat/
http://blogs.tv3.cat/marato.php?itemid=49425
http://relatsencatala.cat/relat/lobra-mestra/1044206
http://relatsencatala.cat/relat/per-que-sere-tan-modest/1044113
http://relatsencatala.cat/relat/per-que-sere-tan-modest/1044113
http://relatsencatala.cat/relat/llibres-que-escriure/1044138
http://relatsencatala.cat/relat/llibres-que-escriure/1044138
http://relatsencatala.cat/relat/luzy-in-the-hell/1044184
http://relatsencatala.cat/relat/luzy-in-the-hell/1044184
http://relatsencatala.cat/relat/narcis/1044116
http://associaciorelataires.blogspot.com.es/2013/01/concurs-arc-de-contes-infantils-2013.html
http://bibliotecavirtual.diba.cat/any-internacional-cooperacio-aigua
http://bibliotecavirtual.diba.cat/any-internacional-cooperacio-aigua
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P12801351031234802147459&_nfls=false
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ELS CAMINANTS DEL SORRAL: NOVES PETJADES 

Dotze projectes literaris s’han pre-
sentat a la Primera Edició de la Con-
vocatòria “Camí del Sorral 2013”, vuit 
dels quals ja han rebut el vistiplau de 
l’Equip Editorial. De tots ells, el pri-
mer en veure la llum ha estat La sen-
dera del pensament, que correspon 
al número 7 de la col·lecció, un recull 
d’aforismes de l’autor Ferran Planell i 
Clofent, prologat per Elisenda Sala i 
Ponsa, que va ser editat pocs dies 
abans de la Diada de Sant Jordi i va 
formar part de la paradeta de llibres 
de l’Associació de Relataires en Cata-
là i va ser un dels més sol·licitats. 
La col·lecció s’ha enriquit amb el re-
cull L’estimem perquè és la nostra!, 
de diversos autors, a cura de Cristina 
Balaguer Escriche i il·lustració de 
coberta de Ramon Navarro Bonet, 
que es va presentar el passat 11 de 
maig a la Biblioteca Sagrada Família, 
en el marc de la Setmana de la Poesia 
de Barcelona.  

Els primers títols 
El llibre que va encetar la col·lecció  
és el poemari Silenci Sensacional, 
que recollia les obres premiades i les 
finalistes del I Certamen de Poesia 
Infantil i Juvenil Vila del Prat, publicat 
el mes de desembre de 2011.  
De l’any 2012 són els títols Camins 
de l’exili, de Josep Maria Corretger i 
Olivart, un recull de poemes que, en 
paraules del seu autor, remeten als 
paisatges, a la nostra terra, al tempus 
fugit i als somnis. L’altre títol és Ba-
saments catalogats, de Glòria Cala-

fell, un poemari del qual vam parlar 
en el darrer butlletí. 
Aquest ha estat l’any de la consolida-
ció de la col·lecció amb nous títols 
com La ballarina cega de Sidi Bou 
Saïd i altres relats en clau de lírica, 
de Toni Arencón i Arias; Lírica Galai-
coportuguesa Medieval, de Xavier 
Serra Valentí i els esmentats L’esti-
mem perquè és la nostra! i La sende-
ra del pensament, títols als quals ben 
aviat se n’afegiran de nous. 

Els propers volums 
Els propers volums de la col·lecció 
seran el poemari De l’alba al capves-
pre, de Núria Niubó i Cabau, prologat 
per Aurora Marco Arbonés; el poe-
mari Mirada endins, de Pilar Camp-
many (“brins” a RC), prologat per 
Elvira Compte; i el llibre Sota un vel 
de cendra de M. Roser Algué i Ven-
drells, prologat per Guillem Viladot. 
A hores d’ara, l’Equip Editorial i les 
respectives autores, estan treballant 
en la revisió i compaginació d’aques-
tes properes novetats literàries de la 
col·lecció “Camí del Sorral”, que es-
perem que vegin la llum durant els 
propers mesos de juny i juliol. 
Des de l’ARC i des de la revista Lo 
Càntich volem agrair la confiança 
dels autors i autores participants en 
aquesta nostra primera aposta de 
publicació col·lectiva, el “Camí del 
Sorral”, un camí d’il·lusió per a recór-
rer en comú compartint projectes i 
experiències literàries.  Toni Aren-
cón i Arias  

Darrers números publicats 

La  Primera 

Convocatòria 

«Camí del 

Sorral»  

va finalitzar  

el passat  

30 d’abril 

Enllaç 

Enllaç 

Enllaç 

Enllaç 
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L’APARADOR 

40 plaers. Petites coses que fan la 
vida més dolça 

Daniel Ruiz-Trillo 

Gènere: Microrelat 

Editorial: Paralelo Sur  

Col·lecció Garbí 

Primera edició: desembre de 2012 

Pàgines: 77 

Format: paper 

Preu: 11 € 

http://versos.cat/dani/llibres.html  

40 plaers. Petites coses que fan la vida més dolça 

Aquest llibre de Daniel Ruiz-Trillo parla de 
petits plaers que fan que la vida sigui boni-
ca: la platja, la cascada, les garotes, el pa 
amb tomàquet, la migdiada, el mar, llegir 
el diari, el diumenge, cuinar, l’amor, una 
tarda d’estiu, el Barça de Guardiola… 
40 plaers té una estructura fàcil i àgil, està 
escrit amb una narrativa curta, planera i 
senzilla i vol compartir amb el lector la joia 
de viure. El pròleg és de la poetessa Marta 
Pérez i Sierra i el dibuix de la coberta de 
Marite Evaristo.  

Altres publicacions de l’autor: 
Truc curt (El Carro del Sol, 1999) 
Sal i vi (El Carro del Sol, 2000) 
Sonets sonats (Edicions 96, 2000) 
Una estona de sal (Edicions 96, 2001) 
Partícules i versos (Edicions 96, 2002) 
Recer de versos (Edicions 96, 2006) 
Com un vals de Chopin (Paralelo Sur, 2012) 

On has deixat la veu? 
 

Bruna Generoso Miralpeix 

Gènere: Poesia 

Editorial: Viena Edicions 

Primera edició: 2011 

Disseny de coberta: Ramon Navarro Bonet 

Pròleg: Pilar Cabot 

Format: paper 

ISBN: 978-84-8330-628-4 

Preu: 10 € 

On has deixat la veu? 
 

Recull de 40 poesies unides pel fil con-
ductor de la veu, que evoluciona des de 
l’afonia fins al crit.  
«Indubtablement, néixer amb el germen 
de les Arts imprès en els gens és un valor 
afegit al fet de viure. Estic convençuda 
que la Bruna va néixer amb un vers al 
cap dels dits; un vers encara sense pa-
raules (tot vol, i té, el seu temps) però 
un vers que, en ser-ne l'hora, va obrir les ales i impulsà un poema latent i 
amb paraules que ja s'entestaven a trobar el seu sentit. Era l'inici de l'a-
ventura» (Del pròleg de Pilar Cabot). 
Bruna Generoso Miralpeix va néixer a Barcelona l’any 1986. Viu a Sant 
Hipòlit de Voltregà, Osona. És llicenciada en Traducció i Interpretació i té 
un màster en Creació Literària per la Universitat Pompeu Fabra.  
Ha guanyat diversos premis literaris i té escrits inclosos en cinc volums 
col·lectius:  
Homilia 2006 - Premis Literaris Homilies d’Organyà (2007) 
 Erotisme som tu i jo (2007), sorgit del web Relats en Català  
 Premis Literaris Solstici: Taradell 2003-2007 (2008) 
 Vol de poesia (2008)   
 Totes les sortides dignes (2010).  
Bruna Generoso ha participat en les jornades poètiques Versos Bisaura de 
Sora i en el Casserres Poètic de Sant Pere de Casserres. On has deixat la 
veu? és el seu primer llibre editat.   

A RC és danielruiztrillo 

Bruna Generoso 

http://www.locantich.cat/2013/04/la-sendera-del-pensament-ferran-planell.html
http://www.locantich.cat/2013/04/la-sendera-del-pensament-ferran-planell.html
http://www.locantich.cat/2013/05/lestimem-perque-es-la-nostra-diversos.html
http://www.locantich.cat/2012/01/silenci-sensacional-poemari-diversos.html
http://www.locantich.cat/2011/07/camins-dexili-poemari-josep-maria.html
http://www.locantich.cat/2011/07/camins-dexili-poemari-josep-maria.html
http://www.locantich.cat/search/label/Gl%C3%B2ria%20Calafell%20Mart%C3%ADnez
http://www.locantich.cat/search/label/Gl%C3%B2ria%20Calafell%20Mart%C3%ADnez
http://www.locantich.cat/2013/01/la-ballarina-cega-de-sidi-bou-said-i.html
http://www.locantich.cat/2013/01/la-ballarina-cega-de-sidi-bou-said-i.html
http://www.locantich.cat/2013/04/lirica-galaicoportuguesa-medieval.htmlC:/Users/Mercè/Documents/ARCNOTE
http://www.locantich.cat/2013/04/lirica-galaicoportuguesa-medieval.htmlC:/Users/Mercè/Documents/ARCNOTE
http://www.locantich.cat/2013/03/lo-cantich-numero-18-antitesi-2013.html
http://www.locantich.cat/2013/03/lo-cantich-numero-18-antitesi-2013.html
http://www.locantich.cat/2010/03/colleccio-cami-del-sorral-arc-lo-cantich.htm
http://www.locantich.cat/2010/03/colleccio-cami-del-sorral-arc-lo-cantich.htm
http://www.locantich.cat/2013/01/la-ballarina-cega-de-sidi-bou-said-i.html
http://www.locantich.cat/2013/04/lirica-galaicoportuguesa-medieval.html
http://www.locantich.cat/2013/04/la-sendera-del-pensament-ferran-planell.html
http://www.locantich.cat/2013/05/lestimem-perque-es-la-nostra-diversos.html
http://www.laploma.org/cat/editorial/paralelo-sur/1308/
http://www.laploma.org/cat/editorial/paralelo-sur/1308/
http://versos.cat/dani/llibres.html
http://versos.cat/dani/
http://www.vienaeditorial.com/mostrarllibre.asp?ididioma=1&idllibre=733
http://relatsencatala.cat/autor/danielruiztrillo/475794
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Maurici Capdet és relataire. A RC, però, 

només hi ha un enllaç cap al seu blog, un 

blog que darrerament està tenint una 

gran difusió arran d’una idea efectiva i 

sobretot solidària. La idea en qüestió té 

títol: 18 contes. I és que en Maurici ha 

reunit en format electrònic els divuit 

millors relats premiats a diversos concur-

sos (se n’ha presentat a dos-cents des de 

l’any 2005) i els envia de manera gratuïta 

a aquells lectors que facin, generosa-

ment, una contribució a una ONG. 

Relats per a tots els gustos 
El blog del Maurici és, sobretot, un blog 

de creació literària on hi podem trobar 

relats i microrelats per a tots els gustos. 

El comptador de la pàgina diu que l’han 

visitada més de vint-i-dues mil curiosos, 

dels quals uns quants s’han convertit en 

seguidors fidels. Des de desembre de 

2009, en Maurici ha penjat cent vuitanta-

cinc posts. Això fa una mitjana d’una 

entrada setmanal, cosa que no està gens 

malament.  

Al blog hi trobareu un apartat que indica 

quines són les entrades més populars. 

Com que m’agrada anar per lliure, m’hi 

he passejat una estona i us faig les meves 

recomanacions. He trobat una reflexió 

força interessant a “La vida en un xip”,  

una entrada del mes d’octubre de 2011 

on es qüestiona la presència a les xarxes 

socials: què passa amb la nostra pàgina 

de Facebook si ens morim? Uns quants 

mesos després de plantejar-se en Maurici 

la pregunta, els responsables de la pàgina 

van fer pública una resposta, una respos-

ta que podreu llegir, perquè en Maurici, 

que és informàtic de professió, té totes 

les informacions molt ben enllaçades. 

També us voldria recomanar tres relats. 

El primer es titula «El veredicte», penjat 

el 8 de novembre de 2011. El segon es 

titula «Matèria primera», penjat el 25 de 

juny de 2012, planteja de manera subtil 

d’on treuen la inspiració els escriptors. El 

tercer relat és «Els vencedors». Amb 

aquest relat en Maurici es va proclamar 

guanyador de la XIV edició del Premi 

Víctor Mora.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog de Maurici Capdet Mateu 

 

Conté una selecció de contes, microrelats, 

cartes als diaris, premis literaris, relats 

publicats, textos d’opinió, fotografies...  

 

Conté una proposta solidària de la qual se 

n’han fet ressò els mitjans de comunica-

ció. Aquí hi ha una mostra: 

 Blog Oigo Voces, entrevista 

 Blog Llibres, i punt!, ressenya 

 L’Espai Internet, vídeo 

 Entrevista a la contraportada d’El Periò-

dico 

Llunàtic és un blog per a sibarites, per a 

lectors exigents. Té una estètica neta, 

amb aquella elegància que acostuma a 

donar l’austeritat; les imatges estan tria-

des curosament, fins i tot hi ha cura en 

l’elecció tipogràfica, només dos tipus de 

lletra, només dos colors, res distreu al 

lector del contingut.  

L’autor, David Madueño, és filòleg i es 

dedica a la docència, la correcció de tex-

tos i la crítica literària. Es nota en el domi-

ni de la llengua, en la manera tan precisa 

que fa servir per comunicar-se. Però per 

damunt de tot, en David és poeta i això 

també es nota.  

Vuit anys sense interrupció 
El blog va néixer el mes de novembre de 

2004, porta, doncs, en actiu vuit anys i 

escaig, i en tot aquest temps no ha sofert 

cap interrupció. Què hi trobareu? Doncs, 

reflexions sobre literatura en general i 

sobre poesia en particular, sobre l’obra 

de gran autors com Bradbury, Lovecraft, 

Melville, Eliot, Yeats, per citar-ne alguns, 

ressenyes de llibres, també d’alguna 

pel·lícula...  

Pel que fa a les reflexions són realment 

interessants. Em permeto recomanar-vos 

la l’entrada que duu per títol «Viure i 

escriure» del dia 24 de desembre de 

2006. També hi podreu trobar un post 

força interesant sobre l’autoedició, de la 

qual se’n mostra partidari, no en va els 

seus dos poemaris Desvetlla de mots és 

feina obscura i Poesia per a carnívors són 

autoeditats. D’aquest últim n’ha fet, re-

centment, una reedició. 

En David demostra en les ressenyes ser 

un gran coneixedor de la literatura que es 

fa a casa nostra. En el blog hi podreu 

trobar referències a noms coneguts i 

gairebé desconeguts, amb certa predilec-

ció per autors com Jaume Benavente, 

Josep Piera, Francesc Serés, que em cons-

ta segueix de ben a prop. Per  aquestes 

raons i moltes més, enguany Llunàtic ha 

rebut el Premi Vila de Martorell al millor 

blog en llengua catalana.  

e-Univers 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Blog literari de David Madueño Sentís 

 

      Premi Vila de Martorell 2013 al  

      millor blog en llengua catalana 

 Poesia per a carnívors 
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El passat dilluns 29 d’abril es va cele-
brar la sessió  del Grup de Poesia 
Reversos, com sempre a Vilaweb. En 
aquesta ocasió la sessió es dedicà a 
l’antologia de Spoon River, l’obra 
mestra de Edgar Lee Masters, en 
què prop de 250 personatges (els 
morts enterrats al cementiri del po-
ble fictici Spoon River) reflexionen o 
es confessen post mortem sobre 
aspectes de la seva vida (alguns rela-
cionats amb les causes de la seva 
mort) mostrant la hipocresia, el sa-
crifici, la generositat, l’avarícia, la 
cobdícia, i en general totes les vir-
tuts i defectes, sobretot defectes, de 
cadascun d’ells i de la societat on 
han viscut. 
Aquesta coral de veus mortes mos-
tra un microcosmos rural que es pot 
extrapolar al macrocosmos de tot un 
país o de la vida en general, i manté 
una vigència extraordinària en una 
obra de difícil classificació literària 
(poesia, narrativa...). 
L’estructura del llibre, que permet 
conèixer diverses versions d’un ma-
teix fet des de la perspectiva dels 
diferents personatges (marit/
esposa, fill/pares, lladre/ comerci-
ant/jutge... creant un entramat que 
acaba mostrant totes les vessants de 
les «veritats» viscudes) va facilitar 
una lectura en què cada rapsode, 
adoptant uns personatges, era res-
post per altres personatges relacio-
nats, en una lectura molt dinàmica i 
gairebé teatral, amb els lectors en 
cercle i aixecant-se successivament 
per llegir. 

Per fer-la més teatral, la 
sessió va comptar amb 
un muntatge musical 
procedent de bandes 
sonores de diverses 
pel·lícules de misteri (El 
espíritu de la escalera, El 
ángel entre la niebla, de 
Karlos Alastruey, entre 
d’altres), composades i 
interpretades pel músic 
Dan Aniés, que va tenir 
l’amabilitat d’assistir i 

forma part de l’acte. Uns problemes 
tècnics al principi de la sessió no van 
deslluir una ambientació musical 
gairebé màgica. 

Obra contemporània cabdal 
En resum, una sessió que va perme-
tre aprofundir o conèixer una de les 
obres literàries cabdals de la litera-
tura mundial contemporània, de la 
qual afortunadament disposem d’u-
na traducció al català que ha estat 
guardonada molt recentment amb el 
Premi Crítica Serra d’Or als poetes i 
traductors Jaume Bosquet i Miquel 
Àngel Llauger. La tertúlia al voltant 
de l’obra va ser participativa i força 
interessant. 

Propera sessió  

La propera trobada del grup Rever-
sos tindrà lloc el dimarts dia 28 de 
maig a les 19 h. Com sempre, a la 
sala Vilaweb. En aquesta ocasió, ens 
acompanyarà la poetessa Glòria 
Calafell que ens parlarà del seu dar-
rer poemari Basaments catalogats, 
finalista del Premi de Poesia Joan 
Llacuna 2011, un poemari sintètic i 
alhora ple de contingut i d’imatges 
ben treballades i reflexions profun-
des.   Carles Fernàndez Serra  

MÉS POESIA DE LA MÀ DE REVEᴙSOS 

http://elblogdelmaurici.blogspot.com/
http://oyesvoces.wordpress.com/2013/02/18/18-contes-de-maurici-capdet/
http://llibresipunt.blogspot.com/2013/03/18-contes.html
http://elblogdelmaurici.blogspot.com/2013/04/els-18-contes-lespai-internet.html
https://docs.google.com/file/d/0B3abtWuO1ZEdaWdZSUZPb2VXVmc/edit?pli=1
http://llunatic.blogspot.com.es/
http://www.bubok.es/libros/223584/Poesia-per-a-carnivors-Nova-edicio
mailto:associacio.relataires@gmail.com
mailto:concursos.arc@gmail.com
mailto:concursos.arc@gmail.com
http://associaciorelataires.blogspot.com.es/
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http://www.locantich.cat/
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