ARC A L’ATAC
BUTLLETÍ NÚM. 1 GENER DE 2013

Per què un butlletí?
Benvolguts associats,
Acabem d’estrenar un nou any que ve carregat de prejudicis. A
tort i a dret ens trobem envoltats de males noticies: ràdio, televisió, tertúlies de cafè, reunions amb els amics, amb la família,
xarxes socials... I tothora la paraula de moda: crisi!
A l’ARC ens volem rebel·lar contra la crisi. I no és que siguem
optimistes o que no estiguem conscienciats. És que ens ve de
gust fer cultura pel simple gust de fer-la i prou. Per amor a l’art! I
a l’ARC no estrenem només any sinó que també estrenem butlletí. És que no n’hi ha prou amb la revista Lo Càntich, el bloc de
l’associació, la web de RC, la pàgina del Facebook i el Twitter?
Creiem que un butlletí no és incompatible amb cap d’aquestes
coses.

Un espai per compartir
El butlletí és un espai de comunicació entre nosaltres, és un mitjà que ens servirà per conèixer-nos millor, per compartir projectes, per posar cara a algun relataire de qui hem llegit relats que
ens han agradat molt, que ens han emocionat i de qui voldríem
saber més coses, des de com s’ha inspirat a per què ha triat
aquell final en concret. Només compartint experiències n’aprendrem més i ho farem millor.
La pretensió és que, inicialment, sigui de difusió interna, amb
l’objectiu que, en un futur proper, es difongui entre no associats.
Ens agradaria que acabés arribant a totes les biblioteques del
nostre país, que serveixi perquè els centres cívics i les associacions de caire cultural sàpiguen que existim. Quan ens coneguem
millor entre nosaltres, serà el moment que ens coneguin més
enllà i més enllà encara. No hi fa res que ja existeixen importants
associacions d’escriptors. Això no ha de ser incompatible amb la
nostra associació.
Els relataires som els artesans de la literatura i ja va sent hora
que mostrem la artesania que fem a casa nostra. Tenim ja un
bon grapat de llibres col·lectius de relats. Aquests reculls no es
poden quedar a les nostres prestatgeries o a les de la família i els
amics. Han de ser a les mans de lectors de totes les edats, lectors a qui atiem no només el plaer de la lectura sinó també el
gust per l’escriptura. La nostra llengua està amenaçada. Ens
l’estimem i per això volem fer-la servir. No hi ha una manera
millor de preservar una llengua, de defensar-la, que fent-ne ús.
Per més solemne que soni, escriure és un acte d’amor: a la vida,
a la història, a la cultura. No està de més, doncs, contribuir a
l’amor a la cultura des d’aquestes pàgines acabades de néixer. 
Equip de Presidència 

Què hi trobareu al butlletí?
 L’editorial.
 Tota la informació referent als
concursos interns de l’associació i
també als externs.
 Informació d’altres concursos que
siguin d’interès per als associats.
 Tota la informació referent a
l’associació (publicacions, presentacions, participació en actes culturals...).
 Un cop d’ull a blocs imprescindibles.
 Les novetats editorials dels nostres associats i associades.
 Una agenda de les activitats dels
nostres associats i associades
(presentacions de llibres, xerrades,
recitals poètics, clubs de lectura,
exposicions...).
 Recomanacions d’activitats que
no siguin de membres de l’ARC
però que puguin ser d’interès.
 Destinarem un espai per tal que
els associats puguin fer arribar els
seus anuncis i propostes a tots els
membres de l’associació.
 I anirem creixent amb les vostres
aportacions i idees.
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HOMENATGE A L’AIGUA
Data Inici: 15/01/2013
Data Final: 15/04/2013
L’Assemblea General de les Nacions
Unides, en una resolució de l’any
2010, va declarar l’any 2013 Any Internacional de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua. Aquesta celebració té
com objectiu prioritari conscienciar
tothom de la importància de l’aigua
per preservar la salut del planeta i de
qui l’habita.
Ens va semblar que aquest tema era
prou atractiu com per triar l’aigua i
tot el que significa per als éssers vius
com a tema per al proper concurs de
narrativa infantil, en el que podran
participar relataires de totes les
edats, dels més petits als més grans.
L’aigua és un tema que dóna molt
joc, que posa en marxa la imaginació,

que ens permet retratar la realitat,
viatjar al passat i al futur, a qualsevol
lloc exòtic i construir històries que
transcorrin en escenaris molt diversos: reals com un oceà, un mar, un riu
o un llac, o més fantàstics com una
cova misteriosa, una illa perduda,
una civilització submergida... També
hi ha un ventall ben ampli per triar
protagonista: mariners, pescadors,
pirates, aventurers, submarinistes,
monstres d’aigua salada o dolça, ecologistes, idealistes, inventors bons o
malvats. L’aigua és un element que
convida al viatge i a l’aventura sigui a
bord d’una senzilla barqueta com
d’un transatlàntic o d’un submarí.
Teniu fins el 15 d’abril per retre el
vostre particular homenatge a l’aigua
tot escrivint una història i enviant-la
a concurs.

Per saber més sobre el tema:

http://www.un.org/spanish/wate
rforlifedecade/index.shtml
http://www.unwater.org/waterc
ooperation2013/
http://www.xanascat.cat/showno
de.tjc?id=1618937 

ESTRENEM UN e-CONCURS

Data Inici: 15/01/2013
Data Final: 15/04/2013
Per primera vegada, des que es va
engegar l’Associació, els concursos
canvien de dinàmica. Fins ara, per
concursar calia penjar el relat a RC i
clicar el nom del concurs al qual es
presentava el relat. En aquesta ocasió, us proposem una manera dife-

rent i molt senzilla. Els passos a seguir han de ser aquests.
1. Escriure un relat que s’ajusti a les
bases i enviar-lo per correu electrònic a l’adreça següent:
concursos.arc@gmail.com
2. El relat haurà d’anar signat amb
un lema que no serà, en cap cas, el
nom real ni el nick que feu servir habitualment a RC.
3. En l’assumpte del correu, cal posar
que va adreçat al Concurs de Relats
Infantils “L’aigua”.
4. En el correu s’hi inclouran dos documents.
5. El document que anomenarem
“aigua” correspondrà al relat, que
caldrà signar amb un lema.
6. En el document que anomenarem
“plica”, hi hauran de constar les dades personals (títol del relat, el lema

que s’hagi fet servir, el nom i
cognoms, el nick habitual a RC si
s’escau, l’edat si es tracta d’un menor) i una adreça electrònica de contacte.
El concurs estarà obert fins el 15 d’abril i, paral·lelament a la recepció de
relats, el jurat ja anirà fent la selecció, de tal manera que, a partir del
dia 1 de maig, qui vulgui ja podrà
publicar el relat.
A principis del mes de maig, es farà
pública la llista de relats seleccionats
per formar part del recull de contes
infantils, recull que es publicarà a
finals de novembre de 2013.
Bases del concurs:
http://associaciorelataires.blogspot.
com.es/2013/01/concurs-arc-decontes-infantils-2013.html 
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MICRORELATS A LA RÀDIO
Pecats capitals (7+1)
Data Inici: 08/10/2012
Data Final: 20/05/2013
Luxúria:
Puzles - Jordi Masó Rahola "Vladimir"
Luxúria virtuosa - Llorenç Garcia
Cossos - Quim Miracle
Gòlux - E. Viladoms
No té pas importància - Marta Pérez i
Sierra

El Concurs ARC de Microrelats a la Gola:
Ràdio 2012-2013 – “Pecats Capitals
(7+1)” avança amb pas ferm cap al seu
equador. Novament, l’alta participació
i la gran qualitat dels microrelats presentats a concurs ens fan augurar un
èxit en aquesta tercera convocatòria. I
ja tenim els primer finalistes!

Greix - Sílvia Armangué "allan lee"
Degustació - Jordi Masó Rahola
"Vladimir"
Xahrazad - Mercè Bagaria "Frèdia"
Efectes secundaris - Montserrat Lloret
"Naiade"
La llista d'en Simó - "SenyorTu"

Avarícia:
Qui tot ho vol - Jordi Masó Rahola
"Vladimir"
Podrit - Sílvia Armangué "allan lee"
Un lloc a l'eternitat - "SenyorTu"
L'ebenista - Carles Ferran
Indecència - Lluís Servé "deomises"
Ens espera un mes de gener molt
mandrós i un febrer, molt enrabiat.
Podreu resistir la temptació o pecareu?
Bases del Concurs:
http://www.locantich.cat/2012/10/conc
urs-arc-de-microrelats-la-radio.html
http://relatsencatala.cat/concurs/concu
rs-arc-de-microrelats-arc-a-la-radio2012-2013-pecats-capitals-71/1019059

TORNEN ELS RAPSODES
Data Inici: 01/01/2013
Data Final: 31/03/2013
El vers es fa paraula viva. Amb la musicalitat de l’entonació, del to, de les
pauses, dels silencis... El sentiment es
fa paraula i expressió. La poesia és la
forma que tenen les paraules per
transmetre emocions i el Concurs
ARC de Rapsodes aplega emocions i
sentiments. L’èxit de la convocatòria
anterior ens va proporcionar les forces necessàries per tornar repetir la
convocatòria. Ara necessitem els
protagonistes. Us necessitem a vosaltres. Poden participar en el Concurs
ARC de Rapsodes 2013 totes aquelles
persones, majors d’edat, que vulguin
enviar la recitació d’un poema propi o
d’un altre/a autor/a en català (màxim
25 versos). Les recitacions s’hauran de

L’Associació de Relataires en Català
s’encarregarà de penjar els arxius i de
crear un enllaç relacionant totes les
recitacions presentades a concurs. Al
final de la convocatòria es durà a terme una primera votació popular, de la
qual sortiran els nou rapsodes que
optaran a la final.
A principis de maig informarem als
seleccionats del dia, lloc i hora on es
durà a terme la final, que serà en alremetre a l’adreça electrònica:
gun local de la ciutat de Barcelona,
associacio.relataires@gmail.com
durant el mes de maig, dins del marc
en arxiu d’àudio (mp3). En aquest de la Setmana de Poesia de Barcelosentit us recomanem el programa na. Us hi esperem!
d’edició d’àudio “Audacity” que es pot
descarregar, en la versió en català i Bases del Concurs:
gratuïtament, seguint aquest enllaç:
http://associaciorelataires.blogspot.c
http://audacity.softonic.com/desc om.es/2012/12/concurs-arc-deargar
rapsodes-2013-associacio.html 
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L’ARC té presidenta d’honor

L’Associació de Relataires en Català és
una associació molt jove. Ningú ho
diria tenint en compte la seva trajectòria, però la realitat és que va néixer
l’any 2007. Ho va fer d’una manera
tímida i romancera, com si no tingués
cap pressa per fer-se gran, però, de
sobte, l’any 2010 va prendre embranzida i, en poc temps, va arribar a una
joventut esplendorosa. El canvi de la
infantesa a aquesta joventut no es va
fer per art de màgia. De cap de les
maneres. L’artífex té noms i cognoms:
Sílvia Romero i Olea.
Necessita presentació Sílvia Romero?
Amb tota seguretat a hores d’ara, no.
Va accedir a la presidència de l’ARC a
finals de 2010 i va decidir ajornar els
seus projectes personals durant dos
anys per dedicar aquest temps en exclusiva a l’Associació.

La primera pedra
La dedicació va donar fruits ben aviat.
Es convoca, així, el primer concurs de
contes infantils. I un jurat format per
relataires voluntaris selecciona un total
de trenta-cinc relats: quatre pertanyen
a nens, els trenta-un restants a adults
que van ficar-se en la pell dels més
menuts. El resultat va ser Garbuix de
contes, editat en col·laboració amb
Meteora, que es va presentar en societat el mes de desembre de 2010.
En el pròleg de Garbuix de contes, signat per Sílvia Romero, hi trobem la
pedra angular de l’ARC. No hauríem
d’oblidar mai aquelles paraules, que
són tota una declaració d’intencions:
«El llibre que teniu a les mans no és un
recull de contes qualsevol. És la primera publicació endegada, organitzada i
coordinada des de l’ARC, amb la
col·laboració del portal literari Relats

Tot va començar amb aquest garbuix

Montserrat Medalla fa entrega del
diploma a Sílvia Romero

en Català, però és tan sols la primera
pedra de l’edifici que volem construir.
Només cal arremangar-nos i posar-nos
a treballar».

La col·lecció Relataires
En dos anys, la col·lecció iniciada amb
Garbuix de contes ha augmentat vertiginosament: tres llibres col·lectius de
relats infantils, dos poemaris, dos de
narrativa breu i un que s’està gestant,
el naixement del qual està previst per a
la pròxima primavera.
Com que una fita com aquesta, ens
referim als set llibres col·lectius, li deurien semblar poca cosa, la Sílvia promou la convocatòria d’altres concursos, oberts també als no associats.
S’arriba, d’aquesta manera, a un acord
amb Catarsi per tal d’impulsar els relats de fantasia, ciència ficció i terror.
Els microrelats reben també atenció
amb la convocatòria dels “Microrelats
a la ràdio”, que ja ha donat dos esplèndids reculls: Secrets i Sentiments, i
enguany ja anem camí del tercer de la
mà dels pecats capitals. Es convoca un
premi per a rapsodes, amb uns resultats molt satisfactoris. A més, la cirereta del pastís: la col·laboració amb la
Marató de TV3 de 2011, dedicada als
transplantaments, que va reunir un
número ingent de poemes il·lustrats,
recollits en el llibre Poemes per la Marató.
Hi ha una frase cèlebre atribuïda a
John Kennedy que diu: «No et preguntis què pot fer el teu país per tu; pregunta’t més aviat què pots fer pel teu
país». No sabem si aquesta és una de
les cites de capçalera de la Sílvia o no,
però no ens equivocaríem gaire si afirméssim que la té sempre present, per
això ella s’ha preguntat durant dos

El diploma acreditatiu de presidenta
d’honor

anys què podia fer per l’ARC i va deixar
els seus projectes literaris en stand by
una temporada, fins el passat mes
d’octubre de 2012, que va passar el
testimoni al nou equip. Des de llavors
mirem de no baixar el llistó, perquè,
tornant al Garbuix de contes, compartim plenament les sàvies paraules de la
Sílvia. Ella es referia al llibre, però molt
bé hauria pogut referir-se a l’ARC quan
deia: «respon a la iniciativa d’un grup
de persones que encara creuen en la
màgia: la màgia dels somnis. La màgia
d’escriure i compartir. La màgia de
veure acomplerts els projectes i de
tirar endavant amb la feina, sigui molta o poca, per tal d’aconseguir-ho».

Una estrella i un diploma
Existien infinitat de raons per voler
distingir d’una manera especial la feina
ben feta de Sílvia Romero al capdavant
de l’ARC. Per aquest motiu, tot aprofitant el segon aniversari de la vinguda
al món del Garbuix de contes i aprofitant la presentació del recull Les Estrelles, la Junta actual de l’Associació, en
nom de tots els associats i associades,
va voler atorgar-li la presidència d’honor. N’és testimoni una estrella vermella i un diploma que va entregar-li
Montserrat Medalla, la nova presidenta, com a mostra de la immensa gratitud que sentim.
Per a tots aquells que no vau poder ser
presents a l’acte, us deixem uns enllaços d’interès. Al bloc de l’ARC:
http://associaciorelataires.blogspot.co
m.es/2012/12/les-estrelles-diversosautors-coedita.html
A la revista Lo Càntich:
http://www.locantich.cat/2012/11/entr
evista-silvia-romero-toni-arenconi.html  Equip de Presidència 
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A l’ombra del crim
ANNA MARIA VILLALONGA

Dibuix: Ramon Esterri
Lema: Jordi de Manuel

Bloc imprescindible per a tots els
amants del gènere negre, A l’ombra del crim és un prodigi de saviesa i de familiaritat. És impossible
que al visitant (i ja en van més de
cinquanta mil i més de dos-cents
fidels seguidors) no li agafin ganes
de llegir totes les entrades de la
primera negrota de totes les ne-

grotes que es fan i es desfan: Anna
Maria Villalonga.
I ja que parlem d’entrades, cal dir
que les primeres corresponen a
l’any 2009. Quatre anys més tard,
el bloc ja en sumava quatrecentes cinquanta i reconec que no
he comptat totes les etiquetes
perquè m’ha fet mandra quan he
vist una llista tan llarga.
El que ha atiat els meus sentits, a
banda dels ulls de gat tan seductors que donen la benvinguda, ha
estat la llista de “les negrors d'elit”, encapçalades pel Frankenstein, de Mary Shelley, i on hi ha un
lloc destacat per obres de Robert
Louis Stevenson, Agatha Christie,
Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle,
Edgar Allan Poe, Bram Stoker,
Charles Dickens, Ray Bradbury,
Raymond Chandler, Truman Capote, Dashiell Hammett, George

Simenon, Patricia Highsmith i
algun autor més. M’ha agradat
trobar entre aquestes negrors un
relat que em va atemorir força
quan me’l van fer llegir a l’escola:
El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer i la història de
El llibreter assassí de Barcelona, de
Ramon Miquel i Planas, que també m’apunto a recomanar.
Després d’aquesta llista exhaustiva de negrors, que paga la pena
revisar amb atenció, encara n’hi
ha una altra dedicada als herois
moderns des de Wallander a Lisbeth Salander, Martin Beck o
Harry Hole, passant per Brunetti i
Montalbano.
I ara, si em disculpeu, acabo de
veure que hi ha una entrada sobre
el perquè no hi gats policia que
m’ha encuriosit d’allò més i no
voldria perdre-me-la. 

Univers madur
PILAR NAVARRO

Vocabulari de sentiments

Univers madur és, com bé el descriu la seva creadora, un univers
personal que ha entrat en una fase
de maduresa. I caldria dir d’una
maduresa molt atractiva.
El bloc és una miscel·lània que
recull relats breus (alguns brevíssims) i poemes tant de propis (la
col·lecció de haikus és una troba-

lla) com d’aliens i, sobretot, comentaris de fets quotidians que
inciten a la reflexió. N’hi ha de temes ben diversos: sobre les retallades, la violència de gènere, les
eleccions. Hi ha homenatges emotius a persones que sempre restaran a la memòria col·lectiva
(recomano llegir l’entrada que
parla de Che Guevara).
També hi ha dos apartats excepcionals: un vocabulari de sentiments, sensacions i altres percepcions i un sentimentari.
En el Vocabulari, la Pilar ha recopilat un munt de mots que desperten l’interès per ells mateixos. Alguns enllacen amb relats o poemes. Curiosament les preferències

de la creadora d’aquest bloc van
per la llibertat, l’esperança, el dolor o la resistència. No us perdeu
cap d’aquestes entrades.
Defineix el Sentimentari com un
recull de poemes i altres escrits
que fan referència als sentiments i
ens descriuen les sensacions provocades i les percepcions que se
n’obtenen. De moment, ja ha arribat a la lletra H i s’hi poden trobar
descrites des de la buidor o l’absència a l’amistat, la gosadia o la
felicitat.
I de moment, també, el bloc ja ha
comptabilitzat més de vint-i-cinc
mil visitants, visitants que un cop
han descobert aquest univers personal resulta difícil no tornar-hi. 
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Títol: Si goso dir-li un mot d’amant
Gènere: poemari
Autora: Marta Pérez i Sierra
Editorial: Ibuksgrup
Primera edició: desembre de 2012
ISBN: 978-84-939066-34
Coberta: Pitu Álvarez
Pròleg: Cinta Arasa
Format: e-book
Preu: 3 €
Enllaç: http://www.amazon.es/goso-dir-li-mot-damant-

Sílvia Romero i Olea

Marta Pérez i Sierra

L’APARADOR

Títol: Verí
Gènere: teatre
Autora: Sílvia Romero i Olea
Editorial: La Comarcal Edicions
Primera edició: desembre de 2012
ISBN: 978-84-95351-21-0
Coberta: M. Jesús Royo
Pròleg: Lluís-Anton Baulenas
Format: paper
Preu: micromecenatge
Enllaç: http://lacomarcaledicions.com/biblioteca/veri/

ebook/dp/B00ANM56UE

Obra finalista amb menció especial del I Premi Jordi
Pàmias de Guissona 2009.

Obra finalista del VIII Concurs Literari “Vila de Gràcia” en la categoria de textos teatrals.

Sinopsi:

Sinopsi:
Poemari centrat en la sexuPeça que relata les aspiracialitat, la sensualitat i l'eroons, les enveges, els desittisme, on és la dona qui té
jos, les frustracions persola paraula, qui porta la inicinals i les esperances d’un
ativa en les insinuacions,
grup de dramaturgs que
els jocs, els desitjos i en el
intenten assolir el seu espai
procés de seducció fugint
en el món competitiu i ple
del paper passiu tradicional
d’egos del teatre.
L’autora sap mostrar-nos
que se li adjudica.
La poeta del segle XXI es
què s’hi amaga rere el taló,
A RC : Marta Pérez i
converteix en una trobairiz
tot impregnant els diàlegs
Sierra
A RC: Llibre
(trobadora occitana dels
d’una subtil ironia i d’una
segles XII i XIII) urbana, per cantar l’amor en el seu
gran agilitat en una obra
estat més pur.
dolorosament humana i, a més, universal.
Altres publicacions de l'autora:
 Sexe Mòbil singular, SMS (Viena Edicions, 2002).
 Fil per randa (Ed. Bubok, 2008).
 I demà, l’atzar (Ed. Setzevents, 2009)
 Dones d’heura (Pagès Editors, 2011).
 boCins (Ed. Bubok 2012).

Altres publicacions de l’autora:
 Amor a sang freda (finalista del II Premi Sèrie Negra
de Novel·la, 2002).
 Ànima mesquina (XVII Premi de Narrativa Sebastià
Juan Arbó, 2004).
 Júlia M. (Premi Ramon Roca Boncompte, 2008).
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Sergi G. Oset

Patricia Muñiz

L’APARADOR

Títol: Play Room
Gènere: novel·la curta en castellà
Autora: Patricia Muñiz
Editorial: Underbrain Books
Primera edició: desembre de 2012
ISBN: 978-84-940607-1-7
Coberta: Joan Marín
Format: paper
Preu: 12 €
Enllaç: http://www.underbrain.com/books/#playroom

Títol: Paràsits Mentals
Gènere: microrelat
Autora: Sergi G. Oset
Editorial: Bubok Publishing, s.l.
Primera edició: setembre de 2012
ISBN: 978-84-686-1265-2
Coberta: Núria Claverol i Català
Pròleg: Anna Maria Villalonga
Format: paper/e-book
Preu: 10 €/2 €
Enllaç: http://www.bubok.es/libros/216240/Parasits-mentals

Sinopsi:
Seila Dor, una dependenta
de llibreria participa com a
conillet d'índies en un projecte de realitat virtual, un
simulador de fantasies eròtiques destinat a esdevenir
l’estrella del lleure adult. El
prestigiós escriptor Esteban
Rey s'interessarà per la seva
experiència i li demanarà
A RC : Patrícia
que l’escrigui, tot seguint
unes indicacions molt peculiars. Durant les sessions, Seila coneixerà un jove
músic amb qui descobrirà la cara més fosca de Play
Room.
De la novel·la s’han dit coses com aquestes:
«Play Room està escrita com quan t’agafen ganes de
masturbar-te, per impuls».

Sinopsi:
Microrelats, microcontes, nanorelats, tot ells
fills bastards de la mateixa ploma, units per
la mateixa intenció:
descriure concisament,
narrar obviant la palla.
Sempre a la recerca del
mot adient, de la paA RC : Neville
raula clau que encaixi
per donar forma a una petita història.
Aquest recull inclou una selecció dels últims dos
anys, la gran majoria veuen la llum per primer cop. I
tal com assegura la prologuista, aquest és un recull
que paga la pena, és «la clara demostració que Baltasar Gracián tenia raó quan escrigué, quatre segles
enrere allò tan famós de: Lo bueno, si breve, dos veces
bueno».

Altres publicacions de l’autora:
 Corriente sanguínea (Underbrain Books, 2012).

Altres publicacions de l’autor:
 Alfa i Omega (Bubok Publishing, S. L. 2012).

8  Puzle

Club de lectura

Des d’aquestes pàgines cada mes us
recomanarem la lectura d’un llibre
d’aquells que potser costa de trobar a
les llibreries, però que no hauria de
costar gens trobar a les prestatgeries
de casa.
Volem començar per un dels reculls
de la Col·lecció Relataires, editat per

L’agenda

Els nostres associats i associades
tenen una activitat incessant: escriuen i escriuen molt i, com a conseqüència, publiquen llibres i també
els presenten. A més, fan lectures
de textos, recitals de poesia, són
responsables de clubs de lectura o
bé parlen de la seva experiència en
alguna sessió, col·laboren en progra-

ARC A L’ATAC
ARC-Meteora. No es amb cap intenció publicitària, no. És que estem
fermament convençuts de la seva
vigència tot i que ens parla d’altres
èpoques de la nostra història i fa una
mirada al passat. La fa, és veritat,
però en cap moment perd de vista el
present. Parlem de Temps era temps,
un conjunt de vint-i-cinc contes de
diversos autors, que ara teniu l’oportunitat, tant vosaltres com els vostres
familiars i amics, d’adquirir a un preu
molt retallat de 10 euros.
Com sempre, podeu fer les vostres
comandes dirigint-vos a l’adreça:
associacio.relataires@gmail.com
Si algú de vosaltres té publicat algun
llibre i us agradaria que en parléssim
en aquesta secció, només cal que ens
envieu un correu i ens ho feu saber.
Les recomanacions, si s’escau, seran
sinceres. 

mes de ràdio, participen en tallers,
fan exposicions de pintura individuals o col·lectives... Veritablement
són inesgotables. I tota aquesta
activitat incessant volem recopilarla i compartir-la amb altres associats
i associades que, de ben segur, estaran encantats d’assistir a les presentacions o d’apuntar-se a qualsevol
acte relacionat amb la cultura.
Però si per estar al corrent d’aquests
actes ja existeix el Facebook! És com
si pogués llegir la vostra ment, oi?
Teniu raó. El Facebook compleix
aquesta funció, però no sempre
arriba a tothom. Per això, volem
facilitar aquesta informació. Només
cal que, si teniu prevista alguna activitat i la voleu donar a conèixer,
empleneu el formulari d’esdeveniments i ens l’envieu a l’ARC i l’incorporarem a la secció corresponent del
butlletí. 

En aquest número han col·laborat:
Redacció: M. Montserrat Medalla, Mercè Bagaria, Sergi G. Oset, Toni Arencón
Fotografia: Núria Claverol, Ferran d’Armengol
Maquetació: Mercè Bagaria
A/e: associacio.relataires@gmail.com
Consulteu el bloc: http://associaciorelataires.blogspot.com.es/

Noms propis

Bloguillbres és una editorial que edita bloguillibres. I què és un bloguillibre? Doncs, en paraules de la pròpia
editorial, és una historia pulp de lectura online gratuïta i dirigida al nou
lector digital. I què és una història
pulp? L’editorial la descriu com una
literatura propera, amb afany d’emoció i d’aventures, interessada en les
històries de por, de ciència ficció i de
misteri, que pot tenir una vida saludable en l’espai web.
Per tal d’aconseguir relats pulp de
qualitat, Bloguillibres va decidir convocar el I Premi de Relats Pulp en
Català. Els participants havien d’escriure una història a partir d’una
imatge que l’editorial proposava.
Quatre van ser els relats finalistes i,
entre aquests quatre, un guanyador.
Per l’ARC és un orgull que dos associats formessin part dels escollits. El
jurat va decantar-se pel relat “Polpa”,
una trepidant història de detectius
escrita per Jordi Masó, més conegut
per tots nosaltres com a Vladimir.
Trepitjant els talons d’aquests detectius, un impressionat relat històricfantàstic titulat “Per un grapat de
sardines”, signat per Sergi G. Oset,
Neville a RC.
Des d’aquest racó, recomanem la
lectura dels dos relats i felicitem els
autors. 

