Trobada relataire Juliol 2004
Un relat de: relatsencatala.com
A continuació us presentem algunes fotos de la primera trobada de relataires així com la transcripció del relat que
en va sortir. De nou moltes gràcies a tots i esperem trobar-nos a la propera!!!

LES FOTOS

Primeres tertúlies

Vista de les taules (I)
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Vista de les taules (II)

Vista de les taules (III)
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Vista de les taules (IV)

EL RELAT DE LA TROBADA

Instruccions:
Una frase o un parell de línies per cap.
Un parell de minuts per relataire
... i tindrem el relat de la trobada fet.

Follet groc
La coca-cola té gas, i el cafè...cafeïna
Carme Cabús
i l'amistat de relatsencatala, satisfacció...
Mitral
Fa estona que ja m'hi sento bé. Quan he arribat pensava que m'havia equivocat. TOTHOM ERA JOVE. Aprenc
de vosaltres. Relats en català sou uns cracks!!
Heribert
els dos minuts s'exahureixen i la suor inunda el front de l'insegur relataire. Avui es trenquen barreres i la realitat
supera ficcions.
Tiamat
bé, no us espanteu, anirem pel mètode fàcil. Dreta: Queca. Davant: Ilargi. Davant cap a l'esquerra Cesk.
Esquerra: Heribert. Al mig jo. Per quan mireu les fotos.
Queca
Això havia de ser un relat, amb uns personatges i un argument, i ho és. Els personatges som nosaltres i
l'argument aquesta trobada. Em sento enlluernada... (flaix de la foto...).
Ilargi Betea
A mi també m'ha afectat el flaix de les fotos...Busco la inspiració a les parets però només trobo uns quadres força
extranys... el millor de tots el de la noia-zebra (nom triat conjuntament amb la Tiamat)
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Vicenç
Des que jo vaig començar
a escrire poesia
esperava trobar un dia
lloc on poder-la publicar
Ha passat ja força temps
i ha canviat la meva vida
i una bova filosofia
de compatir amb tants,
m'ha portat a ben trobar
aquest fòrum on tothom,
es troba amb tothom
www.relatsencatala.com!
Marc Freixas
I aquí som a trobada relataire.
Sento bones vibracions a l'entorn,
i m'agrada escriure per "relats".
No sé si m'ha quedat massa precís (o no!!)
Bona fira a tots!!
Inspiració, fes-nos veure sempre la llum literària.
Salvatore
Amics, he vingut a aquesta trobada amb il·lusió i amb ganes de conèixer gent que pensés més o menys com jo
mateix. He descobert amb alegria que aquesta cita a cegues era un repte per la comunitat i m'empenyia a venir
com si fos una cita a cegues d'amics. La veritat és que estic cofoi i content. Fins la propera!
Jordi
No, ara me n'adono, la cocacola té gas, és cert, però també cafeina. I n'he pres quasi sense voler. M'estic tornant
verborrèic per moments, una cervesa també hi ajuda ja que sóc quasi abstemi.
Però que coi, el món no s'arregla amb paraules mesurades i encara menys moderades.
En aquest cas fora moderació, encara que sigui per la química de les begudes, que hem de canviar el món.
??? (indesxifrable)
Felicito la iniciativa perquè és força engrescadora. Aquest ambient de "Buenas Migas" em fa venir a la memòria
un títol que es diu "El gust amarg de la cervesa" i dic això perquè espero que en aquest bon ambient que s'ha
creat tothom trobi "el gust dolç i amable" de les bones relacions humanes. Ànims i endavant.
Rafel
Aquí al "Buenas Migas" segur que sortirà un conte on els personatges cal que siguin absurds, simplement perquè
el món és absurd.

Convocatòria original

Benvolguda familia de relatsencatala.com,
El diumenge 11 de Juliol farà 6 mesos que va començar aquesta aventura.
Per a celebrar-ho i conèixer-nos, què millor que fer l'esperada trobada de "relataires" !
Després de llegir la primera tongada de comentaris, veiem que més s'ajusta és fer un dinar el dissabte 31 de
juliol en un local del centre de Barcelona.
Atenció!
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Finalment el restaurant escollit és 'Buenas Migas' que es troba al carrer Bonsuccés 6. Està molt a prop de la
Plaça Catalunya, baixant les Rambles a mà dreta.
Podeu trobar més informació del restaurant en els següent enllaços:
[www.buenasmigas.com]
[Mapa restaurant]

Així doncs, quedem el dissabte 31 de Juliol al restaurant Buenas Migas entre les 13:30 i les 14:00.
Esperem que el lloc escollit sigui del vostre gust.
Podeu confirmar la vostra assistència mitjançat els comentaris (com ja heu anat fent) o mitjançant un correu a la
següent adreça: info@relatsencatala.com. Si no podeu confirmar exactament quants vindreu no patiu, és només
per a tenir una aproximació. El dia de la trobada ja ens ho manegarem.
De nou, moltes gràcies a tots per la vostra activa participació.
Ens veiem a la trobada!!!
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