LA PRODUCCIÓ LITERÀRIA DELS AUTORS QUE PUBLIQUEN
RECULLS DE CONTES AL PAÍS VALENCIÀ (1975-2000)
Josep Vicens i Pascual

L PRESENT ARTICLE PRESENTA UNA NÒMINA
d'autors de reculls de contes que han publicat en alguna
editorial del País Valencià, seguint un ordre cronològic
de la data de publicació del seu primer llibre de narrativa
curta, i esmentant la seua producció literària en el
període acotat, per tal d'elaborar-ne una conclusió sobre
la relació dels escriptors de contes literaris amb altres
gèneres literaris.
La dècada dels setanta
Joan Francesc Mira i Casterà (1939), amb de recull de contes Els cucs
de seda (1975), va guanyar el premi de narrativa que havia instaurat
recentment l'editorial d'Eliseu Climent i que significarà simbòlicament el
tret d'eixida cap al revifament de la nostra literatura. L'autor havia publicat
una novel·la titulada El bou de foc i fins aleshores també ha\da editat un
lUbre d'Antropologia i un llibre de gramàtica. Després ha escrit nombroses
novel·les^ i llibres d'assaig^ i un altre recull de contes literaris titulat Quatre
qüestions d'amor (1998).
* El bou defoc, L'Estel, València, 1974. El desig dels dies, Eliseu Climent, València, 1981. Viatge
alfinaldel fred. La Magrana, Barcelona, 1983. Bromera, Alzira, 1998. Els treballs perduts, Eliseu
Climent, València, 1989. Borja Papa, Eliseu Climent, València, 1996.
^ Un estudi d'antropologia social al País Valencià, Ed. 62, Barcelona, 1974. Eh valencians i la
terra, Eliseu Climent / 3i4, València, 1978. Introducció a un país, Eliseu Climent / 3i4, València,
199Ü. Població i llengua al País Valencià [sociolingüística], InstitutValencià d'Estudis i Investigació
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La dècada dels vuitanta

El primer llibre de contes publicat en la dècada és Històries marginals
(1982) de Josep Lozano (1948), autor que publicarà un altre recull de
contes, Laodamia i altres contes, (1986), editats tots dos per Eliseu Climent
L'autor ja havia publicat un llibre de poesia. Poemes home-terra (1972). La
seua obra, però, més coneguda és Crim de Germania (1980) amb què va
guanyar el premi Octubre - Andròmina de narrativa (1979). Després va
traure un conte editat a l'Ajuntament de Xàtiva titulat "El Dia de la sang";
també té publicat un llibre de narrativa infantil. El Cavallet de cartró (1984),
la novel·la Ribera (1991) i l'obra de teatre Ofidi (1991). Ha realitzat
traduccions del francès al català d'obres d'autors universals com Julien
Green, Stendhal, Pròsper Marimée o Gustave Flaubert que han estat
publicades a l'editorial Bromera. Per altra banda ha estat coguionista dels
curtmetratges Cascall i Les dents (basat en la narració homònima del recull
Laodamia i altres contes). I ha col·laborat en l'argument de la pel·lícula
Damjyfl (de Carles Mira).
Manuel Joan i Arinyó (1956) va publicar dos reculls de contes a
l'editorial Cingle: Gris (1984) i Tot en ordre (1985). L'autor, bastant prolífic,
va començar la seua tasca literària amb poesia'el 1981 {Bateguen els desigs),
l'any següent va traure a llum un altre llibre de poesia, Crims, i un relat
titulat El Colp. L'any 1983 es va editar un llibre seu de narrativa curta
titulat Han donat solta als assassins, llibre que retocat i ampliat va publicar
l'editorial Eliseu Climent el 1985 i etiquetat com a novel·la a la solapa de la
contraportada; també l'any 1983 va veure editat dos llibres de poemes
Terra i Octosíl·labs dels més enllà. L'any 1985 publica altres dos reculls, u
publicat per l'Ajuntament d'Alzira Coses de folls i Strees, per l'editorial El
Llamp de Barcelona. El 1986 escriu una novel·la negra amb Joan-Francesc
Bohiguis i Piris titulada Soldada roja. El 1987, un recull de narrativa
publicada a Barcelona titulat Mateu, elfiU d'en Marc. El mateix any, la
novel·la Diari de campanya: elfilld'en Marc a Prada. La novel·la En Tithola, el 1988. La novel·la í^s nitsperfiímades, l'any 1989. El llibre de poesia
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Alfons el Magnànim, València, 1981. Critica de la nació pura, Eliseu Climent / 3i4, València, 1984.
Punt de mira, Eliseu Climent, València, 1987. Cultures, llengües, nacions, LSL Magrana, Barcelona
1990. València: guia particular [viatges], Barcanova, Barcelona, 1992. Hèrcules i l'antropòleg,
Eliseu Climent / 3i4, València, 1994. Sense música ni pàtria. Germania, Alzira, 1995. Els sorolls
humans. Bromera, Alzira, 1997. Cap d'any a Huston, Texas, Eliseu Climent / 3i4, València, 1998.
València per a veïns i visitants. Bromera, Alzira, 1999. Sobre ídols i tribus [assaig literari], Eliseu
Climent / 3i4, València, 1999. Els Borja-.famíliai mite. Bromera, Alzira, 2000.

Retaule, l'any 1989. L'any 1991 va editar un llibre de narrativa infantil titiilat
Nadar i guardar la roba i la novel·la Com laflorblanca. Publica el 1992 dos
llibres de narrativa infantil El Llop Cento i companyia i Llopcentilàndia
mix. L'any 1993, la novel·la juvenil Nobel. L'any 1994 va publicar dues
novel·les Contra sentit i Na desconeguda. EI 1995, la novel·la Castell absent,
una història d'amor. El 1997, la novel·la juvenil Linda i Roger. També el
1998, una alb"a novel·la juveniltitiiladaQue dur que és serguapo! I finalment
l'any 1999 va editar una novel·la. El cas Torreforta, i un llibre de poesia.
Plany de l'home llop: obra poètica completa.
Encarna Sant-Celoni Verger (1959) publica Dotze contes i una nota
necrològica (1985), a la Federació d'Entitats Culturals del País Valencià
d'Estivella. El 1984 havia publicat a l'Ajuntament d'Alaquàs l'obra La
primera missiva, mais ce n'est pas la dernière. Després va publicar una
altra obra de narrativa curta. Defugis (1986) a la Fundació Cultural de
Tavernes de la Valldigna i la novel·la Siamangorina (1986) a l'Ajuntament
de Gandia, i encara el llibre de narrativa breu Númen entre els escacs (1987)
a Benissa. A partir de llavors publica tres llibres de poesia: Sénia de petits
vicis {l^dS), Arran de pantomima (1991) ï Dèria i fal·lera (1996).
Beatriu Civera (1914-1995) va publicar el recull de contes Confidencial
(1986) a l'editorial Gregal. També ha editat tres biografies: la de l'organista
Cavanilles, la de l'erudit d'Oliva Gregori Maians i la del pintor Vicent López.
Va traure també al mercat dues novel·les a l'editorial Sicània: Entre el cel i
la terra (1956) i Una dona com una altra (1961) i diverses narracions a
revistes de València i de Barcelona. També va guanyar el premi Joan Senent
de València amb la novel·la, per ara inèdita,tituladaLa crida indefugible i
finalment també un altre recull de contes Vides alienes (1975) a l'editorial
Selecta de Barcelona, que va guanyar el premi Víctor Català de l'any 1974.
Josep Franco i Martínez (1955) va publicar el recull de contes
Antropologia parcial (1986), a l'editorial d'Eliseu Climent. Escriptor molt
prolífic, ha escrit principalment novel·les: Calidoscopi (1983), La molt
estranya vida de Pere Milà (1983), Som irrepetibles (1987), El misteri de
l'aigua (1984), Cendres de seductor (1987), Aldebaran (1988), Rapsòdia
(1992), Manuscrit de mossèn Gerra (1993), L'enviat (1996),L·spotències
de l'ànima (1997). D'altres, dirigides al públic juvenil: El misteri de l'aigua
(1984), L'últim roder (1986), Za sal (X'dd>S),Anàdia, la ciutat submergida
(1996). També té narrativa breu dirigida al públic infantil, com Ulisses
(1987), La ciutat sumergida (1991), Quatre històries d'animals (1992). Ha
vist representades dues obres de teatre. Ambivalència (1996) i L'enviat
(1997). Ha guanyat diferents premis literaris i també ha publicat llibres
d'ensenyament, llibres col·lectius, catàlegs de pintors, etc.
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Cristòfor Martí i Adell (1940), autor que ha publicat diversos gèneres:
un llibre de contes titulat La Roda de la Fortuna (1986), a l'Editorial
Bonaire, Babel, Babel (1988) a l'Ajuntament de Xàtiva; les narracions
dirigides al públic juvenil El regal més bonic (1998), Contes de l'horta (1999)
i La vera fortuna dej. Xarpa (2000); també ha vist portada al cinema una
de les seues narracions del recull Babel, Babel, titulada "L'home de la
nevera", ha guanyat el premi Empar de Lanuza de narrativa infantil de
1987, i ha participat en obres col·lectives: Viatge a Villa (1982), Homenatge
dels escriptors al professor Manuel Sanchis Guarner (1986) i Noves
narracions extraordinàries (1995). I finalment ha publicat la seua tesi
doctoral Mistral, Llorente, les relacions occitano-valencianes en la
Renaixença (1992).
Josep Gregori (1959) va publicar el recull Tirar les cartes (1986) a l'editorial
Bromera i obres narratives dirigides al públic infantil: Un pare despistat (1996),
i Tereseta la bruixeta (1991). Pel que fa a la novel·la, n'ha editat dues que van
guanyar el premi Ciutat de València, Romànicaficció(1985) i La claredat
incerta de l'alba (1989), i les de temàtica juvenil Un segrest per tot el morro
(X9S9), Invasió (1997) i Moguda a la biblioteca (1998).
Bernat Capó (1928) és autor del recull de contes Cronicó del sisè (1987),
publicat a l'editorial valenciana Almudín SA Ha escrit llibres de temàtica
popular i de costums; així tenim Estampes pobletanes (1978) i Costumari
valencià (dos volums) (1992-1994). És autor de la novel·la La Criminala
(1986); de narrativa de viatges, Espigolant pel rostoll morisc (1980),
narratives curtes com Rèquiem per una amistat (1980), El rossinyol del
pou d'avall (198^), El cant de l'alosa {1986);, El marabut arrossaire (1987),
El Teuladí utòpic (1990), On ets, Gigi? (1992), Pleniluni {199'i), Anna i la
sirena (1998).
Vicent Escrivà (1948), que publica el recull Narracions de Macolim
(1987) a l'editorial Gregal, ha editat diversos reculls dirigits al públic
juveniF, i també a l'editorial Gregal la novel·la juvenil Boku (1988); de
poesia, el llibre titulat Paradís d'enlloc (1985) a Alcoi, i destinats a
l'ensenyament ha tret diferents volums: textos, lectures i antologies.
Tomàs Belaire (1960) va publicar dos reculls a l'editorial d'Eliseu
Climent: Crims relatius (1988) i Els penitents (1991). Ara bé, ja n'havia
escrit i publicat per l'Ajuntament de Catarroja un altre, de recull, titulat
Els Habitants de la tragèdia (1986). Després ha tret al públic dues novel·les,
^ El primpríncep Hussein i altres narracions. Gandia: Ajuntament, 1984. El collar maragdí del
rei Hussein. València: Ed. del Bullent, 1984. L'obrecartes i dotze contes de vint minuts. València:
Gregal, 1988. El viatge contra l'horitzó. València: Ed. del Bullent, 1988. Història de Vilafartera.
Alzira: Bromera, 1997.
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una és premi Joanot Martorell de narrativa de Gandia de 1992, titulada El
perseguidor d'ombres (1993), publicada per Edicions 62 dins la seua
col·lecció 'El balancí'. I la segona dirigida al públic juveniltituladaEl laberint
de les tres corones (1993) publicada, per l'editorial Tabarca.
Vicent-Josep Escartí (1964) publica 5«rwc« mort (1988), a l'editorial
Bromera, un llibre que consta de dos relats breus, al límit entre el conte i
la novel·la curta. La seua creació literària se centra en el món de la narrativa.
Entre els contes que ha publicat caldria destacar 'Hortus inconclusus'
(1991), 'L'epístola XXXIII' (1992), 'Els Borja' (1994), 'La perspectiva del
rei' (1994), 'Del dietari d'exili' (1995) i 'Vent de juliol' (1998). Com a
novel·lista compta amb tres publicacions, totes elles premiades: Dies d'ira
(1992), Els cabells d'Absalom (1994) {Espèciesperdudes (1996). També
publicat el llibre d'assaig Memòria privada. Literatura memorialística
valenciana dels seglesXValXVIII, (1998). Es autor de la introducció, selecci
i transcripció de l'obra Melcior Miralles: dietari del capellà d'Alfons e
Magnànim. I coautor, amb Albert Hauff, de l'edició crítica del Tirant lo Blanc
Joan Calduch i Gaspar Jaén publiquen un recull de contes. Un palau
d'hivern (1988), a l'editorial Eliseu Climent Joan Calduch (1950) ha dut a
terme, com a arquitecte, projectes i estudis urbanístics sobre la ciutat
d'Alacant, fet fonamental per comprendre la naturalesa d'aquesta incursió
de Calduch al camp literari. Entre la producció de Gaspar Jaén (1952),
podem fer esment, en primer lloc, dels següents treballs d'investigació:
L'ordenació territorial del País Valencià (1976), Guia d'arquitectura d
(1978), Qüestions territorials al País Valencià (1979), el primer volum (d
quatre) de Guia de l'Arquitectura i l'Urbanisme de la ciutat d'Elx (198
La Glorieta d'Elx (1991), o Les palmeres del migjorn valencià (1994).
tots els casos, el motiu del País Valencià o, més concretament, de la seua
ciutat natal, Ebc, hi apareix com un topos recurrent. En segon lloc, pel que
fa a la seua producció literària, cal destacar-ne el vessant poètic i el de
narrador. Com a poeta ha publicat els poemaris Cadells de la fosca trencad
(1976), Per a saber d'amor (1979-84), Cambra de mapes (1982), La Fest
(X^^'Ò), Amantis amato eius obliviscenti epistula (1986-1987), Fragme
(1991), Del temps present (1998) i Pòntiques (2000). Com a narrador, h
publicat JiM^efe d'algeps al corredor de l'Orgue (1978), Llibre de la Fes
d'Elx (1984, amb fotografies d'Andreu Castillejos), i Un palau d'hivern
(1988, junt amb Joan Calduch). Entre els nombrosos premis que ha rebut,
destaquen les distincions de Mestre en gai saber (1996) i els premis Vicent
Andrés Estellés dels Octubre (1991), l'homònim de Buriassot (1997), o el
Jaume I d'Actuació Cívica Catalana de la Fundació Jaume I de Barcelona
(1988).

Albert Hernàndez i Xulvi (1942) publica L'antic desig (1989), a l'editorial
L'Esquer de Tavernes Blanques, i que és l'únic llibre de contes seu publicat
a una editorial valenciana. La seua tasca literària (contes, novel·les, poesia,
teatre) ha estat molt prolífica, diversa i publicada en diferents entitats
valencianes i editorials de fora del País Valencià, excepte l'esmentada
anteriorment. Així ha publicat Aquell paisatge d'agost (1988) a l'Ajuntament
de Catarroja, La síndrome i altres històries (1989), a la Generalitat
Valenciana, la novel·la Dafne, l'última nuesa (1990) a l'editorial Bullent,
un recull de contes tíhúat Afanya't, afanya't!!! (1991) a l'Ajuntament de
SoUana, la novel·la finalista del Premi Prudenci Bertrana No mireu per
l'ull del pany (1991) a l'editorial Pagès de Lleida, on també publica el recuU
de contes titulat Sí'/e^íd... es grava (1992) ilanovel·la L'últim somni (1994),
el llibre de narrativa Presagi (1995) a l'Ajuntament de Mislata, el llibre de
narrativa breu Històries inquietants (1996) també a l'editorial Pagès de
Lleida, les narracions infantils o juvenils El capità Fèrtil (1990) a l'editorial
Camacuc, Toli, elgosset invisible (1994) a l'editorial Marfil d'Alcoi, Estiu a
l'Albufera (1996), El Tio Rajola (1996), El Senyor del castell (1998) tots
tres a l'editorial comercial Denes de Paiporta, relats solts com La tempesta
del desert (1995) i Ruta destroyer, aquest últim aparegut en una antologia
de gènere negre; i en l'antologia d'autors valencians Noves narracions
extraordinàries (1995), el relat "L'aposta". És un dels autors inclosos en
una antologia de microcontes eròtics amb el conte "El nom en l'arena".
Com a autor teatral publica L'àtic (1995), obra que estrena amb el grup
teatral Deliri. Així mateix, estrena una segona obra juvenil. El robot Cabot
i els éssers del planeta Fum Blanc (1988). Cal ressenyar també el seu
poemari L·s branques de l'om fosc (1999) i el poema "Mitjans de gener",
amb el qual participa en el llibre Contra la guerra.
Josep Rausell (1926) publica el recull Contes del bon oratge (1990) a
l'editorial Colomar d'Oliva. Anteriorment havia publicat la novel·la La
guerra comença ara (1978) a l'editorial d'Eliseu Climent L'any 1980 es
presentà al tercer premi de contes "Malvarrosa", on obtingué un accèsit.
Va editar el conte "El Canó" a l'editorial Prometeo dins la col·lecció "El
conte del diumenge". Inclogué en La Veu de Xàtiva (23-III-1982) la seua
narració "El fàstic", després va publicar 'Verges potentíssimes" (1985) i
«L'allau zero» (1986) a Els papers del Tanocomi (publicació de la cafeteria
Tano de Gandia) ifinalmentpublicà al llibre de Fira i Festes. Gandia 1987
el conte "Lafira?A mi se me'n fot!"
Josep-Lluís Seguí Rico (1945) publica el recull de contes València roig
& negre (1990) a l'editorial Bromera. És autor de moltes obres, generalment
narratives. Així altres obres de narrativa curta que ha publicat són Fulls
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de recanvi (1979) (amb altres autors) a la "Col·lecció: Premi Malvarrosa",
editorial Prometeo; Quadre de cavalls i altres narracions (1979 o 1980), a
la "Col·lecció El balancí" d'Edicions 62 de Barcelona; el conte "Una gran
dormida" (1981), a la "Col·lecció: El conte del diumenge", a l'editorial
Prometeo de València. Més d'una quinzena de novel·les* (algunes juvenils).
Ha publicat tres llibres de poesia: Teoria de l'immor(t) al, (1981) "Col·lecció:
Fuentearnera", L'Esquer, Tavernes Blanques; Història en ella, (1982)
"Col·lecció: Quaderns de la font del cargol", Oikos-Tau, Vilassar de Mar,
1982, i La Boca del llop (1983), "Col·lecció: Papers erosius", El Mall,
Barcelona. De teatre ha editat dues obres. Escenes obscenes d'un espill de
í/oKes (amb Josep Gandia Casimiro) (1983), "Col·lecció:Teatre 3i4", Eliseu
Climent / 3i4, València, que va ser representada per la companyia Teatre
Estable del País Valencià, a la Sala Escalante de València el 1981 i Les
opinions d'un il·lús (1985), "Col·lecció: Ciutat de València", Fernando
Torres, València. Ha publicat també un Uibre d'assaig, Cartes d'amor (1982),
a l'editorial Èczema de Sabadell. De prosa poètica ha editat el llibre
Introducció al cos (1982) a l'editorial El Mall de Barcelona i a la Cingle de
València. També va veure representada la seua obra teatral Ballant ballant
(1996) per la companyia El Micalet. Ha escrit diversos guions per al cinema
i ha publicat també obres escrites en casteUà, ha obtingut molts premis
literaris, ha traduït obres escrites en anglès i en francès, ha format part del
col·lectiu literari 'Ofèüa Dracs'. Part de la seua obra ha estat tradmda al castellà.
Maria Fullana (1958) publicà Contes feiners (1990) a l'editorial dirigida
per Eliseu Climent. També és autora de/oc de dames (1992), publicada a
Barcelona. I de narrativa infantil: Bon viatge fa la Cadernera (1995).
Principalment és autora de poesia. En aquest àmbit ha publicat els poemaris
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•* Espai d'un ritual, "Col·lecció: La imitat", Eliseu Climent / 3i4, València: 1978. Diari de
bordeu, T^ol·lecció: La sonrisa vertical", Tusquets, Barcelona: 1979. De màscares n^res, "Col·lecció;
Taberna de Cimbeles", L'Esquer, Tavernes Blanques, 1979. Projecte per a destruccions, "Col·lecció:
La unitaf, EUseu Climent / 3i4, València, 1980. M*** oun assaig de llibertina, "Col·lecció: Les
ales esteses", La Magrana, Barcelona, 1981. Biografia deJ.-L, "Col·lecció: El balancí" - "Col·lecció:
Grans premis catalans". Edicions 62, Barcelona, 1983-1988. La gola del llop (amb Ferran Torrent
Llorca), "Col·lecció: Miratges", Bullent, Picanya, 1996. Editorial: Bullent. Rcariya, 1991. Editorial: Federació d'Entitats Culturals del País Valencià. Picanya, 1986 o 1983. Col·lecció: Papers
erosius. Comèdia, "Col·lecció: El balancí", Edicions 62, Barcelona, 1984 (o 1985). Cuit afoc lent,
"Col·lecció: Gregal literària", Consorci d'Editors Valencians, SA (Gregal), València, 1985. El
segrest deXico Black [juvenil]. Gregal, València, 1986. Rosa Vermell, detectiva privada. Bromera
Alzira, 1989. Rosa Vermell i l'amant que arribà de l'est. Bromera, Alzira, 1993. Una eixida, Sam
Bromera, Alzira, 1998. Les tribulacions de Rosa Vermell, Bromera, Alzira, 1998. El laberint de
l'home llop [juvenil], "Col·lecció: Nómadas, núm. 4", Edebé, Barcelona, 1999. Maghica. Alcoi:
Marfil, 1999

Cants mimètica (1986), I escadussers (1987), Blues^ (1989) i/cara (1990).
Ha participat en obres col·lectives com Microsexe (1998).

La dècada dels noranta
Carles Llorca i Timoner (1925-1996) va publicar dos reculls de contes,
Antoni Miró i els desgavells del Mas de la Sopalma (1993), a l'editorial
Dahiz de València, i El capità Caliu i altres contes mariners (1995), a
l'editorial Colomar d'Oliva, amb el qual fou finalista del Premi Joanot
Martorell de 1990 i guanyador del Premi de Narració Breu de l'Associació
Països Catalans - Solstici d'Estiu de Badalona de 1991. Durant els anys
anteriors va escriure la primera versió de la novel·la Les llances imperials
(la segona versió de la qual quedaria inacabada a causa de la seua mort),
i Aeroport d'Elx.
Joaquim Gonzàlez i Caturla (1951) és autor de dos reculls publicats el
1996, a l'editorial Bromera i a la col·lecció L'Eclèctica de recuUs de contes:
Els colors de la solitud -on dos dels contes que s'inclouen han rebut els
Premis Narrativa Breu de Mislata i Felip Ramis de la Vila Joiosa- i Les
Quatre Edats d'Eros -que obtingué el Premi la Vall d'Albaida de literatura
eròtica de 1995-. Ha desenvolupat una activitat constant de recuperació
de la tradició rondallística pròpia. Així tenim les seues compilacions de
narracions populars Rondalles de VAlacantí (1985) i Rondalles del Baix
Vinalopó (1987). Com a escriptor de creació ha conreat el gènere de la
narrativa, des de les més diverses perspectives: narrativa poètica (Un estiu
amb flora, 1989), narrativa infantil (La cova del llop marí, 1989; Julieta i el
caragol màgic, 1993, obra guardonada amb el Premi de Narrativa Infantil
Empar de Lanuza de 1992); narrativa juvenil (Tot l'estiu per davant, 1992);
narrativa breu Q'esmentat Els colors de la solitud), o narrativa de tema
eròtic (Les quatre edats d'Eros). A més a més, darrerament ha col·laborat
en revistes com Quaderns de migjorn (1993-98) o Canelobre (1997), ha
participat en el llibre col·lectiu Microsexe (1998) -un recull de contes eròtics
breus- i ha publicat el llibre sobre cultura popular Història de la vida
quotidiana (1998).
Vicent Penya i Calatayaid (1961) va publicar el 1996 un recull titulat
Els somnis possibles, a l'editorial Germania d'Alzira, col·lecció Xúquer. Ha
conreat gèneres diversos. Principalment, però, Vicent Penya és autor de
' Premi de poesia Manel Rodríguez (Alcoi, 1986).
^ Premi Senyoriu d'Ausiàs March (Beniaijó, 1997).
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prosa. A aquest camp pertanyen la novel·la Helena (1995), el recull
esmentat i el conte de temàtica infantil Mireieta busca les notes (1998). A
més, també s'ha dedicat a la poesia. Ha publicat els poemaris Retorn de res
(1996), Desig de terra (1998, guardonat amb el Premi Agustí Bartra) i
Sense un punt de record (1998). Amés, Vicent Penya és membre del col·lectiu
d'escriptors «Alba M.», junt amb el qual ha escrit la novel·la/o també la vaig
conèixer i altres articles periodístics. Cal fer esment, així mateix, de la seua
activitat en diverses publicacions periòdiques: és col·laborador habitual (amb
articles d'opinió, crítiques literàries, relats o poemes) de revistes com Saó,
El Periòdic de l'Horta o Levante; és director (junt amb Manel Alonso) de l
revistes de literatura L'Aljamia (des de 1991) i Quaderns de Rafalell (des d
1994); a més, forma part del consell de redacció de la revista ^èa/ono i del
consell assessor d'M nou conte del Diumenge.
Pau Joan Hernàndez (1967) va publicar de reculls de contes Una selva
al replà (1992), a l'editorial Bromera d'Alzira. La seua producció ha estat
majoritàriament novel·la juvenil i infantiF i dues obres poètiques,/oc de
daus (Barcelona: Columna, 1988) i Camarades grecs (Barcelona: Columna
1991). Ha obtingut diversos premis literaris^.
Josep Palomero Almela (1953) publica el recull Ball de màscares^ a la
col·lecció La farga de l'editorial Bullent de Picanya, l'any 1992. Ha estat
col·laborador de diverses publicacions periòdiques, amb articles sobre
didàctica, ensenyament o crítica literària, entre d'altres temes. Ha escrit
també algunes monografies locals. Així mateix, és coautor d'una gran
quantitat de llibres de text de Llengua i Literatura valencianes. A més, ha
portat a terme diverses traduccions, ha editat i comentat obres de teatre
de Joan A Gil Albors i de P. Burguera, i ha escrit guions per a sèries de
televisió'^°. Com a escriptor de creació, ha conreat el gènere de la poesia:
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'' Tot et serà pres. Barcelona: Empúries, 1986 [juvenil]. SOS a sis mil metres. Barcelona: La
Galera, 1986 [juvenil]. Porta falsa. Barcelona: Empúries, 1987 [juvenil]. Història fosca. Barcelona: Pòrtic, 1991 \sasíeiDS\. El projecte Idivela. Barcelona: Pòrtic, 1992 [juvenil]. Cordada de resc
Barcelona: Columna, 1993 [juvenil] Aterratge a Ostadar. Barcelona: La Galera, 1993 [infantil].
Quan el cerç bufa al migdia. Barcelona: Empúries, 1995 [juvenil]. El problema amb elsferivals
Barcelona: L'Arca de Júnior, 1996 [infantil] L'ombra del Stuka. Barcelona: Empúries, 1998. Els
cosacs de l'autopista. Barcelona: Empúries, 2000 [juvenil]
* Martí Dot, 1987:/oc de daus. Enric Valor de novel·la, 1987:ifoí-fe de porteria. Crítica Serra
d'Or de creació juvenil, 1999: L'ombra del Stuka. Premis literaris de Girona-Ramon Muntaner de
literatura juvenil, 2000: El pic de la dama morta. Institució de les Lletres Catalanes de literatura
infantil i juvenil, 2000: L'ombra del Stuka.
^ Inclou les narracions, que ja havien estat publicades, Elshòmens i els dies i la segona edició
corregida d'El pianista de jazz. El cas 2187/76 i Mans de lavanda.
^'' Antoni Josep Cavanilles. Televisió: Canal 9 TW, 1994. El marqués del Campo. Televisió
Canal 9 TW, 1994.

Innocents de pagana decadència (1978), Crònica carnal (1980), Quaderns
de bitàcora (1986), Campanya electoral de Nicaragua^^ (1993) o La rosa
dels vents (1997). Tanmateix, és com a narrador que desenvolupa el gros
de la seua producció. És autor d'obres de temàtica juvenil (El col·leccionista,
1979, El col·leccionista de botons, 1992) o infantil {El pardalet sabut i el rei
descregut, 1982; La font d'en Galceran, 1989; Vuit contes i mig, 1993). Es
autor de novel·les històriques com ara Els secrets de Meissen^^ (1994) o El
tatuatge dels apàtrides (1997). La trajectòria literària de Josep Palomero
està farcida de reconeixements en forma de premis^^ que acrediten tant
la seua obra narrativa com poètica. Entre aquests guardons, en podem fer
esment del Premi dels Escriptors Valencians (1994) o del Ciutat d'Alzira
(1996). Ha escrit obres en altres llengües".
Vicent Borràs (1962) el 1996 publica els reculls de contes Sala d'espera
i Quan plou a l'ascensor, golegen els silencis, que va ser Premi Modest
Sabaté de la Vila de Perpinyà del mateix any, a l'editorial Bromera, Llibres
del Trabucaire. Ha col·laborat en diverses publicacions periòdiques, com
ara, El Temps, La Rella o L'Illa. A més, és membre del Consell Assessor
de l'editorial Bromera, i del Consell de Redacció de la revista L'Illa. També
s'ha ocupat de realitzar les introduccions a algunes obres d'autors actuals,
com ara Barroca mort de Vicent Escartí, Ribera de Josep Lozano i El soldat
desconegut de Miquel Ferrà. Ha publicat les novel·les Notesfinals^^i L'últim
tren^^.
Isabel-Clara Simó (1943) publicà el recull de contes Dones a l'editorial
Columna (1997) i Bromera (1998). La seua extensa obra^'' es publica
" Llibre-catàleg que reprodueix l'exposició itinerant l'Amèrica Viva, produïda per la Comissió
Valenciana del Vé Centenari del Descobriment d'Amèrica i VEncontre entre dos Móns, i que consta
de tres col·leccions de fotografies sobre Amèrica Uatina: Francesc Jarque (El món andí), Rafael
de Luis {L'Havana) i José García Poveda {La campanya electoral de Nicaragua), comentades,
respectivament, amb versos de Javier Lenfini, Josep Fèlix Escudero i Josep Palomero. Editorial:
Generalitat Valenciana. València, 1993.
'^ Obra amb adaptació cinematogràfica, titulada El secreta de porcelana, produïda per TVE i
la Generalitat Valenciana, i dirigida per Roberto Bodegas.
12 Festes Pompeu Fabra de Cantonigròs, 1976: Innocents de pagana decadència, Ciutat de
València-Jordi de Sant Jordi de poesia, 1980: Crònica carnal, Tirant lo Blanch de la Diputació de
València, 1982: El pardalet sabut i el rei descregut. Ciutat de València-Malvarrosa de narració
curta, 1983: El pianista de jazz. València de Uteratura, 1993: Els secrets de Meissen, Crítica dels
Escriptors Valencians de narrativa, 1995: Els secrets de Meissen, Ciutat d'Alzira de novel·la, 1996:
El tatuatge dels apàtrides
" Una untada de mostaza, 1972 [poesia; castellà] El secreta de la parcelana, 1999 [guió de
ficció; castellà]
'5 Editorial Bromera, Alzira, 1999, "Col·lecció l'Eclèctica", núm. 62,172 ps.
i« Editorial Bromera, Alzira, 2001, "Col·lecció 'L'Eclèctica", núm. 74, 200 ps.
" NARRATIVA CURTA; És quan miro que hi veig clar (1979), Bresca {VèSS), Alcoi - Nava
York (1987), Perfils cruels (1995), Històries perverses (1992), Plaer de dona i altres contes (1995),
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majoritàriament a Barcelona i ha conreat sobretot la narrativa.
Col·laboradora habitual d'El periòdica de Cataluna des d'octubre de 1997.
A més, ha col·laborat en molts altres mitjans gràfics: Avui, Diari de
Barcelona, Horizont (de Berlín), A Nosa Terra (a Galícia), El Temps (d
València) o Serra d'Or. Així mateix, fou directora de les publicacions Canigó
i El 29. Com a escriptora, és autora de títols força destacats en l'àmbit de
la literatura catalana actual. Conrea el gènere de la narrativa curta i,
especialment, de la novel·la. Algunes de les seues novel·les estan orientades
a un públic juvenil; entre aquestes, n'hi ha de molt èxit editorial. També
ha conreat la novel·la de gènere, concretament la novel·la negra. Junt amb
la seua producció de narrativa en general, és també autora d'un poemari.
Aquesta obra ha fet d'Isabel-Clara Simó una autora de renom arreu dels
Països Catalans. Les seues novel·les s'han convertit en autèntics best-sellers
amb una acceptació indubtable entre el gran públic, com ho demostren
les nombroses edicions i les traduccions a diverses llengües (fins i tot a
l'holandés, al suec o al turc). Tot açò és indicatiu que estem parlant d'una
de les figures més representatives no sols de l'àmbit de les lletres
valencianes actuals, sinó també de l'àmbit cultural de tots els Països
Catalans. Cal remarcar la seua dimensió cívica i social, que es palesa en
les diferents distincions que ha rebut al llarg de la seua trajectòria, de les
quals podem destacar la nominació de Representant de Catalunya a les
Nacions Unides en nom dels Consells Mundials de la Pau (Viena, 1985), o

\\JZ

Dones (1997), Contes d'Isabel (1999), En Jordi i la sargantana (1999) [conte infantil], Timagine
la vida sense ell? (2000).
NOVEL·LES:/a/f£z (1983), ídols (1985), Testimo, Marta (1983), El secret d'en Toni Trull
(1986) [juvenil]. El Mossèn (1987), La veïna (1990) [novel·la negra]. Els ulls de Clidice (1990),
Una ombra fosca, com un núvol de tempesta (1991) [novel·la negra]. La Nati (1991) [novel·la
negra], E2 Mas del Diable (1992), Raquel (1992) [novel·la juvenil], La Salvatge (1994), La Innocen
(1995) [novel·la negra],/o«/ (1996) [siovéA&ixív&xïl], El professor de música (199S), De nom
Emili (1998) [novel·la]xíveml],Elgust amarg de la cervesa (1999).
ASSAIG: Món de Toni Miró (1989).
POESIA: ABCDARI (1995).
PROSA NO DE FICCIÓ: Carta al meu nét Sobre el nacionalisme (2000).
CINEMA Dones [Filmo^afia], basada en l'obra del mateix títol, Guió: Jordi Cadena, Direcció
Judith Colell, 2000. TEATRE:... I Nora obrí la porta. Barcelona: Revista Entreacte, 1990.
OBRES DRAMÀTIQUES REPRESENTADES: Dona i Catalunya. Institut Francès, 1982.
Dones. Mite-les, Barcelona: Teatre Regina, 1999.
GUIONS DE FICCIÓ DIFOSOS: El mossèn. Ràdio: Catalunya Ràdio, 1988. El braçalet. Ràdio
Catalunya Ràdio, 1989. La granja (amb altres autors). Tele^nsió: DCO i TV3,1989-1990. La ràdio
i el cotxe. Ràdio: Catalunya Ràdio, 1993. Dones. Cinema: 2000.
PREMIS LITERARIS: Víctor Català, 1978: És quan miro que hi veig clar. Crítica del País
Valencià, 1985: ídols. Crítica Serra d'Or, 1993: Històries perverses. Sant Jordi, 1993: La salvatge
Ciutat de València, 1995: La innocent Crítica dels Escriptors Valencians de narrativa, 1999: El
professor de música.

de Membre del Consell Ciutadà del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 (1997).
Ramon Guillem (1959) va publicar el recull de relats Ahir van ploure
granotes el 1997 a l'editorial Bromera d'Alzira, amb què va guanyar el premi
Salvador Espriu, 1996. Els seus primers escrits publicats són poemes en
castellà que aparegueren l'any 1979 a la Nueva Revista de Literatura editada
per la Universitat de València, i en la qual hifiguravacom a membre del
consell de redacció. L'any 1980 apareix el seu primer llibre de poemes:
Primera Ausencia, que edita la Facultat de Filologia. Els primers poemes
en català apareixen a la revista de literatura LM, pipa de Kif l'any 1984, que
sota el títol «Així com celi qui.n lo somni es delita» suposaven un avanç
del llibre D'on gran desig s'engendra, que posteriorment resultaria
guanyador del premi Vila d'Alaquàs 1984. D'aleshores ençà la seua obra
ha seguit pels camins de lapoesia^*, encara que ha publicat també diversos
llibres en prosa. Va formar part del consell de redacció de la revista de
literatura Daina (1986-1994). És impulsor dels Premis Samaruc de
l'Associació de Bibliotecaris Valencians, concedits als millors llibres de
literatura infantil i juvenil en llengua catalana del País Valencià, i dels Premis
de la Crítica dels Escriptors Valencians, concedits per l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana. Ha publicat també llibres de narracions
dirigits al públic infantil®, prosa no deficció^'',assaig^^ i antologies^^.
Josep M^ Morreres (1952), natural de Barcelona, va guanyar el Premi
de Narrativa Eròtica La Vall d'Albaida, l'any 1994, amb l'obra de reculls de
contes Cinc lais. Eròtica cavalleresca, publicada el 1995 a la col·lecció
l'Eclèctica de l'editorial Bromera d'Alzira. Posteriorment ha publicat altres

'* L'hivern remot, València, Gregal, 1987. Les ombres seduïdes, Alzira, Bromera, 1990.
Aiguamolls, Mislata, Ajuntament, 1991. Premi Literatura Breu. Terra d'aigua, Barcelona, ed. 62,
1993. Pròleg de Xulio Ricardo Trigo. Premi Ausiàs March, Premi de la Crítica Serra d'Or, Premi
dels Escriptors Valencians. L'íntima realitat (Antologia, 1981-1996), València (o Alzira?), ed.
7iMig, 1998. Inclou el text «Sobre poesia i la pròpia poesia» de l'autor. Solatge de sols. Alzira:
Bromera, 1999.
^' El país dels dos sols. Bromera, Alzira, 1992. Aventures a la cort del rei Punt, Edelvives,
València (o Saragossa, 1999?), 1998, "Col·lecció Ala Delta".
^^ La cambra insomne [dietari], València: Eliseu Climent / 3i4, 1992, Premi Antoni Bru de
l'Ajuntament d'Ek.
^' La tasca valencianista de Pasqual Asins i Lerma, Catarroja, Ajuntament, 1984. Premi
d'Investigació Històrica i Literària Pelegrí Lluís Llorens i Raga. Pròleg d'Adolf Pizcueta.
'^L'Espai del Vers Jove. Generalitat Valenciana, 1985. Ser del segle. Antologia dels nous poetes
catalans. A cura de David Castillo. Barcelona, Empúries, 1989. Camp de mines. Poesia catalana
del País Valencià 1980-1990. A cura de Francesc Calafat. València, edicions de la Guerra, 1990.
Noves narracions extraordinàries. València, Rotgle edicions, 1995. Bengales en la fosca. Antologia
de la poesia valenciana del segle XX. A cura de Josep Palomero. Alzira, Bromera, 1997.
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obres de narrativa bretf^. Pel que fa a la novel·la, n'ha publicat tres, dues
juvenils i una altra catalogada d'eròtica^^.
Elies Barberà (1970) publica Quaranta contes breus i un llarguíssim
poema d'amor (1999), a la col·lecció Quaderns literaris, núm. 13 de
l'editorial 7 i mig de BenicuU de Xúquer. L'obra va ser Premi de Narrativa
Ciutat de VMa-real 1999. És el seu primer llibre publicat. L'autor ha escrit
també diversos poemes publicats en revistes esparses.
Àlan Greus (1967) publica Relats de la creença (1999) a l'editorial
Bromera d'Alzira, obra que va rebre el premi de la Nit Literària Andorrana
-Sant Carles Borromeu de contes i narracions de 1997. També n'ha publicat
un altre recull a Barcelona^^. Pel que fa a novel·la, n'ha publicat dues de
juvenils^^.
Bienve Moya l'any 1999 publica Llegendes urbanes i narracions
suburbials a l'editorial Marfil d'Alcoi. Anteriorment havia escrit narrativa
breu dirigida al públic infantil i juveniP'', obres d'assaig^^, de teatre^^, de
folklore^°, de llegendes i rondalles^^, un guió de ficció radiofònica^ i
darrerament una novel·la^.
MatthewTree (1958), natural de Londres i barceloní de residència, va
publicar el recull de contes Ella ve quan vol, a l'editorial Eliseu Climent
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^ La decisió [narrativa breu], La Magrana, Barcelona, 1996. Deixem-ho aquí [narrativa breu,
infantil], Alfaguara - Grup Promotor, Barcelona, 1999. A la recerca d'Angèlica [narrativa breu],
Tabarca, València, 2000 Çi^inalista del Premi Ciutat de Torrent, 1999). L'ombra a la paret (Premi
Goleta i Bergantí). Sense malícia [narrativa breu]. Bromera, Alzira, 2001. QX Premi «Vila de
Teulada» de narrativa breu, 2000)
" Gaudeamus Igitur [novel·la eròtica]. Pòrtic, Barcelona, 1990. Va obtenir el premi literari
La Piga de la Viuda Reposada, 1989). El laberint d'Adriana [novel·la juvenil], Tabarca, Alàra,
1998. Més enllà de Chiapas (1999) (Premi Gran Angular, 1998). Pell bruna [novel·la juvenil], La
Galera, Barcelona, 2000.
^^ Sol d'hivern i altres narracions, Editorial Proa, Barcelona, desembre 2000.
2^ L'amulet egipci, Bromera, Alzira, 1997 "Col·lecció: Espurna", núm. 28, 144 pàgs. Premi
Bancaixa de Narrativa Juvenil 1996. L'art de Raimon, Ed. del Bullent, Picanya, 1998, Col·lecció:
Esplai (Premi Enric Valor de novel·la, 1997).
" Pol·len vol estimar [infantil]. La Galera, Barcelona, 1968 (o 1971). En Maginet «tap de
bassa» [infantil], La Galera, Barcelona, 1972 (o 1974). Petita història del Gorra/[Narració infentil
i juvenil], 1994. Vull ser mulasser [infantil], Vilatana - Columna, Vilafranca del Penedès, 1998.
Petita epopeia dels viianovins, 1982. Imaginari, 7 rondalles i 7 llegendes catalanes [Narració
infantil i juvenil], 1995. llegendes i contes catalans per ser llegit [Narració infantil i juvenil], 1997.
28 Festes populars a Catalunya (1976). La Festa a Catalunya (1995). La llegenda dels sa
(1996) Calendes (1996).
^ L'ànima malalta. Tarragona: Arola, 2000.
™ Festes populars a Catalunya (amb Avel·lí Artís-Gener). Barcelona: HMB, 1980
^' La llegenda dels sants. Tarragona: El Mèdol, 1996. Llegendes i contes catalans per a se
explicats. Tarragona: El Mèdol, 1997.
"' Imaginari. Ràdio: Catalunya Ràdio, 1995.
33 JZ-%c&, Marfil, Alcoi, 2001.
34 pgf.Q ^g iigg^ Editorial Cafè Cenü-al-Eumo, Barcelona, 1996.

de València el 1999, amb què va guanyar el premi Andròmina de narrativa
als Octubre de 1999. Anteriorment havia publicat una novel·la^'', després
un llibre de viatges^^, i han estat emesos guions deficcióper a la ràdio^^.
Forma part del col·lectiu Germans Miranda.
Rafael Gomar ha publicat el recull de contes Viure al ras (2000), a
l'editorial Tàndem de València; abans, el 1991, havia publicat a Barcelona
Legítima defensa a l'editorial Selecta-Catalònia, amb què va guanyar els
premis Víctor Català de 1990 i el de la Crítica dels Escriptors Valencians
de narrativa de 1992. Ha estat cofundador i col·laborador de la revista
cultural Els quatre cantons (Altea). La seua trajectòria com a creador se
centra en el gènere narratiu^'^, tot i que també ha conreat la poesia^^. A
més a més, ha col·laborat en revistes com ara Saó, L'Aiguadolç, Boom,
Papers de cultura. El Temps, entre altres.
Mercè Viana Martínez (1946) ha publicat de reculls de contes Coses de
la lluna (2000), a la col·lecció autors d'ara de l'editorial Marfil d'Alcoi. La
seua tasca literària ha estat principalment la narrativa i dirigida al públic
infantil i juveniP^.
CONCLUSIÓ
Els autors que han publicat eminentment obres de narrativa curta són
Rafa Gomar, Cristòfor Martí i Carles Llorca.
La majoria d'escriptors de narrativa curta ho són també d'obres de
narrativa més llargues. Així és el cas de J.F. Mira, Beatriu Civera, Josep
^^ CAT: Un anglès viatja per Catalunya per veure si existeix. Columna, Barcelona, 2000.
3<* Guiri-guiri. Ràdio: Catalunya Ràdio, 1998. Ni idea. Ràdio: Catalunya Cultura, 1999.
^'' I nosaltres com la pols dormíem dins d'un calaix i tres contes, edita l'autor, València, 1984.
Donato 2,27, Eliseu Climent / 3i4, València, 1988, Col·lecció: Noves narratives, núm 4.
Legítima defensa. Selecta - Catalònia, Barcelona, (o Banyeres de Mariola), 1991. Hipòtesi,
Ajuntament, Mislata, 1991 (o 1995). En blanc i negre, Tabarca, València, 1995. "Alafide l'atzucac",
dins un volum col·lectiu Viatge a l'illa de l'Editorial Prometeo, 1982.
'* Les quotidianes d'Arístides (1981). Saxó, guardonada amb el VIU Premi de Poesia Felip
Ramos, Ajuntament de la Vila Joiosa, 1987.
^^ La Princesa Pitudeta i panxudeta [infantil], "Contes de llar, 2", Camacuc, 1988. Queda't
Cocolluç [infantil], "Contes de llar, 5", (coautor amb Josep V. Galan), Camacuc. Amunt, Lina
amunt [infantil], "Contes de llar, 7" (coautor amb Josep V. (ïalan) Camacuc. Elfantasma poruc de
Vineifuig, 1989 [infantil]. Paparota, ai quin cotxe!, 1990 [infantil]. Un globus i mil forats, 1990
[infantil]. Cua groga, una fada trastocada, 1991 [infantil]. El mag Ploro. Alzira: Bromera, 1992
[infantil]. Una excursió amb pirates, 1993 [infantil]. £•;savi Cirïl. Alzira: Bromera, 1994 [infantil]
El bagul de les disfresses, 1994 [infantil] El misteri de l'andana, 1994 [infantil] El cas misteriós de
la lletra malalta. Alzira: Bromera, 1998 [infantil]. Premi Ciutat d'AIzira-Vicent SUvestre de narrativa infantil, 1997. Un pintor molt gua. Alzira: Bromera, 1999 [infantil] Bum-bum!. Alzira: Bromera,
2000 [infantil]
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Gregori, Tomàs Belaire, Vicent-Josep Escartí, Josep Rausell, Joaquim
Gonzàlez, Vicent Borràs, Josep M^ Morreres, Àlan Greus, MatfhewTree,
Cristòfor Martí.
També molts dels autors citats anteriorment han tingut alguna
provatura en la poesia, per exemple Josep Lozano, Manuel Joan Arinyó,
Gaspar Jaén, Maria FuUana, Ramon Guillem, Elies Barberà, Rafael Gomar,
Vicent Escrivà, Encarna Sant-Celoni, Pau Joan Hernàndez.
Han escrit també narrativa dirigida al públic infantil i juvenil Mercè
Viana, Josep Gregori, Cristòfor Martí, Vicent Escrivà, Tomàs Belaire, Pau
Joan Hernàndez, Josep Palomero, Josep M^ Morreres, Joaquim Gonzàlez.
Narrativa i Poesia com Vicent Penya, Pau Joan Hernàndez, Josep
Palomero, Isabel-Clara Simó.
Han publicat predominantment narrativa, però també poesia i teatre:
Albert Hernàndez, Josep-Lluís Seguí, Bienve Moya, Josep Lozano.
Han escrit narrativa i assaig J.F. Mira i Vicent-Josep Escartí.
Autors que han publicat predominantment poesia; Gaspar Jaén i Ramon
Guillem, que també ha publicat contes dirigits al públic infantil així com
assaigs.
Bernat Capó és un narrador de temàtica popular.
Joan Calduch, arquitecte i estudiós de l'urbanisme alacantí que ha escrit
sobre la temàtica que més coneix, ajudat per Gaspar Jaén.
Un escriptor ha publicat predominantment novel·les i ha vist representada alguna obra de teatre seua: Josep Franco.
Han publicat un llibre de relats curts: Pau Joan Hernàndez, Encarna
Sant-Celoni, Josep Franco, Josep Gregori, Bernat Capó, Vicent-Josep
Escartí, Joan Calduch amb Gaspar Jaén, Josep Rausell, Josep Palomero,
Vicent Borràs, Vicent Penya, Mercè Viana, Ramon Guillem, Elies Barberà,
Bienve Moya, MatthewTree.
J. E Mira, Josep Lozano, Beatriu Civera, Cristòfor Martí, Vicent Escrivà,
Maria Fullana, Josep-Uuís Seguí, Carles Llorca, Josep Morreres, Joaquim
Gonzàlez, Àlan Greus han vist editats dos llibres de narracions curtes.
Tomàs Belaire, ha publicat tres llibres de contes literaris.
Manuel Joan ha publicat cinc llibres de narracions curtes.
Albert Hernàndez ha publicat diversos llibres de narracions curtes.
Isabel-Clara Simó també n'ha publicat molts, la majoria a Catalunya, així
com Rafa Gomar.
La majoria d'autors de narrativa breu són primerament narradors i
relacionats amb la poesia, i cal també esmentar la importància de la
narrativa juvenil i infantil.
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