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Relatcrossing «exprés» (20 de juliol del 2014)

Heu jugat mai a la lliure associació de paraules?

Un diu una paraula i el següent diu la primera paraula que se li acudeix relacionada amb l'anterior. Per 
exemple: Aigua => Transparent, Transparent => Vidre, Vidre => Modernisme, Modernisme => etc

Aquest estiu us proposo un Relatcrossing «exprés» basat en la lliure associació de paraules!

Com funcionarà?

• Jo proposo una paraula, un de vosaltres fa clic a «Respon» i proposa la següent, un altre proposa la 
següent i així successivament fins que s'hagin acumulat 7 paraules. Un mateix autor no pot intervenir 
dues vegades seguides.

• El vuitè autor, en lloc d'associar una nova paraula, escriurà un microrelat en el qual apareguin les 7 
paraules anteriors i proposarà la primera paraula de la següent sèrie. I així successivament fins que 
ens en cansem! (O fins que arribi el 2 d'agost a la mitjanit, moment en què la web quedarà tancada 
per vacances, hehe)

Aquest estiu, si vols continuar escrivint... Relatcrossing «exprés»!

Tere SM (Fundadora i editora de VullEscriure)
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Les 7 paraules: llibreta (Tere SM), dinosaure (edgarcotes), paraula (deomises),
barjaula (jordi BAucells), França (David Salsas), gronxar (edgarcotes), saule (deomises)

EL DINOSAURE (En homenatge a J. D. Salinger) - edgarcotes (La Noguera, 22/07/2014)

El dinosaure s’erigia, immòbil, talment com una barjaula expectant un nou client. Els visitants l’admiraven, 
silents, sense que ni una sola paraula s’escapés dels seus llavis. La magnificència d’aquell gegant ancià 
gronxava les seves ments, bo i evocant fantasies prehistòriques del tot heterogènies.

Un home, però, destacava, invisible, per entre la turba. Anotava, amb l’ímpetu d’un ciclista en un Tour de 
França, les idees que li fluïen difuses en la seva ment, a la seva llibreta vermella. El seu llapis de fusta de 
saule es bellugava com si d’una vareta màgica es tractés. I al cap i a la fi, ho era. Ni ell mateix s’imaginava que 
d’aquell seu embruix, en sorgiria una història. Una història per no ser oblidada.
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Les 7 paraules: mandra (edgarcotes), peresa (deomises), vulnerable (David Salsas),
parsimònia (deomises), obnubilat (David Salsas), vermell/a (edgarcotes), jutge (David Salsas)

COM A MI M'AGRADA! - David Salsas (Mallorca, 23/07/2014)
Sí, des de petit, des del mateix moment en que vaig néixer desprès d’un part de quinze hores, tot m’he ho pres 
amb parsimònia.
El mateix que quan anava a l’escola: sempre arribava tard, sempre la insuperable mandra d’aixecar-me cada matí, 
també a la tarda per anar-me’n a casa, tal semblava que em volgués quedar a sopar amb les monges del col·legi.
Tanta peresa em feia tot, fins i tot sortir de casa, que el meu pare no va tindre més remei que posar-me a 
treballar en el seu petit taller de rellotgeria en els baixos de la nostra petita casa.
I el cert és que ho va encertar, perquè aquells rellotges espatllats, parats,que portaven els clients per a reparar, 
m’embruixaven i em deixaven com obnubilat, fora del temps, circumstància que va propiciar que la gent del 
barri parles de mi com si fos un sonat o un seguidor d’en Marinetti . Opinió que va créixer i es va estendre quan 
el meu pare va morir d’un atac d’ansietat i jo vaig arribar al seu enterrament a misses dites en endarrerir-me 
llegint un llibre de gran interès intitulat “La veritable història dels rellotges fora del aigua ”
Un dia, una dona molt ben vestida va passar per la meva tenda i em va deixar un pesant rellotge despertador de 
cucut, tal semblava que dins la caseta hi visques algú, per a revisar-lo, argumentant que el cucut s’endarreria i 
sempre arribava tard a la seva feina en un despatx del Passeig de Gràcia, retard que no era gaire ben vist pel 
seu estricte i primmirat cap de personal que l’esbroncava fins a posar-la vermella de vergonya i que la feia 
sentir-se tan vulnerable i poqueta cosa que no podia sinó posar-se a plorar desconsoladament. 
Tres mesos més tard la policia em va vindre a buscar acusant -me de complicitat en la mort en una explosió 
d’un important advocat de Barcelona. El jutge, encara no sé perquè, va dir que no en tenia cap dubte de que jo 
fos sabedor i tingués ple coneixement del veritable contingut del cucut.
Ara estic a la garjola, i us he de dir que estic encantat amb els dotze anys i un dia que m’han caigut: gaudeixo 
d’una vida tranquil·la, sense presses i amb un plat a taula tres cops al dia.
I lo millor és que no haig ni de sortir de casa!
Vaja, com a mi m’agrada!
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Les 7 paraules: garjola (David Salsas), ominós (edgarcotes), Toronto (David Salsas), 
cascada (salvagora), obús (edgarcotes), hivern (leoniscamelot), pervers/a (deomises)

NIÀGARA - deomises (Baix Penedès, 23/07/2014)

Potser la primera opció de les vacances no havia d'haver estat les cascades del Niàgara, però no vol cometre 
un nou error ominós com mesos enrere. I és que tot comença així, emmarcat en un hivern tranquil, a la vora 
de la llar de foc, després d'un sopar frugal però gustós, que l'edat no perdona. I, entre l'endormiscament i la 
graella televisiva tan suculentament insípida, una pregunta de la dona, que és inesperada i contundent com 
un obús. I aquest agost, on tens pensat que anem de vacances, reiet? Amb la IMSERSO de nou no, oi? Que 
tot el que és barat ja saps com acaba... El to ja es pressent hostil, amb l'alçament del volum, perquè ell 
sordeja. Aquest to, però, queda maquillat amb un pervers somriure tan dolç com la fel. L'home, dòcil i 
calçasses, tot cal dir-ho, esprem en dècimes de segon la neurona per cercar una resposta diplomàtica, 
retingut en la gàbia que és el sofà, amb la presència titànica dels malucs d'ella i la mirada inquisidora, que 
s'impacienta per rebre una veloç i concisa paraula que endegui la rèplica al seu interrogant explicatiu. On tu 
vulguis, caramelet, tu decideixes. I com si ja sabés que aquesta seria la frase, ella, amb un lleu xiuxiueig quasi 
inaudible, li etziba: Toronto.
Cal dir que la ciutat canadenca és l'inici d'una discussió d'allò més animada, entre crits i insults i paraules 
grolleres i gruixudes? Només afegirem que diverses trucades del veïnat fan aparèixer una patrulla de la 
guàrdia urbana i que, gràcies a l'impol·lut civisme del matrimoni al llarg dels anys i l'excusa que el senyor veí 
cridaner no duu l'audiòfon col·locat en el moment de la batussa, es lliuren d'una nit a la garjola. I a l'agost ell 
ja es veu embolicat en una nova ruta programada amb els vellards que repapiegen. Per això, dies més tard, 
amb la calma després de la tempesta i abans que no hi hagi més malentesos, el reiet s'espavila per tenir a les 
mans i, posteriorment, allargar-li, al caramelet, el prospecte amb la propera destinació. No sigui cas que 
aquest cop ell proposi Canberra i ja es destapi la capsa dels trons de nou... Perquè ella també comença a 
sordejar, per molt que no ho admeti...
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Les 7 paraules: geni (deomises), estiu (xaruga), màgia (David Salsas),
amagar (edgarcotes), amarg/a (deomises), llàntia (David Salsas), llanta (edgarcotes)

TERMÒMETRES - edgarcotes i deomises (La Noguera - Baix Penedès, 25/07/2014)

Ho té clar. A l'estiu no hi ha màgia que valgui per fer desaparèixer la xafogor. Ni que sigui un geni o un mag 
il·lustre. Ni la bruixa de la sogra fa abaixar un grau centígrad la temperatura del termòmetre. I ja no sap en 
quin racó ombrívol de la casa amagar-se, que ja li arriben totes les xacres, com una amarga mossegada de 
mal humor que li dura tot el sant dia.

Sigui on sigui, la calor l'assetja. És quelcom del tot indefugible, talment com l'acció de girar per una llanta 
d'un cotxe. Aleshores, remenant per entre les golfes, que és la part més fresca de l'habitatge, la llàntia 
màgica se li apareix enmig del desordre. La seva sort sembla haver canviat. Amb un sol desig, aconseguirà 
defugir d'una vegada per totes d’aquesta hòrrida calitja. Quan la frega, però, no passa res de res. I és que 
fora de la llàntia no hi ha aire condicionat.
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Les 7 paraules: pel·lícula (edgarcotes), pàncrees (deomises), idiota (Laura),
ovni (edgarcotes), arcans (salvagora), futur (edgarcotes), mur (deomises)

EN PAU - Laura (Osona, 27/07/2014)

Mira, en Pau està idiota perdut. Va anar a veure una pel·lícula d'un ovni i va decidir operar-se de pàncrees. 
Ens va dir que en la pel·lícula havia trobat la força que necessitava.

No sé quin futur li espera a aquest pobre noi. Té el matalàs ple d'arcans i al terra de l'habitació un mur 
d'andròmines de tota classe.

Crec que avisaré els de les recollides de trastos i que s'ho emportin tot. Quan surti de l'hospital es trobarà 
l'habitació neta com un llum i un matalàs nou. Esperem que el pàncrees no sigui res i que no s'enfadi per 
llençar tants vells records familiars.
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Les 7 paraules: dilluns (Laura), Tarot (David Salsas), badalot (edgarcotes),
furt (deomises), bruixa (edgarcotes), bedoll (salvagora), mandràgora (deomises)

FÓRMULES - deomises (Baix Penedès, 29/07/2014)

Algú molt savi va dir que els dilluns eren dolents. Però això ja ho corrobora ella després de la tercera mà de 
cartes del tarot que dóna idèntic resultat que les anteriors vegades. Ja ho ha intuït en ser-li tan difícil trobar 
una escorça de bedoll blanc prou adient i en bon estat per polvoritzar-la sense cap entrebanc. Unes són 
massa humides, les altres tenen clapes senceres de fongs que les han fetes malbé. Abans d'això, però, ja 
s'olorava l'etapa de malastrugança en anar a comprovar quantes làmines d'arrel de mandràgora tenia i veure 
que inclús el pot no era al seu lloc. No ha volgut pensar en cap moment en un possible furt. Segurament 
l'Azazel, amb la cua, l'ha fet caure a terra però es fa creus de com l'ha fet desaparèixer de l'antre dels 
maleficis. 

Regirarà el bosc si cal per trobar la resta d'ingredients de la fórmula que li interessa. Ha localitzat les quatre 
ungles de salamandra, les tres pestanyes de drac mort per Sant Jordi i la dotzena de gotes d'orina de verge. 
Junt amb l'escorça i l'arrel, i la flama encesa a la falda de l'Olimp, deixarà que tota la poció bulli i es condensi 
en l'alambí utilitzat només per als afers del cor. La bruixa comença a estar cansada de la seva solitud i desitja 
una companyia masculina que no s'espanti de les berrugues ni de les arrugues, ni que tingui vertigen per 
suportar els vols amb escombra o senti al·lèrgia per la pols centenària del seu rònec casalot perdut en les 
muntanyes.

Alça la vista cap al badalot del sostre i conjura als seus esperits invisibles, que ho regeixen tot. Necessita llur 
ajuda, i ho sap. Si aquest encanteri no funciona amb el bruixot que viu a les planúries més properes, haurà 
de cercar una solució dràstica. Ja sigui afegint-hi a la recepta un pèl de la seva barba, arrencat en el proper 
pleniluni. O inclús se li passa pel cap segrestar-lo... Fins a tal punt arriba la seva desesperació i el seu zel...
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Les 7 paraules: dàrsena (deomises), doll (edgarcotes), font (deomises),
forassenyat (salvagora), joventut (David Salsas), elixir (deomises), simbiosi (edgarcotes)

SIMBIOSI - edgarcotes (La Noguera, 30/07/2014)

Una ombra depredadora contemplava, famolenca, la tendra joventut de la seva presa. Aquesta, però, devia 
haver apreciat l’amenaça, ja que s’esmunyí amb velocitat forassenyada, talment com una font que expel·lís, 
a doll, el seu raig. Per sort, o per desgràcia, la localitzà abans que es fes fonedissa. En aquells instants, el seu 
objectiu s’estava internant en una mena de corall submarí, com un vaixell refugiat en la seva dàrsena. Pobre 
il·lusa, no se li escaparia. 

Així doncs, el peix carnívor es disposà a anar per la seva captura. Massa tard fou quan s’adonà on s’havia 
posat. L’elixir mortal ja s’escampava pel seu cos, debilitant-lo sense remei.

El peix pallasso observà des del recer dels tentacles, com el seu perseguidor havia esdevingut presa, i com 
finalment era engolit per l’anemone. Aquella ancestral simbiosi havia salvat, de nou, la seva vida.

Pàgina  10 Relatcrossing «exprés» (estiu 2014)



Les 7 paraules: medusa (edgarcotes), pedra (deomises), zoom (edgarcotes),
gat/s (David Salsas), llums (Laura Ce), escull/s (David Salsas), acabar (edgarcotes)

GATS - David Salsas (Mallorca, 30/07/2014)

Nit de Lluna nova, les llums del veler brillen com estels, il·luminant la dàrsena del moll,els blocs de formigó 
del nou espigó, els nous bulevards, el pont de pedra recientment inaugurat....

Nit encalmada, no és mou ni una fulla. Tanmateix, el veler, amb les seves veles inflades per un misteriós vent 
del nord, sembla tal com si estigués esperant ordres per a iniciar el seu viatge,a punt d’elevar-se cap el cel, 
com si volgués sortejar els procel·losos mars, les tempestes, els perillosos esculls o potser per a evitar trobar-
se amb la temuda Medusa i les seves germanes.

Des del centre de comandament del Port els controladors i el pràctics observen embadalits la inquietant 
embarcació, intentant desxifrar els incessants canvis, els críptics missatges emesos per les seves llums que, 
tot just quan semblen acabar-se, tornen a començar dibuixant en el cel constel·lacions,figures i estranyes 
imatges, en un anar i tornar permanent, encegador, com si és tractés d’un zoom gegantí, digne dels més 
espectaculars concerts de la història de la música “tecno-art”.

En la coberta del vaixell, un petit exèrcit de gats negres, asseguts, el cap dret,en perfecte formació, atalaien 
l’horitzó esperant l’arribada del seu passatger...
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Les 7 paraules: Fólkvangr (David Salsas), màgia (edgarcotes), deessa (David Salsas),
quimera (edgarcotes), univers (David Salsas), diccionari (deomises), embruix (edgarcotes)

XÈNIA - deomises (Baix Penedès, 31/07/2014)
La Xènia obre de bat a bat els ulls, meravellada pel treball d'orfebreria que s'endevina a les portes d'entrada de 
Fólkvangr, el món de Freia, la deessa nòrdica de l'amor i de la fertilitat. Ho té clar perquè durant nits de vetlla, ha 
escoltat atenta com el pare li descrivia amb tot detall aquest món emmurallat que es troba a Asgard. No sap ben 
bé, però, què hi fa allà. De sobte, després d'escolar-se per un forat, mentre es capbussava al riu Isàvena, ha anat 
a parar davant d'aquestes ingents portes, que li brinden tot un univers nou i ple de màgia, de riquesa i d'elements 
fantàstics que són arran. Avança endavant, cap al tron que es troba col·locat al centre de la gran sala. Hi distingeix 
una figura majestàtica, solemne, bella. El vestit d'or i pedres precioses, la diadema daurada, els cabells llisos i de 
color coure. No té cap dubte que es tracta de Freia, que la fita sense emetre ni un sol so, i ningú no li impedeix 
que s'apropi a ella. Sols l'observen, entre la sorpresa i l'expectació, immòbils, com si fossin víctimes d'un embruix.
“Què hi fas aquí?”, pregunta una veu estrident, que ressona per tot el recinte. No se l'esperava, la Xènia, i això fa 
que boti i s'aturi, amb el cor accelerat. Abans que respongui qualsevol cosa, uns grunys de dues formes 
horripilants acaben amb el ressò de la interrogació. Un monstre amb cos de cabra, cap de lleó i cua de serp 
s'entortolliga amb un gos de tres caps, sense discernir-se si és baralla o joc. La noia els reconeix; es tracta de la 
Quimera i del gos Cèrber, germans de sang, cosa que explicaria la batussa. Però el que no té lògica és que es 
trobin on es troben. I menys quan escolta les queixes d'un personatge blau cendrós, amb tres ulls. Si no s'erra, és 
Shiva, el déu destructor de l'hinduisme, però, a l'Asgard com els dos monstres olímpics? Esmaperduda i 
garratibada, la Xènia no detecta la tremolor que assola l'estructura del palau, un terratrèmol que augmenta 
d'intensitat en qüestió de segons. De tots els racons, apareixen personatges mitològics ben eclèctics, des de titans 
hel·lènics a herois nòrdics, caps de cariàtides rodolant igual que l'ou de la creació de la Polinèsia, i Zeus, Freyr, 
Vishnu, Lilith, Osiris,... sols li falta que arribi Noè amb la seva arca i se'ls endugui a tots. Vol cridar auxili, abans que 
la corredissa l'envolti com una allau. O que el martell de Thor no li rebenti el cap.
La Xènia obre de bat a bat els ulls, espantada per l'estrèpit que fa el diccionari de mitologia universal en caure a 
terra. S'ha quedat adormida al sofà mentre llegia.
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Les 7 paraules: blanc/a (deomises), blau (edgarcotes), or (David Salsas),
maragda (edgarcotes), verd (David Salsas), lapislàtzuli (deomises),  groc (David Salsas)

MÀGIA, AMOR, LAPISLÀTZULI I VERD MARAGDA... - David Salsas (Mallorca, 01/08/2014)

És temps d’esperança,de gaudir de la naturalesa, representada pel color verd.
Però també de la seva magnificència i fortuna, simbolitzada per les maragdes.
És temps del color groc: or,Sol, vida i riquesa.
I ben aviat ho serà del taronja, el color de la tardor.
I sempre és i serà el temps del blanc,el color de la innocència, dels infants, i del blau, el color diví, el color del 
lapislàtzuli.
Però també és temps de màgia i amor.
Perquè no hi ha amor sense màgia, aquesta màgia que ens il·lumina, que ens enlluerna, que fa possible que 
la vulgaritat es percebi com noblesa, que l’opacitat esdevingui transparència,que ens obnubila, però que ens 
ajuda a sobreviure.
Perquè tampoc hi ha màgia sense amor, l'amor generós envers els altres, que ens il·lusiona,la llavor que la 
màgia s'encarrega d'amplificar.

Màgia, amor, lapislàtzuli i verd maragda,... , la combinació perfecte.

Així és VullEscriure, com els colors,molts d’ells amagats esperant que arribi el seu particular Arc de Sant 
Martí per a manifestar-se en tota la seva plenitud.
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www.vullescriure.cat

Vols deixar de ser un escriptor «però»?
Vols convertir-te en un escriptor «de debò»?

Cada 1r i 3r diumenge de mes...
Vull Escriure: Respon a la Crida!
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Felicitats, has trobat l’enunciat de la «Minicrida #011» del 2n Torneig dels escriptors!

Enunciat de la minicrida enigmàtica: Has d’escriure un minitext, però no és un minitext qualsevol… És un 
minitext xifrat, hehe. Has d’escriure un minitext que tingui tants punts com la xifra del mes que estiguem i 
tantes comes com el dia del mes. Per exemple, fem veure que avui fos 19 d’octubre, és a dir 19/10: el teu 
text hauria de tenir 10 punts i 19 comes. Quan l’hagis escrit, penja el text com a resposta a la «Minicrida 
#011» (www.vullescriure.cat/minicrides.html)

Termini: Fins el dissabte 30 de maig del 2015 a les 10 del vespre

Recompensa: 20 minilletres

Molt important: Guarda el secret! No diguis a ningú a on has trobat aquest enunciat i, molt més important 
encara, no diguis a ningú quin és el codi secret per respondre a la minicrida enigmàtica. Només els escriptors 
més intrèpids són capaços de respondre a les minicrides enigmàtiques… Benvingut al club!
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