IV CONCURS DE RELATS BREUS DE CIÈNCIA-FICCIÓ, OLESA DE MONTSERRAT 2017

“Hom va batejar amb el nom de Subolesa el poble subterrani, pel fet que el
gran pou o rampa d’accés va partir de la que fou en altre temps la simpàtica
Vila d’Olesa de Montserrat. La gran concavitat habitada s’hi esqueia,
precisament, dessota. Els fills d’Olesa reberen així una mena d’investidura
patrícia i els seus descendents arribaren a constituir una “civitas optimo
iure”…” (J. M. Francès, Retorn al Sol, 1936).

Com cada any, el 21 de novembre celebrarem la Diada Nacional de Subolesa. Durant aquella
setmana tindran lloc tot un seguit d’actes organitzats per L'Arrel Acció Cultural, la Biblioteca Santa
Oliva i el Club de Rol d’ Olesa de Montserrat (CROM) per commemorar aquesta diada. La nostra
intenció és donar a conèixer l'univers de la novel·la Retorn al Sol i també el món de la ciènciaficció catalana. En el marc de les activitats celebrades, el divendres 24 del mateix mes, es farà
l'entrega de premis de la IV edició del Concurs de Relats Breus de Ciència-ficció. La participació
és oberta a tots aquells escriptors i aficionats a la narrativa que s'hi interessin, estiguin o no
familiaritzats amb l'univers de Subolesa i la novel·la Retorn al Sol.

Què és Subolesa? L'any 1936 l'escriptor Josep Maria Francès publicava la que seria una de les
primeres novel·les de ciència-ficció escrites en català: Retorn al Sol, que el propi autor definia amb
el subtítol de “novel·la de fantasia i de sàtira”. En aquest llibre s'hi narren les peripècies dels
habitants de la utòpica ciutat de Subolesa, un món subterrani futurista situat a les entranyes de la
muntanya de Montserrat. L'autor va triar el nom de la vila d'Olesa per recrear el que havia de ser
una Catalunya futura i alternativa condemnada a viure sota terra després d'un gran cataclisme
climàtic.

Qui no conegui la novel·la, us convidem a llegir-la; i als escriptors que vulguin participar en el
concurs de relats els oferim un catàleg de llocs i personatges extret directament de les pàgines del
llibre, a fi de despertar el seu interès amb uns petits tastos de l'obra i evocar la imatgeria del món de
Retorn al Sol. Aquest catàleg estarà disponible a la pàgina web de la Biblioteca Santa Oliva d'Olesa
de Montserrat.

Bases del concurs

− La inscripció en el concurs es realitzarà en quatre categories (s’haurà d’especificar la
categoria en cada relat):
1. Relat curt juvenil local: de 12 a 16 anys, extensió màxima 2 pàgines.
2. Relat curt adults local: a partir de 18 anys, extensió màxima 2 pàgines.
3. Relat curt adults Catalunya: a partir de 17 anys, extensió màxima 2 pàgines.
4. Microrrelats: a partir de 17 anys, extensió màxima 20 línies.
− Els relats estaran escrits en font Arial, cos 12, justificat i un interliniat d’1’5.
− Els relats estaran escrits en català, castellà o anglès.
− Temàtica del relat “viatges en el temps": Aquest tema es basa en el concepte de
desplaçament endavant o enrera en diferents punts de la línia del temps. Viatges per
conèixer esdeveniments futurs. Viatges al passat per realitzar uns canvis claus al present. O
viatges al futur i al passat a la vegada en una paradoxa difícil de comprendre.
− El relat guanyador de cada categoria serà premiat amb una novel·la de ciència-ficció:
− Categoria 1: un exemplar d’una novel·la juvenil d’èxit per endinsar-se al gènere.
− Categories 2, 3 i 4: un exemplar de la novel·la “Retorn al Sol” de J. M. Francès.
− Els relats s'entregaran abans del dia 11/11/2017, a la Biblioteca Santa Oliva d'Olesa de
Montserrat o al correu relatssubolesa@gmail.com.
− Cada relat s’entregarà signat sota un pseudònim en una carpeta o dossier conjuntament amb
un sobre que contindrà el nom i la informació de contacte de l’autor.
− Els relats no han d'estar forçosament basats en l'univers de Subolesa.
− Per tal d’ajudar als autors que no coneguin el món de Subolesa o vulguin refrescar la
memòria, podeu seguir el següent enllaç per consultar un llistat de personatges i llocs de la
novel·la de J. M. Francès:

https://drive.google.com/drive/folders/
0B4GqADTs2UdCWnZqeEpHUlhCYkE?usp=sharing

