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CURRÍCULUM VITAE 

  

Rafa Gomar. Vaig nàixer a Gandia (La Safor) i actualment visc a 

València. He cursat els estudis de Magisteri a l'Escola del Professorat 

d'EGB de València i els de llicenciat en Ciències de l'Educació (Pedagogia) 

a la Facultat de Filosofia i CC. de l'Educació de València.  

Havent aprovat les oposicions per al cos de Professors d'EGB en l'any 

1977, vaig exercir de mestre en l'escola pública durant sis anys, en els quals 

també vaig ser professor de "Llengua i literatura catalana" en els cursos de 

l'ICE a la comarca de la Marina Baixa. Durant els anys 1985 i 1986 vaig 

ser el traductor dels articles de diverses revistes culturals i científiques 

editades a València i professor de l'ICE de "Llengua i literatura catalana" 

també a València. Des de 1987 vaig entrar a la Sindicatura de Comptes de 

la Generalitat Valenciana com a corrector-redactor-traductor d'aquesta 

institució, en la qual vaig treballar fins el juliol de 2018 que vaig jubilar-

me. 

 

CURRÍCULUM LITERARI 

1979.- Primer premi de poesia, I Premis Abril de Benidorm amb el llibre 

Les quotidianies d'Arístides.  

1982.- Segon accèssit dels V Premis de contes Malvarrosa, amb el conte A 
la fi de l'atzucac.  

1983.- Cofundador i col·laborador de la revista cultural "Els quatre 

cantons" de l'associació cultural "El cèrcol" d'Altea (La Marina 

Baixa). 

1984.- ... I nosaltres, com la pols, dormíem dins d’un calaix i tres contes. 

Publicació pròpia. València.1984. 

1985.- Antologat en l'obra d'E. Ferrer i J. Pellicer Antologia de textos de la 
Safor (2). Editorial Gregal, València, 1985. 

1987.- Primer premi del VIII premi de poesia Felipe Ramos, de la Vila 

Joiosa, amb el poemari Saxo. 
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 - Finalista del VII premi de narrativa Joanot Martorell de Gandia 

amb el diari Donato, 2, 27. 

1990.- Guanyador del premi de narrativa breu Vila de Mislata amb el conte 

Hipòtesi. 

 - Guanyador del premi "Víctor Català" de contes i narracions amb el 

llibre Legítima defensa. 

1992.- Guanyador del "Premi dels escriptors valencians" a la millor obra de 

narrativa publicada en 1991 amb Legítima defensa. 

1994.- Citat en l'obra de J. Palomero, La novel.la i la narració durant la 
segona meitat del segle XX, pàgs. 68-71. Editorial Tabarca, València, 

1994. 

1995.- Publicació En blanc i negre. Editorial Tabarca. València. 

1999.- Antologat en El conte a València a cura de Francesc Calafat. 

Edicions de La Magrana. Barcelona. ISBN 84-8264-143-3. 

1999.- Finalista del premi Vent de Port de 1999, convocat per la Casa del 

Sol Naixent i l'Ajuntament de Tremp amb el conte No és ací. 

2000.- Publicació del llibre de contes Viure al ras. Ed. Tàndem. València. 

2003.- XXXIX Premi Recull de narrativa “Joaquim Ruyra” de Blanes amb 

l’obra Batecs. 

2004.- Publicació de Batecs. Ed. Proa. Barcelona. 

2004.- Publicació de Rin. Ed. Tabarca. València. 

2005.- Publicació d'Exercicis respiratoris. Ed. Bromera. Alzira. 

2007.- Publicació de Vianant. El Cep i la Nansa. Vilanova i la Geltrú. 

Barcelona, 2007. 

2009.- Guanyador del XXXVIII Premi Octubre “Andròmina” de narrativa 

amb la novel·la Andròmines. 

2010.- El dietari Donato, 2, 27 és antologat en Anna Esteve Guillén. El 
dietarisme català entre dos segles (1970-2000). IIFV i publicacions 
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de l'Abadia de Montserrat. Biblioteca Sanchis Guarner, número 73. 

Barcelona-2010. 

2013.- Vianant és antologat en Àncora del temps. Antologia de dietaris 
actuals. Joan Borja. Ed. 3i4. València. 2013. Sèrie La Unitat, número 

202. 

2013.- Poemes i fotografies. Gandia-Port. Fotoespai Gandia. Pep Aparisi i 

Rafa Gomar. Col·lecció Efímers número 1. 

2014.- Publicació de Bé, perdona'm, però estan esperant-me. Ed. 3i4. 

València. 2014. 

2014.- 6.000 estúpids i 10 més. Contes i fotografies. Pep Aparisi i Rafa 

Gomar i altres. 

2015.- Publicació de Fràgil sol de tardor. El Cep i la Nansa. Vilanova i la 

Geltrú. Barcelona. 

2016.- Les dones d’Ausiàs March. Poemes i proses (inèdits) amb les 

pintures de Rosa Mascarell. Exposicions a Gandia, Beniarjó i 

Pedreguer. 

2016.- Gandia panoràmica. MUVIM. València. 2016. Pep Aparisi 

(fotografies) i Rafa Gomar (proses). Exposició a Gandia. 

2017.- Publicació en la revista l'Espill número 53, de Pedra rasposa uns 10 

fulls en la secció de Fulls de dietari, d’un nou dietari encara inèdit. 

2017.- Guanyador del II concurs de relats breus de la Font d'En Carròs, 

amb el relat Papiroflèxia. 

2019.- Proses i poemes per a La platja de l’Auir, projecte conjunt amb les 

fotografies de Pep Aparisi i les caixes de Conxa Peiró. Exposició a 

Gandia. 

2019.- Publicació d’Habitació sense vistes, relat publicat per l’Ajuntament 

de Pego en Setze relats de guerra. 

2019.- Publicació de la novel·la Vidres en la moqueta. Lletra impresa 

Edicions. 
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2019.- Guanyador del premi de narrativa Soler i Estruch amb la novel·la 

Dissabte, jazz, dins dels LXIII Premis literaris Castellum Ripae 

2019. 

 

Des de 2012 ha sigut l’organitzador, juntament amb l’IMAB, de la Nit de 

contes al Palau, en la qual també ha actuat com a presentador. I des de 2019 

és president de l’associació d’escriptors Saforíssims, SL. 

 

A més a més ha col·laborat en revistes com ara: Papers de Cultura, Boom, 

Saó, El Temps, Caràcters, Serra d'Or o l'Aiguadolç entre altres. 
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Rafa Gomar. Va nàixer a Gandia (La Safor) i actualment viu a València. 

Ha cursat els estudis de Magisteri a l'Escola del Professorat d'EGB de 

València i els de llicenciat en Ciències de l'Educació (Pedagogia) a la 

Facultat de Filosofia i CC. de l'Educació de València.  

La seua trajectòria literària se centra en el gènere narratiu, tot i que també 

ha conreat la poesia amb la publicació d'obres com ara Les quotidianies 

d'Arístides (1981), I Premi Abril de Benidorm; I nosaltres com la pols 

dormíem dins d'un calaix (1984); Saxo, guardonada amb el VIII Premi de 

Poesia Felip Ramos, en 1987 i Gandia-Port, un llibre que combina poemes 

amb les fotografies de Pep Aparisi.  

Pel que fa a la narrativa, és autor de tres dietaris, Donato, 2,27 (1988), 

finalista del VII Premi Joanot Martorell de Gandia; Vianant (2007), els 

quals han estat antologats. El primer per Anna Esteve Guillén en El 

dietarisme català entre dos segles (1970-2000), el segon per Joan Borja, en 

Àncora del temps. Antologia de dietaris actuals. El tercer dietari és Fràgil 

sol de tardor (2016). 

A més a més ha publicat cinc llibres de contes: Legítima defensa (1991), 

Premi Víctor Català i Premi dels Escriptors Valencians; Viure al ras 

(2000); Batecs (2004), XXXIX premi Recull de narrativa “Joaquim 

Ruyra”; Exercicis respiratoris (2005) i Bé, perdona'm però estan esperant-

me (2014).  

També és l'autor de quatre novel·les: En blanc i negre (1995), Rin (2004), 

Andròmines (2009), que va obtenir el XXXVIII Premi Octubre Andròmina 

de narrativa, i Vidres en la moqueta (2019).  
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Des de 2012 ha sigut l’organitzador, juntament amb l’IMAB, de la Nit de 

contes al Palau, en la qual també ha actuat com a presentador. I des de 2019 

és president de l’associació d’escriptors Saforíssims, SL. 

També ha col·laborat en revistes com ara: Papers de Cultura, Boom, Saó, 

El Temps, Caràcters, Serra d'Or o l'Aiguadolç entre altres. 

 


