
CENTRE D’INTERÈS DE LA NARRACIÓ ORAL
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
BIBL. VILA DE GRÀCIA / 18:45 h / Activitat gratuïta

La Biblioteca Vila de Gràcia, atenent una iniciativa del 
Festival Munt de Mots, assumeix la Narració Oral com 
un nou Centre d’Interès, creant un fons bibliogràfic i 
audiovisual especialitzat. Diverses organitzacions 
vinculades amb aquest art han estat consultades per 
conformar el fons, que pretén augmentar i aprofundir 
en el tema, nodrint-se alhora de l’aportació dels 
investigadors que vulguin col·laborar amb el projecte.

CONFERÈNCIA
ELS CAPTURADORS DE CONTES, UN OFICI 
EMOCIONANT, NO EXEMPT DE PERILLS
Roser Ros (Catalunya)

BIBL. VILA DE GRÀCIA / 19:00 h / Activitat gratuïta 

Quins contes escoltaríem si ningú no s’hagués dedicat 
a capturar els que s’han explicat sempre? Passarem  
revista a la gent que es va dedicar a fer aquesta feina 
mostrant les publicacions fruit de la seva feina. Des del 
llibre de Les mil i una nits fins als compiladors actuals, 
sense oblidar els volums que s’ocupen de la nostra 
tradició oral més genuïna.

XERRADA- TALLER
LA REALIDAD VIRTUAL Y EL CUENTO
Joseluis Mellado (Xile)

BIBL. DE SANT ANTONI / 19:00 h / Activitat gratuïta

El conte i l’acte lingüístic. Què és un conte? Què és un 
acte lingüístic? Per què les persones volen escoltar 
contes? L’acte ontològic de parlar. El conte, el 
llenguatge i el sentit de la veritat. Aquesta xerrada-taller 
ajudarà a respondre  aquests interrogants. A mesura  
que el/la narrador/a comprèn millor el procés de la 
parla, la seva feina es desenvolupa i es transforma.

Dirigit a narradores/es amb experiència.

DIUMENGE 21 DIMARTS 23 DIJOUS 25
DIMECRES 24

THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
Claudia Hornes (Argentina-Catalunya)

LIBRERÍA SANTOS OCHOA / 12:00 h / Activitat gratuïta

És un conte infantil escrit i il·lustrat per Eric Carle l’any 
1969 –i des d’aleshores un clàssic internacional– que 
tracta sobre una eruga i  tot el que va menjant fins que 
es converteix en una preciosa papallona.  A través 
d’aquesta narració treballem amb els nens de 3 a 8 
anys el cicle de la vida de l’eruga, els dies de la 
setmana, l’alimentació sana, els nombres de l’1 al 10, 
els colors…

XERRADA - TALLER 
CONTAR: VOZ, CUERPO Y MIRADA
Maricuela (Aragón)  

EL ALMAZEN / Dissabte 20 i Diumenge 21 / De 12 a 14 h
50 € (places limitades) / Per als socis i sòcies d’Anin 
hi ha un descompte del 10%

«Allí on amb els ulls cosim paraules, amb la veu 
dibuixem mons i el nostre cos balli amb el temps, 
estarem teixint un conte. Un conte teixit entra per les 
orelles, baixa per un tobogan fins a l’ànima i allí es 
queda torrant castanyes». Dirigit a contadors i 
contadores d’històries, narradors i narradores orals, 
contacontes, persones que ja s’han iniciat en l’art 
d’explicar històries.

TROBADA DE NARRADORS I NARRADORES 
ORALS
C.C PATI LLIMONA / 17:00 h / Activitat gratuïta

El Festival Munt de Mots, des de la primera edició, ha 
apostat per aquest espai de trobada i retrobament 
entre organitzacions i curiosos, entre veterans i 
principiants en l’ofici, per facilitar l’intercanvi d’idees 
i d’experiències. Tot en un ambient informal que 
contribueixi a crear llaços estrets dins de la 
comunitat «contacontista», i amb l’expectativa de 
noves idees i projectes que amb tota certesa 
sorgiran…

EXPOSICIÓ
MUNT D’IMATGES
Diversos/es autors/es

C.C PATI LLIMONA / 18:30 h / Activitat gratuïta

Heus aquí algunes imatges de les primeres dues 
edicions del Festival Munt de Mots, en què 
l’important, com en els contes, és la història 
compartida. Imatges de moments que ens revelen el 
que pot passar quan la gent deixa que les paraules 
convoquin l’impossible. Les cares del públic que 
escolta, els gestos dels i de les contacontes quan 
construeixen altres realitats… Els moments són 
efímers, però ens en queden les fotos…

EL CULPABLE DE TODO
Joseluis Mellado (Xile)

HARLEM JAZZ CLUB / 20:30 h / 6 € / Les sòcies del 
Tr3sC tenen un descompte del 50%

¿Us ha passat mai que feu el que feu, sempre, sempre, 
us acaben culpant de tot? Les històries són d’aquelles 
en què, pel que sembla, les coses es fan amb 
l’acurada intenció de ficar la pota a tanta profunditat 
com es pugui, fins a tocar fons i, si és possible, fins a 
fer un forat. 

VA DE ELLAS
Maricuela (Aragó)

EL ALMAZEN / 21:00 h / Preu a la taquilla: 10 € /  
Socis Atrápalo: 8 € / Entrades anticipades i socis 
Tr3sC: 6 € 

Històries de dones sense sabatetes de cristall, que 
canvien, que es treuen les mil pells que les cobreixen, 
que viatgen i protesten, que expliquen, fan 
melmelada, es tiren pets i estimen fins que la nit hi 
posa final. Cada dona té una història: la que no diu 
res, la que ho diu tot, la que espera, la que va, la que 
crea la pluja, la que es mulla... 

Totes poden plorar, totes poden riure...

CONFERÈNCIA
CONÈIXER I RECONÈIXER ELS CONTINGUTS 
DELS CONTES
Jordina Biosca (Catalunya)

BIBL.VILA DE GRÀCIA / 19:00 h / Activitat gratuïta 

Conèixer i reconèixer els continguts dels contes. El 
perquè de les eternes fórmules estereotipades, dels 
seus espais, personatges i temporalitats. Els símbols 
que sempre s’hi inclouen (en qualsevol cultura) i la 
seva càrrega inconscient. El perquè de les repeticions 
del mateix conte a certes edats. El conte audiovisual, 
l’àlbum i el conte narrat. Bibliografia per als assistents.

CUENTOS POCO EDIFICANTES
Pablo Albo (València)

BIBL. GÒTIC-ANDREU NIN / 19:30 h / Activitat gratuïta

És un reguitzell de mentides que no tenen la intenció 
d’enganyar-te. Històries que s’encadenen per posar-te 
la pell de gallina o per arrencar-te el riure, o per vés a 
saber. Aquesta sessió és fàcil de cuinar: mescleu un 
grapadet d’històries amb salsa d’humor i ja està. Les 
històries que siguin d’aquelles poca-soltes, o senzilles, 
o una mica eròtiques. No sé si es podran menjar, però 
riure, riurem.

CONFERÈNCIA
LES SÈRIES DE MOTIUS 
COM A EINA BÀSICA PER A LA NARRACIÓ ORAL
Ignasi Potrony (Catalunya)

BIBL. VILA DE GRÀCIA / 19:00 h / Activitat gratuïta

Xerrada divulgativa sobre els motius en els contes: la 
seva importància i el seu aprofitament per a la 
narració. Des del binomi fantàstic de Rodari fins al 
Motif-index de Thompson i viceversa.

Motiu: unitat més petita del relat, perdurable, amb 
força pròpia i amb capacitat per ser traslladada d’un 
conte a l'altre

CUENTOD@S
HOMENATGE A PERE CALDERS
C.C PATI LLIMONA / 21:00 h / Activitat gratuïta

Pere Calders (1912-1994) hauria fet 100 anys al 
setembre i, per celebrar el naixement d’aquest tan 
«contat» escriptor barceloní, dedicarem aquest 
Cuentod@s a recordar-ne l’obra. Els Cuentod@s són 
trobades en què qualsevol que ho vulgui pot prendre 
la paraula i explicar un conte. El Cuentod@s és de tots 
i de totes. Però, sobretot, de Pere Calders...!

HUMOR I TENDRESA
Albert Marqués (Catalunya)

BIBL. EL CARMEL-JUAN MARSÉ / 20:00 h /   
Activitat gratuïta

El despertador, la pressa, l’embús, la falta 
d’aparcament, el grunyir del cap de departament, el 
cafè que ja costa 1,75 €!, els rumors de reducció de 
plantilla, més embús, els crits del veí del cinquè, el 
martell pneumàtic torturant a la porta de casa i per 
postres el telediari! Afortunadament existeixen els 
contes, aliment per al cor. Us explicaré contes que 
tenen el que jo necessito per viure: humor i tendresa.

CON ACENTO MEDITERRÁNEO
Antonio González (València)

C.C VIL·LA FLORIDA / 20:30 h / Activitat gratuïta

Un espectacle ple de màgia, tendresa, força i humor, 
basat en textos indiscutibles de la literatura espanyola 
i llatinoamericana, des de l’Arcipreste de Hita 
(Espanya), passant per Jairo Aníbal Niño i Gabriel 
García Márquez (Colòmbia), Ángeles Mastreta 
(Mèxic), Eduardo Galeano i Mario Benedetti (Uruguai), 
per acabar amb una rondalla, recollida al camp d’Elx.

MATINALS INFANTILS
CENTRE ARTESÀ TRADICIONARIUS / 12:00 h /   
Activitat gratuïta

Ara Va de Bo –que el 2011 va complir 40 anys– 
organitza les Matinals Infantils com a grup resident del 
Centre Artesà Tradicionarius, i té com a convidat en 
totes les sessions el grup La Bicicleta, la cantant 
veneçolana Cecilia Bellorín i la Família Ventura. 
Vetllada de cançons, contes, poemes i danses…

XUP, XUP DE CONTES
Les Gates Gatunes (Catalunya)

BIBL. IGNASI IGLESIAS / 12:00 h / Activitat gratuïta

Ingredients: 1.000 quilos d’elefanta rosa, 2 pinceses 
enjogassades, 1/2 bruixot, 3 quilos d’imaginació, 1 
príncep ventafocs, suc de 4 granotes, 3 dotzenes de 
noies i nois eixerits, un polsim d’il·lusió i tres gotes 
d’essència d’amor. Preparació: Posem les noies i el 
nois en silenci, encenem el foc màgic i barregem els 
ingredients a l’olla. Ho deixem bullir una bona estona; 
de segur que en iniciar-se el xup, xup en sorgiran mil i 
una històries. Bon appétit!

VARIACIONS PER A PIANO I VEU # 3
Narradora: Patricia McGill (Uruguay- Catalunya)
Piano: Jaume Gispert (Catalunya)

MUSEU DE LA MÚSICA L’AUDITORI / 20:00 h /  
Entrada al Museu i activitat gratuïtes / Aforament  
limitat / Les entrades es podran recollir a partir de 2 
hores abans de l'inici de l'espectacle.

Posem per cas que un pianista puja unes escales al 
mateix moment que una contaire les baixa. Es tracta 
d’un espectacle de narració oral i música per a públic 
adult, inspirat en contes d’autors contemporanis. El fil 
conductor de la sessió el constitueixen algunes de les 
vivències pròpies de la narradora i la música 
composada pel Daniel Alegret, entre d’altres.

JAM DE CONTES 
Narrín Narran (Catalunya)

C.C. LA FARINERA DEL CLOT / 19:30 h / Activitat gratuïta

Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que 
farem entre tots! Si una bona estona vols passar, vine a 
Narrín Narran a narrar o a escoltar.

Narrín Narran és un grup d’amigues que comparteixen la 
il·lusió d’explicar i contar històries de tota mena. Us 
convidem al Jam de Contes perquè, a més d’escoltar, us 
animeu a narrar.

ENTRE EL TABÚ I EL SAGRAT
Ferran Martin (Catalunya)

BIBL. DE POBLE NOU / 19:30 h / Activitat gratuïta

El que ens apropa a l’èxtasi i alhora ens fa posar vermells 
de vergonya. El que qualsevol tem i desitja. El que no et 
van dir els teus pares. Allò ja sortia als contes. Una 
selecció de contes populars del món que tracten la 
sexualitat, la virilitat, els plaers carnals i altres grans 
qüestions universals de manera més o menys directa.

RE-TWITTEANDO
Mónica Martínez Paz (Veneçuela-Catalunya)

CASA AMÈRICA DE CATALUNYA / 20:00 h /  
Activitat gratuïta

Tu twitteges, ell twitteja, nosaltres twittegem, vosaltres 
twittegeu, ells twittegen. I jo us convido a retwittejar amb 
mi.  Acompanyeu-me mentre em delecto retwittejant 
contes de 140 caràcters, extrets –la major part– de la 
xarxa social Twitter.

CUENTEANDO
Maricuela (Aragó)

C.C PATI LLIMONA / 21:00 h / Activitat gratuïta

Posats que no anem a poc a poc, explicarem sense 
pressa. Relats que viatgen per pobles amb sentit, sense 
sentit, consentits..., històries amb humor, amb rubor, 
que commouen, que ho capgiren tot, absurdes, que 
viuen en un país que ningú no ha conegut…

QUIEN NO HA TENIDO PAREJA
(QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA)
Alekos i Rubén (Colòmbia- Veneçuela- Catalunya)

TEATRE TANTARANTANA / 21:00 h / 9 €

Oportunitat quasi única per veure una parella que, tot i 
que no té el prestigi ni el currículum de Caïm i Abel, ni de 
Romeu i Julieta, el pot tenir en un sentit circumstancial. 
S’ha de dir! Ai! S’ha de què? S’ha de dir això: Se’ls ha 
d’escoltar. Perquè Alekos i Rubén fa massa anys que no 
són parella en un escenari (sí: anys; i sí: massa). De 
manera que, si pot, no esperi més i vingui amb parella!

ÉRASE UNA VEZ… 
Mercedes Castro (Costa Rica)

C.C LA SEDETA / 17:00 h / Activitat gratuïta

Efímera contacontes, decideix recollir un dia una 
maleta vella, l’entristeix que l’hagin llençat només 
perquè era velleta, ella pensa que pot servir per alguna 
cosa encara, i descobreix que allí dins s’hi poden 
recol·lectar andròmines i històries.

Neix un viatge on Efímera declara que la maleta es pot 
convertir com el pati d’una casa vella i, juntes, 
continuar explicant contes.

CANTA I BALLA EL CONTE
Grup Vivim del Cuentu (Catalunya)

C.C EL SORTIDOR / 17:30 h / Activitat gratuïta

Sessió de contes ballats i cantats (o de danses i 
cançons contades). Els culs més inquiets podran 
cantar i ballar, alhora que gaudiran d’una bonica 
història relacionada amb cada ball i cada cançó.

LA PEDRA DE L'ENCANT
Mercè Rubí (Catalunya)

BIBL. EL CARMEL-JUAN MARSÉ / 18:00 h  / Activitat 
gratuïta

Contes tradicionals dels Països Catalans: Terra de 
llegendes.

Mercè Rubí és l’encarregada de narrar-nos aquesta 
llegenda de Granollers que ens explica la història d’una 
pedreta que es va endur una riuda. 

INAUGURACIÓ
TEATRE ROMEA / 20:00 h / Activitat gratuïta

Acte d’inauguració del III Festival de Narració 
Oral de Barcelona, Munt de Mots 2012, amb 
la participació de Maricuela (Aragó), José 
Manuel Garzón (Alacant), Linsabel Noguera 
(Veneçuela), Mercedes Castro (Costa Rica),  
Patricia McGill (Uruguay - Catalunya), Jordi 
Roura –grup Ara Va De Bo– i Albert Marqués 
(Catalunya)…

DILLUNS 22

MATAMALA (LO QUE CALLAN LOS RINCONES)
Pablo Albo (València)

C.C FONT DE LA GUATLLA / 18:00 h / Activitat gratuïta

Matamala és un poble d’aquells que van existir als anys 
20, 30, 40, 50, 60 si fa no fa, quan hi havia més 
mosques que cotxes, quan els cotxes portaven els 
cavalls per fora i els carrers eren de terra perquè la 
canalla hi pogués jugar a bales. Van passar tantes 
coses a Matamala... Qui sap què acabarem explicant.

QUI VA MATAR EL MAJORDOM?
Grup Bocabadats (Catalunya)

C.C TORRE LLOBETA / 18:00 h / Activitat gratuïta

Contes de misteri: esgarrifances, tensió, pànic, suor 
freda… Sensacions que us faran viure si sou capaços 
d’obrir les orelles i descobrir moltes més coses que 
l’assassí del majordom!

A SPECIAL MONSTER
Sophie Heydel (Gran Bretanya)

BIBL. MONTBAU- ALBERT PÉREZ BARÓ / 18:00 h /   
Activitat gratuïta

Interpretació en anglès de dos contes de Julia 
Donaldson: The gruffalo i Room on the broom. 
Col·labora: MacMillan Infantil i Juvenil

ENTRECIUTATS: OSAKA I BARCELONA
Yoshihira Hioki (Japó)

BIBL. LA SAGRERA-MARINA CLOTET / 18:00 h /  
Activitat gratuïta

Entre Osaka i Barcelona, Yoshi ens conta contes 
acompanyats de melodies que neixen de les ones del 
mar, lletres que sorgeixen dels murmuris de les fulles 
caduques. Aquests contes junt amb aquestes cançons 
et fan venir son o et porten al món dels somnis.

octubre 
2012

DISSABTE 20



Del 20 al 27 d’octubre 2012

 

3 
  Festival

DE NarracIO Oral
DE BARCELONA

YEI YONO PANTONI (Bajo la sombra del árbol)
Linsabel Noguera (Veneçuela) 

LIBRERÍA SANTOS OCHOA / 12:00 h / Activitat gratuïta

Amb aquestes històries plenes de màgia recorrerem 
l’imaginari dels primers habitants d’Amèrica per 
endinsar-nos en l’origen del món i de les coses des de 
la seva mirada fantàstica. Ens acompanyaran les 
versions de la col·lecció Warairarepano, de Monte Ávila 
Editora Latinoamericana: llibres bilingües en espanyol i 
en l’idioma original per descobrir la musicalitat d’un 
llenguatge que ens sorprendrà i ens encisarà.

XERRADA- TALLER
CÓMO IMPROVISAR HISTORIAS
Bego Alabazán (País Basc)

BIBL. DE SANT ANTONI / 12:00 h / Activitat gratuïta

Durant una hora i mitja us invitem a jugar amb les 
paraules i les idees, a fer-nos massatges a la ment i 
deixar-nos dur. No cal cap màster ni titulació, només 
ganes de passar-ho bé. Us proposem contar partint del 
que ens és més conegut, les nostres pròpies vivències, 
per, després, passar a narrar en tercera persona, sense 
oblidar, és clar, que sempre estem presents en la 
història que surt dels nostres llavis, perquè en explicar, 
ens expliquem, i en explicar-nos, vivim.

VIVIR DEL CUENTO
Diego Calavia (La Rioja)

BIBL. SAGRADA FAMILIA / 18:30 h / Activitat gratuïta

Aquest és un espectacle per a adults, que difereix dels 
purament màgics perquè té una base argumental que va 
donant sentit a tot. Em trobo amb Fransuà, un vell timador 
que, per descomptat, em roba tots els diners. Em faig 
aprenent seu, ell m’agafa estima i m’ensenya les seves 
murrieries i històries. Poc a poc, em vaig fent un home de 
profit...

NarracIO

 Oral

DIVENDRES 26
DISSABTE 27

ALMAZEN
C. Guifré, 9
Tel. 664277579

Sant Antoni i     Catalunya
Preu a la taquilla: 10 € / socis
Atrápalo: 8 €
Entrades anticipades per a socis (o 
dient que te n’has assabentat pel 
Festival): 6 € (imprescindible 
reservar a reservas@almazen.net, o 
trucant al 664277579).

BIBLIOTECA EL CARMEL-JUAN MARSÉ
C. Murtra, 135-145
Tel. 93 407 28 70

El Carmel
     29, 86, 92 i 119

BIBLIOTECA GÒTIC-ANDREU NIN
La Rambla, 30-32
Tel. 93 343 73 69

Drassanes

BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS 
C. Segre, 24-32
Tel. 93 3600550

Sant Andreu
11, 35, 40, 73, 126, B-20,   
B-22 i N-9

BIBLIOTECA LA SAGRERA-MARINA 
CLOTET
Camp del Ferro, 1-3
T. 93 340 86 75

La Sagrera i         Onze de     
Setembre 

11, 26, 34, 35, 36, 40, 126, 
B20, B22
        R12 La Sagrera-Meridiana

BIBLIOTECA MONTBAU- ALBERT PÉREZ 
BARÓ
Àngel Marquès, 4-6
Tel. 93 427 07 47

Montbau
 10, 27, 60, 73 i 76

BIBLIOTECA POBLE NOU MANUEL 
ARRANZ
C. Joncar, 35

Poble nou
Tel. 93 485 66 22

BIBLIOTECA POBLE SEC- FRANCESC BOIX
C. Blai, 34
Tel. 93 4430105

Paral·lel 
20, 21, 24, 36, 57, 64 i 157 

BIBLIOTECA SAGRADA FAMÍLIA
C. Provença, 480
Tel. 93 450 87 33 

Sagrada Família
10, 19, 33, 34, 43, 44. 48, 50
i 51

BIBLIOTECA SANT ANTONI-JOAN OLIVER
C. Comte Borrell, 44-46
Tel. 93 329 72 16

Poble Sec i     Sant Antoni
20, 24, 37, 64 i 91

BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
C. Torrent de l’Olla, 104
Tel. 93 284 77 90

Diagonal i Fontana i      Joanic
39 i 114 

CASA AMÈRICA DE CATALUNYA
C. Còrsega, 299, entresòl
Tel. 93 238 06 61

Diagonal
i   Provença

6, 15, 22, i 24 

HARLEM JAZZ CLUB
C. Comtessa de Sobradiel, 8
Tel. 93 310 07 55 

Liceu i     Jaume I
Entrada: 6 €

LIBRERÍA SANTOS OCHOA
Pg. Fabra i Puig 165

Virrei Amat

MUSEU DE LA MÚSICA L’AUDITORI
C. Lepant, 150
Tel. 93 256 39 50 

Marina i     Monumental
6, 10, i 62

TEATRE ROMEA
C. Hospital, 51 

Liceu
Tel. 934 816 696

TEATRE TANTARANTANA
C. Les Flors, 22
Tel. 93 441 70 22

Paral·lel
22, 24, 57, 64 i 91

Entrada: 9 €

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE- SALA 
PEPITA CASANELLAS
Pg. de la Zona Franca, 185 
Tel. 934 322 489 - 932563730

CENTRE CÍVIC CASA SAGNIER
C. Brusi, 51-61
Tel. 93 414 01 95 

Sant Gervasi i     Pàdua
16, 17, 58 i 64

CENTRE CÍVIC COTXERES BORRELL
C. Viladomat, 2-8
Tel. 93 324 83 50 

Poble Sec
57, 61, 121 i 157

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Plaça del Sortidor, 12 
Tel. 93 443 43 11

Poble Sec i         Paral·lel
20, 36, 55, 57, 64, 121 i 157

CENTRE CÍVIC FONT DE LA GUATLLA
C. Rabí Rubén, 22-26
Tel. 93 424 85 06 

     Plaça d’Espanya
13, 50, 61, 100 i 193

CENTRE CÍVIC LA FARINERA DEL CLOT
Gran Via de les Corts Catalanes, 837 
Tel. 93 291 80 80 

Glòries
56, 60 i 192 

CENTRE CÍVIC LA SEDETA
C. Sicília, 321
Tel. 93 459 12 28

Joanic i          Sagrada Família
10, 15, 20, 39, 45, 47, 55, 92,
114 i 116

CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
C. de Regomir, 3
Tel. 93 256 61 00

Liceu i     Jaume I

CENTRE CULTURAL TON I GUIDA
C. de Romaní, 6 
T. 93 354 87 21 

 Roquetes
11, 27, 32, 47, 60, 81 i 127

CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA
C. Santa Fe, 2 bis
Tel. 93 358 56 14

Maragall
19 i 45

CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
C. Muntaner, 544
Tel. 93 254 62 65 

    El Putxet
17, 22, 58, 64, 70, 72 i 75

CENTRE ARTESÀ TRADICIONARIUS
Travessia de Sant Antoni, 6-8
Tel. 93 218 44 85 

Fontana
22, 24, 28, 87 i 114

ME LO ENSEÑÓ MI ABUELO
Diego Calavia (La Rioja)

C.C COTXERES BORRELL / 18:00 h / Activitat gratuïta

De petit, passo uns dies amb el meu avi, que és mag, 
i li demano que me n’ensenyi. Durant una passejada, 
trobem en una botiga l’anell d’una princesa de conte i 
gràcies a una fletxa màgica, després d’algunes 
peripècies, aconseguim l’anell. És un espectacle on es 
combina màgia, contes i globoflèxia per crear un clima 
d’il·lusió i fantasia.

AQUILEANAS
Linsabel Noguera (Veneçuela)

C.C. CASA SAGNIER / 18:00 h / Activitat gratuïta

Contes, poemes i cançons de l’escriptor veneçolà 
Aquiles Nazoa; per compartir el seu món d’humor, 
candor i amor per les coses senzilles de la vida.

LOS CUENTOS QUE ME CUENTAN
Pedro Ruiz, Grup Alabazán (País Basc)

CENTRE CULTURAL TON I GUIDA / 19:00 h /   
Activitat gratuïta

Els contes tornen. Tornen i ocupen els llocs que 
sempre havien ocupat, i encara més. Són a tot arreu i 
enlloc, i els reconeixem en qualsevol lloc i al primer 
cop d’ull. Ens són tan familiars que quasi sembla que 
els haguem dut tota la vida al nostre costat. Però... els 
contes tornen o és que mai no han marxat?

CUENTAE LINGUAE
C.C PATI LLIMONA / 19:00 h / Activitat gratuïta

Contes en diferents idiomes. I no cal entendre ni parlar 
llengües per entendre un conte. Els contes travessen 
aquestes barreres i arriben a nosaltres, explicats per 
Susana Tornero (sabir, una llengua mediterrània antiga), 
Bego Alabazan (eusquera), Carine Simon (francès), 
Linsabel Noguera (huottüja ttihuene, llengua indígena 
piaroa), Mariona Vilanova (llengua de signes catalana)… 

HISTORIAS PARA DÍAS FRÍOS (Cuentos eróticos)
Begoña Alabazán. Grup Alabazán (País Basc)

HARLEM JAZZ CLUB / 20:30 h / 6 € / Les sòcies del 
Tr3sC tenen un descompte del 50%

En aquest viatge traspassarem la porta gràcies al poder 
de les paraules, les mirades, els gestos i la imaginació i, 
a través del pany, podrem veure el que normalment se’ns 
amaga.

Veniu a mirar i a escoltar, i després, concediu al vostre 
cos que segueixi el camí que la vostra imaginació ja ha 
iniciat.

CUENTOS RAVALEROS
Mar O. i Mac Novaro (Catalunya)

ALMAZEN / 21:00 h / Preu a la taquilla: 10 €  / Socis 
Atrápalo: 8 € / Entrades anticipades i socis Tr3sC: 6 € 

Contes del nostre barri, anècdotes, llegendes, contes 
trobats, contes viscuts, contes del carrer… El Raval, 
antic Xino, un barri farcit d’històries que t’emocionaran, 
et faran estremir, somriure i riure, et sorprendran perquè 
sortiràs al carrer i en reconeixeràs molts detalls!!! Vine a 
descobrir-les amb les veus de Mac Novara & Mar, 
acompanyades al piano per Gabriela Ahumada.

CLOENDA 
C.C PATI LLIMONA / 22:30 h  / Activitat gratuïta

És un veritable luxe seure a disfrutar de l’art 
d’alguns dels millors narradors i narradores 
d’Espanya i d’Amèrica en un mateix escenari.

Acomiadarem la tercera edició del Festival al costat 
d’Alekos (Colòmbia), Bego Alabazan, Pedro Ruiz 
(País Basc), Diego Calavia (La Rioja), José Luis 
Mellado (Xile), José Manuel Garzón (Alacant), 
Linsabel Noguera (Veneçuela), Mercedes Castro 
(Costa Rica), Bocabadats (Catalunya), Vivim del 
Cuentu (Catalunya), entre altres… La invitació està 
sobre la taula. Vindràs a acomiadar-te’n?

CONFERÈNCIA
EXPLICAR CONTES POT FORMAR LECTORS I 
LECTORES?
Pep Durán (Catalunya)
BIBL. VILA DE GRÀCIA / 19:00 h / Activitat gratuïta

Condicions perquè un conte funcioni. Explico contes 
per explicar-me a mi mateix. Contes per comprendre 
el món intern i el món que ens envolta. La vida és un 
conte? Viure la vida com un conte que transcendeix la 
nostra realitat. Mostrari de contes que m’interessen i 
que són a les biblioteques i a les llibreries.

AL OÍDO
José Manuel Garzón (València)

C.C CASA DEL RELLOTGE- SALA PEPITA CASANELLAS  
20:00 h / Activitat gratuïta

Al llarg de la història l’ésser humà ha utilitzat el secret 
com a eina per tenir una vida oculta als altres, però 
aquesta màscara amb què amaga el rostre és tan fràgil 
que la majoria de les vegades s’esquinça i mostra com 
som realment. Aquest és un espectacle format per 
històries que mai haurien d’haver vist la llum i que han 
acabat mostrant-se…

LA RUEDA DE LA MEMORIA
Antonio González (València)

BIBL. POBLE SEC / 20:00 h / Activitat gratuïta

Un repàs de la nostra memòria col·lectiva. Des dels 
«contes de la glorieta d’Elx», amb anècdotes urbanes 
suculentes, fins a textos literaris com els d’Edgard 
Neville, amb el seu conte «Fin», per arribar a la 
tradició oral comú, aquesta vegada en versió 
marroquina, amb la història d’«Aixa Rmada», per 
comprovar l’evidència que les nostres arrels són les 
mateixes.
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