4T. FESTIVAL

DE NARRACIÓ ORAL DE

BARCELONA

Del 19 al 26 d’octubre 2013

DISSABTE 19
INSTRUMENTÀLIA
Crispín d’Olot
Infantil / En castellà
CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR / 12 h. / Activitat gratuïta
En aquest espectacle de contes tradicionals s’integren, de forma
natural, instruments musicals d’origen medieval i ètnics. En una
de les narracions, el protagonista arriba a una casa plena
d'instruments de música encantats: toquen sols. L’espectacle es
tanca amb una ronda de preguntes i curiositats.

TROBADA DE NARRADORS I NARRADORES ORALS

CONTES A LA VORA DEL FOC
Samuel Mountoumnjou (Camerún)
Adults / En castellà
CENTRE CÍVIC FONT DE LA GUATLLA / 12:30 h.
Activitat gratuïta
A l’Àfrica Negra els ancians solen acudir a la plaça del poble –sota
l’ombra del baobab- per a rendir culte a la paraula. En altres ocasions es
reuneixen a la vora del foc per a filosofar sobre la vida o deliberar sobre
els problemes de la comunitat. En una harmoniosa barreja de retòrica i
humor expliquen contes, faules, llegendes i paràboles. Aquesta sessió és
un viatge a l’Àfrica profunda a través d’uns relats que pretenen ser la viva
expressió de la mil·lenària tradició oral africana.

Perspectives de la narració oral a Barcelona i a
Catalunya

LA GUITARRA ENCANTADA

Adults / En català i castellà
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA / 17 h. / Activitat gratuïta

Adults / En castellà
ALMAZEN / 20 h. / Guixeta: 10€ / Socis Atrápalo: 8€ /
Entrades anticipades: 6€

Entorn a aquest tema, estan convidats a compartir idees i reflexions
les contacontes del nostre país. Serà una bona oportunitat per a
conèixer de prop allò que fan i pensen en aquests temps i llençar
una mirada al futur.

PETONS I BRÚIXES

Crispín d’Olot

Culleres, paelles, percussió sobre la taula, música de viola i poesia,
música de la cuina i del món rural, totes van aflorant al llarg d’aquesta
original i novedosa reinterpretació que fa un contacontes tradicional
ibèric: el trobador Crispín d’Olot.

Lilli Story (Austràlia)

SABIR, SABIR

Adults / En castellà
HARLEM JAZZ CLUB / 20:30 h. / Entrada: 6 €

Susana Tornero, narradora (Catalunya)
Yerko Fuenzalida Lorca, kora i veu (Catalunya)

Històries de dones de tot el món: la tradicional, l’avantguardista,
la intrèpida... Lilli ens les explica amb tota la seva energia, el seu
cos i la seva veu que prové de l’altra banda del planeta.

Adults / En sabir (comprensible per a catalano i castellanoparlants)
MUSEU DE LA MÚSICA, L’AUDITORI / 20 h.
Entrada al Museu: gratuïta
Entrada a l’espectacle: 2€
Aforament limitat

DIUMENGE 20
TERTÚLIA DE CONTES I CANÇONS AL CAT
Grup Ara Va De Bo (Catalunya) i Anna Ly (Brasil)
Infantil / En català i portuguès
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS / 12 h.
Guixeta inversa: col·laboració en acabar l’espectacle.
El grup Ara va de Bo presenta a la cantautora brasilenya Anna Ly
que ens mostrarà una part de l’espectacle “Tupiniquim para
pequeninos”, llegendes indígenes del poble Tupí de Brasil sobre
la creació del món i la convivència en harmonia. La Banda de
Steel Drums del Centre de les Arts ens interpreta els sons més
trepidants del Carib. I tot això amb els instruments de vent de la
Família Ventura i els contes de La Bicicleta.

“Mi sabir un fabola.
Vos autros querir sentir?
Quando fabola finir, mi tazir, tazir.”
Històries d’arrel tamazight i cabilia, catalana i eivissenca, mauritana i
occitana, mandinga i sefardí... Des dels ports del Mediterrani fins a la
vora del Sàhara, el mar de sorra, contes i melodies inspirats en el
mestissatge de la lingua franca.

DILLUNS 21

CUENTATINA

INSTRUMENTÀLIA

Adults / En castellà
CENTRE CÍVIC URGELL /19:30 h. / Activitat gratuïta

Crispín d’Olot
Infantil / En castellà
BIBLIOTECA SANT ANTONI / 18 h. / Activitat gratuïta
En aquest espectacle de contes tradicionals s’integren, de forma
natural, instruments musicals d’origen medieval i ètnics. En una
de les narracions el protagonista arriba a una casa plena d'
instruments de música encantats: toquen sols. L’espectacle es
tanca amb una ronda de preguntes i curiositats.

INAUGURACIÓ

Adults
20 h. / Activitat gratuïta
Lloc pendent de confirmar. Més informació
www.muntdemots.org
Acte d’inauguració del 4t Festival de Narració Oral de
Barcelona, Munt de Mots 2013, amb la participació de
Lilly Story (Austràlia) Samuel Mountoumnjou (Camerún),
Mercedes Alfonso (Cuba), Quico Cadaval (Galícia), Yoshi
Hioki (Japó), Luis Correia (Portugal), Mònica Torra
(Catalunya) i Crispín d’Olot.
Música a càrrec dels alumnes del Centre d'Estudis Musicals
María Grever (Parets del Vallès).

DIMARTS 22
¡HAHULA HULA! HI HAVIA UNA VEGADA...

Luis Correia Carmelo (Portugal)

“Tina” és el nom afectuós de l’acordió, que a Portugal es diu
“concertina”. Cuentatina és un espectacle en el què les històries estan
acompanyades per l’acordió i parlen d’amors i d’odis, d’accidents i de
coincidències, però sobretot de les relacions que ens uneixen els uns als
altres. La música i les paraules s’uneixen i ens porten a ciutats petites i
pobles ocults on, com a tot arreu, la gent intenta entendre’s i estimar-se
en aquesta recerca boja de la felicitat.

CINE-FÒRUM
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA “HISTÒRIES”
Domingo Chinchilla (València)
Adults / En català
CENTRE D’INTERÈS EN LA NARRACIÓ ORAL
BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA / 19:30 h. / Activitat gratuïta
La idea motor del projecte, segons ens explica el seu realitzador, era “fer
protagonista al fet de narrar, o sigui, al fet en si, no a la història, o al
narrador o narradora, sinó al propi fet d’explicar una història. Per això era
precís gravar les experiències perquè puguessin ser vistes per les altres
persones.

UN MÓN DE CONTE
Lilli Story (Austràlia)
Adults / En castellà
BIBLIOTECA DEL POBLE NOU / 19:30 h.
Activitat gratuïta
Austràlia és un país d’immigrants, on hi viu gent de tot el món. És la gent
que la pobla i fa possible aquesta nació, inspirant-la des de les seves
entranyes. Aquesta és una invitació a viatjar al nostre món-mosaic: amb
contes populars d’Àfrica, Àsia i, finalment, d’Austràlia.

CINC CONTEnents. UN ESCENARI.
Adults
TEATRE TANTARANTANA / 21:15 h. / Entrada: 6€

Infantil / En castellà
BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL (GAVÀ) / 17:30 h.
Activitat gratuïta

Per primer cop a Barcelona cinc excel·lents narradors orals vinguts de cinc
racons del món narraran les seves històries amb la veu de les seves
diferents cultures: Yoshi Hioki (Àsia), Samuel Mountoumnjou (Àfrica),
Mercedes Alfonso (Amèrica), Mònica Torra (Europa), Lilli Story (Oceania).
Tots en un mateix escenari.

Recordo aquelles nits meravelloses de la meva infantesa a
Àfrica. Sèiem al pati de casa, al voltant del foc, sota la llum de la
lluna i mirant a l’avi tombat al seu seient de bambú. Ell deia amb
una veu profunda: “¡Hahula hula!”. Així començava la nit de
contes, la nit de les meravelles...

DIMECRES 23

Samuel Mountoumnjou (Camerún)

XERRADA- TALLER
QUÈ AMAGUEN ELS CONTES
Carmen Glez (Catalunya)
Dirigit a narradors/es amb experiència / En català
BIBLIOTECA DE SANT ANTONI / 19 h. / Activitat gratuïta
Els contes no són només un entreteniment, són proveïdors de
recursos per al desenvolupament infantil i eines de coneixement
intern. Els contes mai no són el que semblen. Parlen amb el seu
llenguatge màgic-simbòlic que arriba directament a
l’inconscient, al nen interior. Per això els contes no tenen edat.
Aquesta xerrada-taller proposa retrobar aquests símbols i el seu
significat, per a recuperar la seva saviesa ancestral.

PER ARMAR I DESARMAR
Marisela Romero Castillo (Veneçuela)
Infantil i familiar / En català i castellà
CENTRE CÍVIC LA SEDETA / 17:30 h. / Activitat gratuïta
Aquest és un espectacle de narració de contes entrellaçats, de la
literatura infantil i de la tradició oral, en el qual es pretén fomentar valors
com l’autoestima, la tolerància i el respecte als altres, a través de la
diversió i la imaginació. Objectes senzills, cançons i jocs, per a afavorir la
participació directa del públic que ens ajuda a “armar” la història.

UNA CISTELLA DE CONTES
Martha Escudero (Mèxic- Catalunya)
Infantil / En català
BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL (GAVÀ) / 17:30 h.
Activitat gratuïta
Porto contes d’animals, contes de princeses, contes nous i
també molt antics. Porto un cistell ple de contes!

L’ESCOLA DE LES FADES
Companyia Encuentadas (França- Xile)
Infantil / En castellà
BIBLIOTECA FRANCESC CANDEL / 18 h.
Actividad gratuïta
Sabeu a quin animal li debem la llum del dia?
Quantes coses es poden crear a partir dels colors?
Per què el jaguar té el seu pelatge cobert de taques negres? Què
pot succeir després d’un gran crit?
Ajuda'ns a respondre amb la teva imaginació. Encuentadas
t’escolta.

¡HAHULA HULA! HI HAVIA UNA VEGADA...
Samuel Mountoumnjou (Camerún)
Infantil / En castellà
BIBLIOTECA NOU BARRIS / 18 h. / Activitat gratuïta
Recordo aquelles meravelloses nits de la meva infantesa a Àfrica.
Sèiem al pati de casa, al voltant del foc, sota la llum de la lluna i
mirant a l’avi tombat al seu seient de bambú. Ell deia amb una
veu profunda: “¡Hahula hula!”. Així començava la nit de contes,
la nit de les meravelles...

ALEIX L’EXPLORADOR
Carmen Glez (Catalunya)
Infantil / En català
BIBLIOTECA COLLSEROLA / 17:30 h. / Activitat gratuïta

Aquestes sessions inclouen contes de tot tipus: eròtics, de misteri, alguns
que fan riure i d’altres, plorar. Sempre, això sí, buscant una bona
comunicació i total complicitat amb el públic que vulgui escoltar-les, com
cada tercer dijous de mes al Casal de Barri Antoni Miró.

CONFERÈNCIA
LA TRADICIÓ ORAL A ÀFRICA, ABANS I DESPRÉS
Samuel Mountoumnjou (Camerún)
Adults / En castellà
CENTRE D’INTERÈS EN LA NARRACIÓ ORAL
BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA / 19:30 h.
Activitat gratuïta
Abans de conèixer l’escriptura, els africans transmetien els seus costums,
vivències i creences d’una generació a una altra oralment. La tradició oral,
per la seva riquesa i varietat, així com per la seva inestimable funció social,
tenia un paper de gran importància. Actualment, com viuen els africans la
seva oralitat? Sobreviu a la modernitat, és a dir, a la literatura escrita?

CUENTATINA
Luis Correia Carmelo (Portugal)
Adults / En castellà
BIBLIOTECA GÒTIC-ANDREU NIN / 19:30 h.
Activitat gratuïta
“Tina” és el nom afectuós de l’acordió, que a Portugal es diu “concertina”.
Cuentatina és un espectacle en el què les històries estan acompanyades per
l’acordió i parlen d’amors i d’odis, d’accidents i de coincidències, però
sobretot de les relacions que ens uneixen els uns als altres. La música i les
paraules s’uneixen i ens porten a ciutats petites i pobles ocults on, com a
tot arreu, la gent intenta entendre’s i estimar-se en aquesta recerca boja de
la felicitat.

CONTES DE PUNTA A CABO
Mercedes Alfonso (Cuba)
Adults / En castellà
CASA AMÈRICA CATALUNYA / 20 h.
Activitat gratuïta

L’Aleix somia en una nit amb una pluja d’estrelles. Una estrella
cau al seu pati i les espurnes entren per la finestra de la seva
habitació, sobre el barret de paper de diari que li va fer el seu
pare: un barret d’explorador. A partir d’aquell moment, el barret
adquireix propietats màgiques que porten a l’Aleix on ell vulgui,
vivint així meravelloses aventures.

Des de la punta de Maisi al Cap de San Antonio, històries arribades de l’illa
de Cuba. Contes en els quals diambulen la veritat i la mentida, la passió i
l’amor, un bolero i un poema eròtic.

TRENCANT EL CONTE QUE EXPLICAREM

CONTES QUE HUMITEGEN ELS LLAVIS
I LES OÏDES

Lilli Story (Austràlia)
Adults / En castellà
BIBLIOTECA DE SANT ANTONI / 19 h. / Activitat gratuïta
Abans d’explicar una història és important asseure’s i
desglossar-la completament. Parlarem del mètode i els aspectes
en els quals ens centrem per a elaborar la història que
explicarem: la caracterització, la veu, el moviment, el temps, la
respiració i el ritme.

NARRÍN NARRAN (Catalunya)
Adults / En català i castellà
C.C. LA FARINERA DEL CLOT / 19:30 h. / Activitat gratuïta
El grup de narradores NARRÍN NARRAN ofereix una vegada
més una jam de contes narrats. Es tracta d’un espai obert en el
qual, a més de narrar elles mateixes, conviden a les persones del
públic que ho desitgin a explicar un conte.

Històries d’homes i dones que es troben i es perden. Històries
sentipensants que es creuen.

Yoshi Hioki (Japó)
Adults / En castellà
BAR PLA DE LA CALMA / 20:30 h. / Activitat gratuïta
Històries carregades d’erotisme, explicades amb paraules càlides,
humides i delicades com uns pètals de flor de peònia vermella, que acaben
de caure a terra sota una tènue pluja primaveral. Un itinerari especial per
a sentir nítidament la calor i la respiració d’uns interessants personatges
que humitejaran els nostres llavis i les nostres oïdes.

DIJOUS 24
ALÍCIA PATAPAM
Mònica Torra (Catalunya)
Infantil +4 / En català
BIBLIOTECA MARIAN COLOMÉ (GAVÀ) / 18 h.
Activitat gratuïta
Aquesta és l’adaptació del conte de Gianni Rodari, Alícia
Patapam, una nena que cau als contes que més li agraden i
comparteix les aventures dels seus personatges. Aquesta sessió és
molt interactiva i participativa. El públic aprendrà una cançó i en
algun moment ajudarà, sortint a escena si és necessari, a
resoldre l’embolic que ocasiona la nostra protagonista.

UNA CISTELLA DE CONTES

CONTES QUE HUMITEGEN ELS LLAVIS I LES OÏDES
Yoshi Hioki (Japó)
Adults / En castellà
CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA / 19:30 h.
Activitat gratuïta
Històries carregades d’erotisme, explicades amb
paraules càlides, humides i delicades com uns pètals de flor de peònia
vermella, que acaben de caure a terra sota una tènue pluja primaveral.
Un itinerari especial per a sentir nítidament la calor i la respiració d’uns
interessants personatges que humitejaran els nostres llavis i les nostres
oïdes.

CUENTOD@S
HO TINC A LA PUNTA DE LA LLENGUA
Adults/ En català i castellà
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA / 20 h.
Activitat gratuïta

Porto contes d’animals, contes de princeses, contes nous i
també molt antics. Porto un cistell ple de contes!

Si, com diuen, l’òrgan sexual més important és el cervell, llavors quin
paper juga l’oïda? I les paraules que penetren l’oïda i en gaudeix el
cervell, quina importància tenen en aquest joc? És això el que diuen
“sexe oral”? Vine i descobreix que tens totes les respostes a aquestes
preguntes just a la punta de la llengua. Cuentod@s és un espai de lliure
participació per a explicar i escoltar contes, el primer dijous de cada mes
al CC Pati Llimona.

UN MÓN DE CONTE

FANTASMES FAMILIARS

Martha Escudero (Mèxic- Catalunya)
Infantil / En català
BIBLIOTECA FRANCESCA BONNEMAISON / 18 h.
Activitat gratuïta

Lilli Story (Austràlia)
Adults / En castellà
LLIBRERIA SANTOS OCHOA / 19:30 h. / Activitat gratuïta
Austràlia és un país d’immigrants, on hi viu gent de tot el món.
És la gent que la pobla i fa possible aquesta nació, inspirant-la
des de les seves entranyes. Aquesta és una invitació a viatjar al
nostre món-mosaic: amb contes populars d’Àfrica, Àsia i,
finalment, d’Austràlia.

CONFERÈNCIA
VEU / ESCRIPTURA / IMATGE
Irene Savino (Veneçuela)
Adults / En català i castellà
CENTRE D’INTERÈS EN LA NARRACIÓ ORAL
BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA / 19:30 h.
Actividad gratuïta
Molts llibres de la literatura infantil han nascut d’una narració
oral. La paraula explicada canvia la veu per l’escriptura que es
transforma en el nou vehicle. Als llibres-àlbum la il·lustració és
una segona veu tan protagònica com el text a l’hora de narrar.
Indagar una mica sobre la “veu” del llibre-àlbum és un dels
propòsits de la xerrada.

HISTÒRIES QUE CONTEN
Domingo Chinchilla (València)
Adults / En català
BIBLIOTECA EL CARMEL-JUAN MARSÉ
19:30 h. / Activitat gratuïta
Una de les conseqüències d’explicar històries és que la gent,
sovint, te’n regala alguna. Desafiant les bones formes, segons
les quals regalar el que t’han regalat no és de bona educació,
però sent fidel a la tradició mediterrània va nèixer Històries que
conten, una petita mostra del fet humà d’explicar emocions,
supersticions... Una sessió que sempre és, i aquesta també ho
serà, única i irrepetible.

Quico Cadaval (Galícia)
Adults / En gallec
ATENEU ROIG / 20 h. / Entrada: 5€
Els nens feliços que no han estat humiliats o maltractats pels seus
familiars només tenen els terrors nocturns per a poder arribar a l’edat
adulta i fer-se els interessants. Quico Cadaval li ha tret partit a aquestes
històries de la tradició gallega, en les quals els avantpassats et visiten
amb alè fètid i els morts es passegen pels camins rurals. Aquesta intensa
activitat nocturna s’acabà el 1936, quan la gent va començar a tenir més
por dels vius que dels morts.

DIVENDRES 25
ALÍCIA PATAPAM
Mònica Torra (Catalunya)
Infantil / En català
CENTRE CÍVIC COTXERES BORRELL / 18 h.
Activitat gratuïta
Aquesta és l’adaptació del conte de Gianni Rodari, Alícia Patapam, una
nena que cau als contes que més li agraden i comparteix les aventures
dels seus personatges. Aquesta sessió és molt interactiva i participativa.
El públic aprendrà una cançó i en algun moment ajudarà, sortint a
escena si és necessari, a resoldre l’embolic que ocasiona la nostra
protagonista.

UN MÓN DE CONTE
Lilli Story (Austràlia)
Infantil / En castellà
BIBLIOTECA CLARÀ / 18 h. / Activitat gratuïta
Austràlia és un país d’immigrants, on hi viu gent de tot el món. És la gent
que la pobla i fa possible aquesta nació, inspirant-la des de les seves
entranyes. Aquesta és una invitació a viatjar al nostre món-mosaic: amb
contes populars d’Àfrica, Àsia i, finalment, d’Austràlia.

NENS DE CONTE

FANTASMES FAMILIARS

Irma Borges (Veneçuela- Catalunya)

Quico Cadaval (Galícia)

Infantil / En català
BIBLIOTECA JOAN COROMINES (MASNOU) / 18 h.
Activitat gratuïta

Adults / En castellà
SALA PEPITA CASANELLA / 20 h. / Entrada: 2,30€

Els anomenats “petits” (res més lluny de la realitat) són
persones que sonen, juguen, riuen, ploren, s’enfaden,
competeixen, fan trapelleries... fan amics! Nens de conte relata les
aventures d’alguns “bojos baixets” sense donar-li valor ni
mesura, sinó atorgant la veu protagonista a aquells que es
converteixen en els més grans de cada casa.

CONTES DES D’UN BARRET
Grupo Cuanto Cuento (Madrid)
Adults / En castellà
CENTRE CULTURAL TON I GUIDA / 19 h.
Activitat gratuïta
Aquest és un barret que no és ni gran ni petit, ni vermell ni
blanc, ni així ni aixà, sinó més aviat d’una altra manera. Com els
barrets “de conte”, amb històries per donar i per vendre. D’amor
i d’humor, per a somiar, riure, somriure i, si es vol, fins i tot
plorar. És un barret amb relats per a tots els gustos, explicats a
quatre veus. En fi, un barret ple de contes, que no podreu
oblidar.

CONFERÈNCIA
EL NARRADOR ORAL I L’IMAGINARI
Pepito Mateo (França)
Adults / En castellà
CENTRE D’INTERÈS EN LA NARRACIÓ ORAL
BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA / 19:30 h.
Activitat gratuïta
Pepito Mateo proposa aprofundir en el treball del narrador
modern. Parla de l’especificitat del material per a unir l’escriptura
oral i, com aquest “autor en directe” produeix la seva pròpia
direcció d’escena, seguint les seves imatges. Com utilitza el seu
cos, l’espai i la seva relació privilegiada amb el seu auditori, per
a fer realitat un “malentès creatiu”.

TU CONTES
Judit, Montse i Noelia (Catalunya)
Adults / En català i castellà
CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA / 19 h.
Activitat gratuïta
Espai de trobada obert a tothom, tant pels que vinguin a explicar
contes com pels que vinguin a escoltar-los. Poden ser contes
llargs, curts, amb música o sense; per a petits, joves, adults,
gent gran... per a tothom! Només hi faltes tu!

CONTES POPULARS DEL JAPÓ
Yoshi Hioki (Japó)
Adult / En castellà
BIBLIOTECA POBLE SEC / 19:30 h. / Activitat gratuïta
Els contes tradicionals del Japó parlen de temes i aspectes
diversos. Dels pagesos i dels monstres, etc.. A l’actuació de
Contes populars del Japó, el narrador explica quatre contes que
fan riure, plorar i emocionar al públic.

Els nens feliços que no han estat humiliats o maltractats pels seus familiars
només tenen els terrors nocturns per a poder arribar a l’edat adulta i fer-se
els interessants. Quico Cadaval li ha tret partit a aquestes històries de la
tradició gallega, en les quals els avantpassats et visiten amb alè fètid i es
passegen pels camins rurals. Aquesta intensa activitat nocturna s’acabà el
1936, quan la gent va començar a tenir més por dels vius que dels morts.

PEPITOSOLO
Pepito Mateo (França)
Adults / En castellà
ATENEU DE NOU BARRIS / 22 h. / Entrada gratuïta
Pepitosolo són històries encadenades per a somiar desperts i drets. El
narrador instal·la, sobre l’escena, el seu món de personatges, com l’home
que descobria el que ja coneixia, un noi amb un nom massa llarg, el
caçador que buscava una bèstia que no existia, el temps que transcorria al
revés. Un viatge en el qual les paraules s’aprofiten de l’atzar per escapar-se
de la realitat, sortint al costat de l’absurd entre la poesia i l’imaginari.

DISSABTE 26
¡VÁMONOS!
Lilli Story (Austràlia)
Infantil Familiar / En anglès
C.C. CASA SAGNIER / 11 h. / Activitat gratuïta
Australiana de naixement, d’ascendència Índia -de Pipil-, la Lilli engresca
amb una barreja d’històries llatines i australianes, que comparteix amb
l’alegria que dóna el fet de saber-se de tot arreu.

NENS DE CONTE
Irma Borges (Veneçuela- Catalunya)
Infantil / En català
CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA / 18 h.
Activitat gratuïta
Els anomenats “petits” (res més lluny de la realitat) són persones que
sonen, juguen, riuen, ploren, s’enfaden, competeixen, fan trapelleries...fan
amics! Ells i elles veuen el món des d’una altra perspectiva, això és tot.
Nens de conte relata les aventures d’alguns “bojos baixets” sense donar-li
valor ni mesura, sinó atorgant la veu protagonista a aquells que es
converteixen en els més grans de cada casa.

CONTES DES D’UN BARRET
Grup Cuanto Cuento (Madrid)
Adults / En castellà
BIBLIOTECA SAGRADA FAMÍLIA / 18:30 h.
Activitat gratuïta
Aquest és un barret que no és ni gran ni petit, ni vermell ni blanc, ni així ni
aixà, sinó més aviat d’una altra manera. Com els barrets “de conte”, amb
històries per donar i vrendre. D’amor i d’humor, per a somiar, riure,
somriure i, si es vol, fins i tot plorar. És un barret amb relats per a tots els
gustos, explicats a quatre veus. En fi, un barret ple de contes, que no
podreu oblidar.

CUENTAE LINGUAE
Adults / Multiligüe
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA / 19 h. / Activitat gratuïta
Contes en diversos idiomes, amb diferents accents, amb una
mateixa ànima. Per això no cal parlar totes les llengües per a
entendre’ls. Els contes trenquen aquestes barreres i arriben a
nosaltres, explicats per Lilli Story (anglès), Pepito Mateo
(francès), Quico Cadaval (gallec), Yoshi Hioki (japonès),
Samuel Mountoumnjou (bamún), Sara Esteban (llengua de
signes catalana)…

EXPOSICIÓ
MUNT D’IL·LUSTRACIONS
Diversos/es autors/es
Adults
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA / 22 h. / Activitat gratuïta
La idea és senzilla: un grup d’il·lustradors estarà caçant imatges en les
diverses activitats del Festival d’aquest any. Imatges de cada sessió, dels
contes narrats, de detalls…
Els il·lustradors s’aniran afegint a l’exposició dia a dia i segons vagin
arribant. Cada dia, Munt d’Il·lutracions presentarà obres noves. La nit de
cloenda del Festival, l’exposició estarà acabada i quedarà inaugurada.

PEPITOSOLO
Pepito Mateo (Francia)
Adults / En castellà
HARLEM JAZZ CLUB / 20:30 h. / Entrada: 6 €
Pepitosolo són històries encadenades per a somiar desperts i
drets. El narrador instal·la, sobre l’escena, el seu món de
personatges, com l’home que descobria el que ja coneixia, un
noi amb un nom massa llarg, el caçador que buscava una
bèstia que no existia, el temps que transcorria al revés. Un
viatge en el qual les paraules s’aprofiten de l’atzar per
escapar-se de la realitat, sortint al costat de l’absurd entre la
poesia i l’imaginari.

COMPLEX D'ÈDIP
Quico Cadaval (Galícia)
Adults / En castellà
ALMAZEN / 21 h. / Guixeta: 10€ / Socis Atrápalo: 8€ Entrades
anticipades: 6€
Aquest espectacle és un diàleg imaginari sobre el mite d’Èdip i
el trist destí de la família reial de Tebes (Grècia). Tot va succeïr
el mil·lenni passat, un dia en què Quico Cadaval va tornar a la
seva Ribeira natal, com un modern Ulisses... Suposant que
Ulisses es rebaixés a viatjar en autobús. Si coneixes el mite
d’Èdip, no vinguis, perquè notaràs les diferències. Si no el
coneixes, vine, fliparàs i aprendràs la recepta de carn rostida
de la mare de l’artista!

Organitza:

CLOENDA
Presentada per Alekos i Diego Parra
Adults / En català i castellà
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA / 22:30 h.
Guixeta inversa: col·laboració en acabar l’espectacle.
Una llarga sessió de contes, quasi una marató, que, en canvi, es
fa molt curta en la veu d’alguns dels contacontes que han
participat al Munt de Mots 2013: Quico Cadaval (Galícia), Pepito
Mateo (França), Grupo Cuanto Cuento (Madrid), Samuel
Mountoumnjou (Camerún), Lilli Story (Austràlia), Mònica Torra
(Catalunya)… A més, hi participen el violinista Ernesto Briceño,
Cordes del Món, tocant el seu exclusiu violí de cordes simpàtiques
i el guitarrista veneçolà Carlos Cruz. Ja estàs convidat... vindràs a
acomiadar-te?

PATROCINA:
CENTRES CÍVICS
I CULTURALS DE
BARCELONA

COL.LABORA:
Ateneu de Nou Barris, Ateneu Roig, Biblioteques de Gavà, Bar Pla de la Calma, Casa Amèrica
Catalunya, Centre ArtesàTradicionàrius, Centre d’Estudis Musicals María Grever, Consulado de
Brasil en Barcelona, Cordes del Món, Contes i Cuentos, Ediciones Ekaré, Editorial Baula,
Editorial Edelvives, Librería Santos Ochoa, Llibre Obert, www.naocat.com, Red Internacional de
Cuentacuentos, Núvol.com, Taller de les Arts de Palau-solità i Plegamans, Teatre El Almazen,
Teatre Tantarantana, Trànsit Projectes i TRESC (consulteu descomptes).

+ 92 micro-mecenes
(veure la web del Festival)

Direcció: Rubén Martínez Santana
Coordinació: Antònia Robles i Maite Cusó
Coordinació Voluntariat: Sara Esteban
Gestió de Projectes: Laura Rincón
Difusió i Comunicació:
Oriol Toro (Premsa i comunicació)
Lluís Vintró i Laie Vidiella (disseny web)
Juan Pablo Fuentes (Serveis d’Internet)
Imatge: Alekos
Disseny Gràfic: Ximena Chapero
Traducció i Correcció: Sílvia Artigas, Alicia Molina i Àngels Aisa

ens trobarAs A
ALMAZEN
C. Guifré, 9, Barcelona
Tel. 664277579
Sant Antoni
Catalunya
Preu a la guixeta: 10€ / socis
Atrapalo: 8€
Entrades anticipades per a socis/es,
o dient que vens de part del Festival:
6€ (imprescindible reservar a través
de reservas@almazen.net, o trucant
a: 664277579).

BIBLIOTECA POBLE SEC- FRANCESC BOIX
C. Blai, 34, Barcelona
Tel. 93 4430105
M: L2
Paral.lel
20, 21, 24, 36, 57, 64, 157

CENTRE CÍVIC LA FARINERA DEL CLOT
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Tel. 93 291 80 80
M: L1 Glòries
56, 60 i 192

BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA
C. Provença, 480, Barcelona
Tel. 93 450 87 33
M: L5 i L Sagrada Familia
10, 19, 33, 34, 43, 44. 48, 50 i 51

CENTRE CÍVIC LA SEDETA
C. Sicília, 321, Barcelona
Tel. 93 459 12 28
M: L4 Joanic
Sagrada Familia
10, 15, 20, 39, 45, 47, 55, 92, 114 i 116

ATENEU ROIG
C. Ciudad Real, 25, Barcelona
Tel. 93 186 63 18
M: L3 Fontana L4 Joanic
22, 24, 28, 39, 114
Entrada: 5€

BIBLIOTECA SANT ANTONI-JOAN OLIVER
C. Comte Borrell, 44-46, Barcelona
Tel. 93 329 72 16
Poble Sec 2 Sant Antoni
20, 24, 37, 64 i 91

CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
C. de Regomir, 3, Barcelona
Tel. 93 256 61 00
M: L3 Liceu L4 Jaume I

BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
C. Torrent de l’Olla, 104, Barcelona
Tel. 93 284 77 90
Diagonal i Fontana L4 Joanic
39 i 114

ATENEU NOU BARRIS
C. Portlligat, 11-15, Barcelona
Tel. 93 350 94 75
M: L3 Roquetes i Trinitat Nova
L4 Trinitat Nova
50, 51, 60, 76, 81, N1, N6
BIBLIOTECA BONNEMAISON
C. Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona
Tel. 93 329 43 76
M: L1 Urquinaona
16, 22, 28, 47, 62, 66
BIBLIOTECA EL CARMEL-JUAN MARSÉ
C. Murtra, 135-145, Barcelona
Tel. 93 407 28 70
El Carmel
29, 86, 92 i 119
BIBLIOTECA COLLSEROLA
C. Reis Catòlics, 16, 34
Tel. 93 406 91 11
Funicular de Vallvidrera; Vallvidrera
Superior
Peu del funicular
111
BIBLIOTECA FRANCESC CANDEL
C. de l’Amnistia Internacional, 10,
Barcelona
Tel. 93 332 53 75
M:2 Ildefons Cerdà
Ildefons Cerdà
9, 37 46, 65
BIBLIOTECA GÒTIC-ANDREU NIN
La Rambla, 30-32, Barcelona
Tel. 93 343 73 69
Drassanes
BIBLIOTECA NOU BARRIS
Pl. Major de Nou Barris, 2, Barcelona
Tel. 93 291 48 50
M: L4 Llucmajor
73, B16, B19
BIBLIOTECA POBLE NOU MANUEL ARRANZ
C. Joncar, 35, Barcelona
Tel. 93 485 66 22
M: L4 Poble nou

CASA AMÈRICA CATALUNYA
C. Còrsega, 299, entresòl, Barcelona
Tel. 93 238 06 61
Diagonal
Provença
6, 15, 22, i 24
CENTRE CÍVIC CAN VERDAGUER
C. Piferrer, 94, Barcelona
Tel. 93 276 80 77
M: L Virrei Amat
36, 132
CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE
SALA PEPITA CASANELLA
Passeig de la Zona Franca, 185
Tel. 934 322 489 - 932563730
B 9, 27, 72, 109
Entrada: 2,30€
CENTRE CÍVIC CASA SAGNIER
C. Brusi, 51-61, Barcelona
Tel. 93 414 01 95
M: L6 Sant Gervasi y L7 Pàdua
16, 17, 58 i 64
CENTRE CÍVIC COTXERES BORRELL
C. Viladomat, 2-8, Barcelona
Tel. 93 324 83 50
M: L Poble Sec
57, 61, 121 i 157
CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Plaça del Sortidor, 12, Barcelona
Tel. 93 443 43 11
M: L3 Poble Sec L
Paral·lel
20, 36, 55, 57, 64, 121 i 157
CENTRE CÍVIC FONT DE LA GUATLLA
C. Rabí Rubén, 22-26, Barcelona
Tel. 93 424 85 06
M: L1 i L Plaça Espanya
13, 50, 61, 100 i 193

CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA
C. Santa Fe, 2 bis, Barcelona
Tel. 93 358 56 14
M: L4 i L Maragall
19 i 45
CENTRE CÍVIC URGELL
C. Urgell, 145, Barcelona
Tel. 93 453 64 80
M: L5 Hospital Clínic
31, 37, 63

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL (GAVÀ)
Pl. Jaume Balmes de Gavà
Tel. 93 263 92 30
R2 Direcció Sant Vicenç de Calders
BIBLIOTECA MARIAN COLOMÉ (GAVÀ)
C. Rafael Casanova i Comes, 2 de Gavà
Tel. 93 638 36 61
R2 Direcció Sant Vicenç de Calders
BIBLIOTECA JOAN COROMINES (EL MASNOU)
c/ Josep Pujades Truch, 1, Masnou
Tel. 93 555 57 62
Bus: 648
R1
1 Clot-Aragó direcció Mataró
BAR PLA DE LA CALMA (CARDEDEU)
Pl. Sant Corneli, Cardedeu
Tel. 93 871 35 90
R2 Barcelona -St. Celoni
Autopista: sortida 11 Cardedeu - La Roca
Entrada: 2€

CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
C. Muntaner, 544, Barcelona
Tel. 93 254 62 65
M: L7 El Putxet
17, 22, 58, 64, 70, 72 i 75
CENTRE ARTESÀ TRADICIONARIUS
Travessia de Sant Antoni, 6-8
Tel. 93 218 44 85
M: L3 Fontana
22, 24, 28, 87 i 114
CENTRE CULTURAL TON I GUIDA
C. de Romaní, 6, Barcelona
Tel. 93 354 87 21
M: L3 Roquetes
11, 27, 32, 47, 60, 81 i 127
HARLEM JAZZ CLUB
C. Comtessa de Sobradiel, 8, Barcelona
Tel. 93 310 07 55
Liceu
Jaume I
Entrada: 6 €
LLIBRERIA SANTOS OCHOA
Pg. Fabra i Puig 165, Barcelona
M: Virrei Amat
MUSEU DE LA MÚSICA, L’Auditori
C. Lepant, 150, Barcelona
Tel. 93 256 39 50
Marina L2 Monumental
6, 10, i 62
TEATRE TANTARANTANA
C. Les Flors, 22, Barcelona
Tel. 93 441 70 22
Paral·lel
22, 24, 57, 64 i 91
Entrada: 9 €

www.muntdemots.org
Twitter: @muntdemots

ALTRES CIUTATS

Facebook: muntdemots

Youtube: festivalmuntdemots

CONCURS
#INSTAMOTS
Et convidem a fer fotos de les activitats
del Festival, i a pujar-les a Instagram,
amb
l’etiqueta
#instamots.
La
fotografia amb més Likes guanyarà un
lot de contes que es lliurarà a la
cerimònia de cloenda del Munt de
Mots 2013, al Centre Cívic Pati
Llimona. (El Festival es reserva el dret
d’utilitzar les imatges concursants per
a promocionar-se, sempre citant
l’autor o l’autora).

