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Vull llegir!

+RECOMANEM

Llegir, llegir, llegir… Els
nostres infants ho senten
reiteradament com una cosa
de compliment obligat. I
una cosa que facin per força
rarament els podrà semblar
divertida. Per això és molt
positiu fer-los descobrir el
gust per la lectura sense que
se n’adonin, amb lectures
adreçades a ells que formin
part dels seus moments
d’oci i d’entreteniment. Una
revista comporta una lectura
variada, distesa, amb temes
que els interessen, històries
en què s’identifiquen amb els
personatges, contes que els
fan imaginar històries per una
estona, tallers i excursions. I
tot això també és llegir.
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A PARTIR
DE 9 ANYS CADA QUINZE DIES

NO PODRÀS
PARAR DE LLEGIR

SUBSCRIU-T’HI!

La tardor és un bon moment
per replegar-se, gaudir d’una
bona història i deixar volar
la imaginació. Per facilitar la
feina, comença a partir de di-
lluns el Festival de Narració
Oral de Barcelona. Durant sis
dies, elMunt deMots ompli-
rà les biblioteques i els cen-
tres cívics de la ciutat de nar-
radors que captivaran amb les
seves faules i paraules.

Fauna africana i sabor casolà
La narració oral, la literatura
i les diferents tradicions són
el fil conductor d’un festival
que s’enceta dilluns amb les
llegendes africanes de Boni
Ofogo. El narrador cameru-
nès rescatarà la rica i inesgo-
table tradició oral dels bantu,
que habiten les sabanes afri-
canes i recreen en forma de
faules l’estreta relació de l’és-
ser humà amb la fauna.
De l’Àfrica més profunda, els

nens viatjaran a les llars galle-
gues de la mà de Paula Car-
balleira. Galetes de taronja i
bescuit de llimona seran algu-
nes de les delícies que entra-
ran per l’oïda dels petits.

J. BEGG

EL FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL CONVIDA FINS AL 24 D’OCTUBRE QUINZE CONTACONTES

Hi havia una vegada un conte

El festival dedica el gruix de la seva programació als contacontes infantils.

MUNT DE MOTS

DATA: DL. 19 A DS. 24 D’OCTUBRE.
LLOC: BIBLIOTEQUES I CENTRES
CÍVICS DE BARCELONA I GAVÀ.
PREU: ACTIVITATS INFANTILS
GRATUÏTES EXCEPTE ‘CANTA I BALLA’
(3,50€), ‘CONTESMUSICLOWN’
(8€ GUIXETA, 5€ ANTICIPADA).
WEB: www.muntdemots.org

En la mateixa línia,Ana
CristinaHerreros ha prepa-
rat una sessió molt mediter-
rània per a més grans de tres
anys. Relats amb olor de sal,
gust d’ametlles i de taronges i
sabor de platges de sirenes.
Qui, en canvi, prefereixi

contes de por moderada, po-

drà escoltar Cuentos de miedo
que dan risa de Pablo Albo
–dimarts a Gavà i dimecres
al Carmel– o el clàssicHome
del sac, queAlbert Estengre
amenitzarà amb cançons.
La naturalesa i la imagi-

nació són el comú denomi-
nador de les sessions d’Itzi-

ar Rekalde a la Biblioteca
Francesca Bonnemaison i de
FerranMartin a Montbau,
on presentarà un grapat de
contes amb els animals com
a protagonistes. Totes dues
propostes coincidiran amb el
dia de Contes als Hospitals
(dijous 22/11), una iniciativa
que portarà els contes als in-
fants ingressats.

Contes interactius
La sisena edició del festival
reserva per als últims dies els
espectacles més variats. És
el cas de la divertida sessió de
contes musicals de 3Líos Trio,
les narracions pallasses de
Troupe Almazen o Juglar x
Juglar i les reines dels contes
de Provença. Com a colofó, es
repetirà la popular Marató de
Contes Infantils.
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