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T
emps de contes neix amb la vo-
luntat de celebrar la diversitat 
en la narració oral a casa nos-
tra. Cada conte, cada narrador, 

cada lloc, cada públic dóna el seu toc es-
pecial al moment de la narració i el fa 
complet i únic.

A l’acollidor , del 
3 de maig al 18 de juny, Temps de contes 
aplega 54 narradores i narradors, 27 vet-
llades de contes per als bons escoltadors 
d’històries, que presenten una gran varie-
tat de temes, formes, estils, tons... n’hi ha 
per a tots els gustos i per a totes les edats.

I aquesta és tan sols una petita mostra. 
De narradores i narradors orals n’hi ha 
molts més tant a casa nostra com a fora, 

per fortuna d’aquells a qui ens plau escol-
tar histò ries. Els podeu trobar arreu si es-
teu atents. Cadascun d’ells ens ho farà 
passar bé mentre atura el temps i ens ei-
xampla el món.

Una sessió de contes és una experièn-
cia creativa directa, única i irrepetible. 
Efímera en el temps i duradora en el cor.

Vetllades per a adults
Els vespres de dimarts, dimecres i dijous a 
les 19.30 h hi ha sessió de contes per a 
adults i joves. En cada sessió podrem escol-
tar dos narradors, uns vint o vint-i-cinc 
minuts cadascun, amb una pausa entre-
mig.

Si ja heu descobert l’impacte dels es-
pectacles de narració oral, no us ho podeu 
perdre.

Si encara no l’heu descobert, ara és el 
moment.

Matinals infantils
A les 12 h del migdia dels dissabtes torna a 
haver-hi sessió de contes, aquest cop adre-
çada al públic familiar amb infants a partir 
d’uns 4 anys i oberta a tothom qui es  tima 
l’art del conte contat a qualsevol edat.

El format és similar al de les sessions 
de contes per a adults: dos narradors, uns 
vint minuts cadascun amb un petit inter-
medi.

Nens i nenes, nois i noies animeu ma-
res i pares, àvies i avis, tietes i tiets per què 
us acompanyin al barri vell els dissabtes al 
matí a escoltar contes.
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L
es històries són les cases on ha-
bitem. Són el menjar que posem 
a taula, que consumim i que la 
nostra sang absorbeix. Tanma-

teix, les històries no existeixen del tot ex-
cepte en la presència física d’aquells que 
les narren. Després, de forma misteriosa, 
conserven aquesta corporeïtat quan arri-
ben als nostres ulls i ressonen a l’oïda del 
nostre esperit mitjançant aquest procés 
que anomenem memòria. Els narradors 
són així: els arquitectes i paletes del nostre 
univers. Basteixen arcs de pedra invisible 
que abasten enormes sales. També cons-

trueixen cambres comunes i corrents que 
són el nostre abric quotidià. Sia en un estil 
exaltat o bé humil, els narradors ens ser-
veixen l’aliment espiritual que ens susten-
ta, tant les simples veritats com les més 
delicioses mentides.

qui són, doncs, els narradors? … 
[Certament] tots som narradors d’histò-
ries i oients d’històries. Estem obligats a 
ser ambdues coses si volem navegar en el 
món en què vivim, cada porció del qual… 
és en part creació nostra. Llevat que es 
produeixi un trauma terrible, les facultats 

complementàries d’escoltar i narrar his-
tòries ens acompanyen de manera irre-
nunciable des de ben petits. Al llarg de 
tota la nostra vida, ambdues facultats ro-
manen al fons de la nostra essència d’és-
sers intel·ligents, donant forma als nostres 
pensaments, apartant-nos de l’error i 
con duint-nos més i més envers a allò que 
el futur pugui portar-nos.

w John Niles, Homo Narrans: The Poetics and Anthropo-
logy of Oral Literature, Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1999: 64-65
w Il·lustració inspirada en el logo de la Kalevala Society

Les històries són les cases on habitem

El relat segueix viu
 20 març, 2016 ~ hn

Tothom pot compartir la màgia del relat,
però mai ningú no ha d’erigir-se en el seu únic amo.
Així, passi el que passi al narrador,
el relat segueix viu.

w Gcina Mhlophe (contracoberta del llibre Stories of Africa, Durban: University of KwaZulu-Natal Press, 2a edició, 2004) 
w Il·lustració inspirada en pintures rupestres de Lesotho 

 17 octubre, 2015 ~ hn

No contis mai un sol conte
 26 gener, 2016 ~ hn

No contis mai un sol conte. 
Afegeix-ne sempre un segon. 
Així el primer es mantindrà dret.

w Tom Lowenstein, Ancient Land: Sacred Whale: The Inuit Hunt and Its Rituals, 
 London: The Harvill Press, p. xii
w Il·lustració inspirada en un tèxtil contemporani sud-africà.

Contes per a nits immenses
 28 juny, 2015 ~ hn

Hoste meu, ja que sobre aquest punt m’interrogues i cerques,
calla, escolta i delecta’t i vés bevent el teu vi,
ben assegut: les nits ja són immenses; hi ha lleure
per dormir com per escoltar, qui li plau; i abans d’hora
no necessites gitar-te; que el molt dormir també cansa.

w  Odissea, XV, 390 et ss. traducció de Carles Riba,
w Il·lustració inspirada en un disseny amerindi de Nord Amèrica.no som com pedres

 31 octubre, 2015 ~ hn

Penso que l’interès per la narració forma 
part de la nostra forma de ser en el món. 
Respon a la necessitat que tenim d’enten-
dre allò que ha passat, allò que els homes 
han fet, allò que poden fer: els perills, les 
aventures, les proves de tota mena. No 
som com pedres, immòbils, ni com flors 
o insectes, la vida dels quals està traçada 
de bell antuvi. Nosaltres som éssers fets 
per a l’aventura. L’home mai podrà re-
nunciar que li narrin històries.

w Mircea Eliade, La prueba del laberinto: Conversaciones 
con Claude-Henri Rocquet, traducción de J. Valiente 
Malla, Madrid: Ediciones Cristiandad, 1980, pàg. 159
w Il·lustració inspirada en els bols de ceràmica dels hau-

sa de Nigèria

res a témer 
durant el recitat
 16 març, 2015 ~ hn

Abans de començar un recitat del Manas, 
Keldibek va dir als seus pastors que vin-
guessin sense por al campament perquè 
el bestiar tornaria a casa pel seu compte, i 
ningú, ja fos persona o salvatgina, podria 
robar cap ovella mentre ell estigués can-
tant el Manas. Però quan va començar a 
cantar, la iurta va tremolar, es va desenca-
denar un potent huracà i enmig de la fos-
ca i l’estrèpit, uns genets sobrenaturals, 
els companys d’en Manas, van davallar de 
tal manera que la terra s’estremí sota els 
cascs del seus cavalls.

w Kirghiz; quoted in Hatto, “Kirghiz”, en Traditions of 
Heroic and Epic Poetry. Volume I: The Traditions, edited 
by A. T. Hatto, London: The Modern Humanities Re-
search Association, p. 305; Manas is the national epic 
of the Kirghiz people, and tells the exploits of the epo-
nymous hero and his descendants.
w Il·lustració inspirada en el dibuix d’un peix trobat a 

Nova Irlanda, Papua Nova Guinea.

L’arbre narrador
   10 febrer, 2015 ~ hn

Al Baix Klamath hi ha un arbre vellíssim, immens, que ha 
proporcionat un relat del primer món i la seva gent. El mateix 
arbre és un membre de la primera humanitat, transformat; 

ningú no sap quina edat té. Els fetillers s’hi apleguen a sota un 
cop l’any, conversen, li fan preguntes, reben respostes. Cada any, una pedreta s’afe-
geix a un munt on, pel que sembla, hi ha milers de còdols. El munt és prop de l’ar-
bre; no és permès que ningú compti les pedres que hi ha. El munt és sagrat; un cop 
una pedra es col·loca al costat de les altres, ha de romandre allà per sempre.

Aquest arbre sagrat ha contat històries del primer món, històries que els indis 
Weitspekan [Yurok] coneixen i reverencien.

w Jeremiah Curtin, Creation Myths of Primitive America, Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2000 [1898], p. xxx.
w Il·lustració inspirada en un tèxtil contemporani sud-africà.

https://homonarranscat.wordpress.com/

