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editorial

A les vostres mans teniu el primer número de la segona època de la revista N

L’anterior consell de redacció, després de 13 números, va decidir que era el moment de passar el relleu, de buscar altres socis de l’ANIN que volguessin plasmar
en paraules escrites tot el món oral que ens envolta. Finalment, després d’un any
podem escriure orgullosos l’editorial d’aquesta nova època.
Tenim dos grans temes per comentar-vos: la nova revista i l’aniversari de l’ANIN.
Anem a pams.
En aquesta nova època volem que la revista esdevingui el butlletí de l’associació,
volem que sigui una eina de comunicació entre els socis. Ja sabem que estem a
l’era d’internet i el que ara triomfa són els fòrums i continguts digitals. Però també sabem que els narradors som animals del llegir i del paper. Per aquest motiu
hem decidit que cada soci de l’ANIN rebi a casa seva un exemplar imprès de la revista. D’aquesta manera la revista N us acompanyarà en aquells petits moments
al llarg del dia en que els dits tenen temps per fullejar una revista com la nostra:
un moment de descans al sofà, els 15 minuts que hem d’esperar perquè l’arròs es
cogui, els nostres moments més íntims al bany, les hores passades al metro o a
l’autobús... El nostre objectiu és que sentiu aquesta revista vostra, que us hi veieu
reflectits i que quan us vingui de gust hi participeu aportant la vostra realitat, la
vostra part del pastís, d’aquest pastís , l’ANIN, que cada vegada és més gustós.
Pastís? ANIN? Efectivament, aquesta primavera ha fet deu anys que l’ANIN es
va crear i per tant ho hem de celebrar. En 10 anys han passat moltes coses: 13
edicions de l’N, moltes hores de narració conjuntes, cursos de formació, tertúlies
i actes socials diversos... Per a aquest número hem encarregat a la Roser Ros, una
de les fundadores de l’ANIN, que ens fes un article de com ha evolucionat la narració en tot aquest temps, unes pàgines més endavant el podreu degustar.
Degustar? Com podreu comprovar molts títols d’apartats són culinaris (Tastet de
socis, Es cou a l’Anin, La llista bull...). Hem triat aquest fil conductor perquè creiem
que la cuina és un espai vital on s’hi narren moltes històries, on el ritme frenètic
no hi té cabuda, on el fil de les històries es cou a poc a poc.
Sense més preàmbuls...
Bona lectura i bon profit!
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tastet de socis
Dues minúscules entrevistes
amb idèntiques preguntes
que ens presentaran número
rere número els socis més
antics i els més recents.

Roser Ros
Com us presentaríeu en una frase?
Sóc una practicant de la narració oral (també de l’escrita) i m’ho passo molt bé experimentant amb els
diferents registres que et proporciona aquest magnífic canal de comunicació.
Vet aquí una vegada… què segueix?
Un rei que tenia tres filles i les volia casari no tenia faldilles. I quan va tenir les faldilles no trobava
les filles. I així, la història no s’acaba mai fins a convertir-se en el conte de l’enfadós.
Quin personatge de conte t’ha despertat més passions?
Si parlem de la narrativa popular, m’apassiona la darrera de les noies que va sortir d’una de les taronges de
l’amor que el príncep va sortir a cercar després que li caigués al damunt la maledicció d’aquella vella que es
va enfadar amb ell després que el xicot es burlés d’ella.
Un lloc insòlit on hagis narrat...
Ara mateix no se me n’acut cap.

Una imatge val més que mil paraules?
És discutible... En tot cas, les paraules tenen el poder de suscitar imatges de gran potència.

Un conte impossible d’oblidar...
L’amor de les tres taronges

On seràs d’aquí a 10 minuts?
Seguiré estant davant de l’ordinador intentant descriure què passa quan narració rima amb imaginació.
On t’imagines que seràs d’aquí a 10 anys?
Fa de mal dir...
Ens vols dir alguna cosa més?
Sí. Que reitero l’oferta que vaig fer a l’equip que impulsa la nova revista N de posar al servei
de la publicació la meva experiència.
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Monica Klose
Com us presentaríeu en una frase?
Nascuda a Aquisgrà, ciutat de Carles el Gran, sóc alemanya de naixement, amb una mica de sang holandesa
i polonesa, però espanyola i catalana per gust , professora, escriptora, narradora, filla, mare i sobretot dona
Vet aquí una vegada… què segueix?
Un cocodril molt eixerit que es diu Croco. Viu al zoo i li encanten els diumenges
perquè ve molta gent per veure’l. Llavors fa un somriure d’orella a orella...
Quin personatge de conte t’ha despertat més passions?
N’hi ha molts, però en primer lloc m’encanta la Shezerade que sobreviu gràcies a la seva capacitat
d’explicar contes. Després està en Joan, perquè perd tot el que ha guanyat sense amoïnar-se’n
o la noia que seguint el consell de la mare sap defendre’s del seu marit que s’ha convertit en home llop.
Un lloc insòlit on hagis narrat...
En una avió que volava avall i amunt sobre Berlín sense aterrar per una tempesta molt forta
vaig explicar un conte al meu fill petit que després ens va fer riure a tots que hi estàvem
amb “el cor baixat als pantalons” ( expressió alemanya quan tens molta por).
Una imatge val més que mil paraules?
Depèn del tipus d’impacte que busquis. Una foto pot despertar moltes emocions: la compassió, la tristesa,
l’enveja, etc. però un conte, o en general la literatura, va més enllà d’evocar emocions
perquè a la vegada ens explica el món o almenys ens dóna diferents visions per entendre’l.
Un conte impossible d’oblidar...
El conte del vell que canvia les paraules per les coses pensant que d’aquella manera podria canviar
la seva vida i fugir de la solitud. Al final ja ningú l’entén i està encara més sol que abans.
On seràs d’aquí a 10 minuts?
Espero que dinant, perquè tinc molta gana.
On t’imagines que seràs d’aquí a 10 anys?
No ho sé. M’imagino que estaré aquí i continuaré explicant contes.
Ens vols dir alguna cosa més?
Estic molt contenta haver contactat amb vosaltres. Crec que és molt important no perdre
la il·lusió per les coses que fas, no importa l’edat que tinguis... jo en tinc molts... d’anys.

06

a fons...

La preparació de la veu
per Anna Gabernet

Estar narrant contes durant una hora sense cap descans és una marató per uns
músculs que sovint tenim molt oblidats: les cordes vocals. En aquest article trobareu
alguns exercicis que podreu fer abans d’explicar contes per tal de preparar la veu.

ABANS DE COMENÇAR, UNA MICA D’ANATOMIA...
Les cordes vocals es troben a la laringe, just per sobre de la tràquea. Una forma
ben senzilla d’ubicar-les és a través de la nou del coll; aquest cartílag que els homes tenen més prominent guarda en el seu interior els músculs vocals.
Com són les cordes vocals? (a partir d’ara CCVV)
Com unes cordes ben afinades de guitarra? No pas. El seu nom ha portat a moltes
confusions, físicament no s’assemblen gens a una corda. Són dos músculs que
Imatge estroboscòpica d’unes cordes vocals.

obren i tanquen el pas de l’aire cap als pulmons. Si les CCVV estan obertes l’aire
entra o surt dels pulmons sense trobar obstacles. En canvi, si estan tancades (com
si fossin dues portes corredisses que s’ajunten) l’aire que surt dels pulmons topa
amb elles. De fet, només li deixen un petit espai per passar i d’aquesta manera la
mucosa de les CCVV comença a vibrar produint so.
Les CCVV no són capaces de produir un so amb suficient intensitat perquè sigui
audible. Necessiten tenir per sobre d’elles estructures ressonadores que amplifiquin el so. La ressonància és un fenòmen acústic prou important per als narradors
com per entretenir-nos a explicar-lo. Una estructura vibratòria (CCVV) excita l’aire
d’una càmara que a la vegada excita les parets d’aquesta. Un exemple pràctic per
comprendre aquest fenomen seria la corda d’una guitarra que sense caixa acústica emetria sons difícils d’escoltar. Aquestes caixes ressonadores són: la faringe
(just per sobre de la laringe), la cavitat oral i la cavitat nasal (en menor grau).
Fins ara tenim un so produït a la laringe gràcies a les CCVV i a l’aire dels pulmons
que s’ha amplificat per l’acció dels ressonadors, però de moment aquest so és
intel·ligible. Necessitarem els òrgans articulatoris (paladar, llengua, llavis, vel del paladar, dents) per poder modelar aquest so i aconseguir les vocals i les consonants.
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Abans de qualsevol cursa d’atletisme és comú trobar tots els atletes
estirant i escalfant els seus músculs. D’aquesta manera allunyen el
temut fantasma de la lesió. Els atletes tenen aquest hàbit tan recomanable que els narradors també ens hauríem de fer nostre.

PER PREPARAR LA VEU, ABANS HAUREM DE PREPARAR EL COS

Cuando pienso en el trabajo sobre la voz, pienso en
el trabajo sobre el cuerpo, del cual la voz emerge.
Grotowsky
Tal com deia Grotowsky la veu emergeix del cos, si el nostre cos està cansat, està
tens, desequilibrat... la nostra veu se’n ressentirà.
Uns minuts abans de començar una sessió no podrem arreglar anys i anys de mals
hàbits corporals, ni tensions ancorades en el nostre cos. Per tant, és important
fer un treball corporal continuat per poder arribar a la sessió de contes amb les
màximes condicions.
Encara que tinguem un cos molt treballat necessitarem preparar-lo per la marató
de contes que ens esperarà.
Hi ha dos grans grups d’exercicis que ens seran útils, depenent de com estigueu
(més nerviosos o més calmats) us aniran bé uns o altres.
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EXERCICIS DE RELAXACIÓ
Si esteu molt tensos haureu d’observar el vostre cos i veure si esteu tensant massa alguna zona. Si és així caldrà fer algun
petit exercici de relaxació local. Les zones que normalment tensem més són la mandíbula i la cintura escapular (espatlles,
cervicals i deltoides).
Relaxació Jacobson de la cintura escapular: Molt útil per aquesta situació ja que
la podem fer en qualsevol lloc sense cridar massa l’atenció. Haurem de tensionar
al màxim la zona (pujarem les espatlles fins a les orelles fent tanta força com
puguem); aguantem 10 segons en aquest punt màxim de tensió; alliberem molt a
poc a poc la tensió acumulada (anem baixant les espatlles a poc a poc). En acabar
l’exercici notarem la zona molt més lliure i relaxada. Aquest exercici es pot aplicar
a totes les parts del cos que vulguem.
Relaxació de mandíbula: Palpem les articulacions maxil·lars i fem un petit massatge per relaxar-les. Efectuem una petita pressió amb la punta dels dits en el punt
que la nostra mandíbula s’uneix amb el crani. Movem la mandíbula d’un costat a
l’altre. Després fem petar les dents com si tinguéssim fred. Fem, també, el so “nya,
nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya”.

nya nya nya nya

Fer ganyotes i badalls: Fer ganyotes i badalls distensiona tots els músculs de la
cara, inclosa la mandíbula. Després ens allisem amb les mans la cara com si volguéssim modelar-la de nou.

EXERCICIS D’ACTIVACIÓ I POSTURA CORPORAL
No podem sortir a explicar contes davant del públic si tenim el cos relaxat. Necessitarem, després de treure-li les tensions
incorrectes, activar-lo i col·locar-lo correctament. Aquí teniu alguns exercicis:
Massatge a la planta dels peus: Aquest exercici és enormement eficaç. Ens treiem
les sabates i fer un massatge a la planta dels peus: dibuixant línies del taló cap als
dits, doblegant endavant i endarrera els dits del peu, amassant amb les dues mans
tota la base dels peus. En acabar caminem descalços per terra i notarem que el peu
treballat s’arrela molt millor al terra. Amb aquest exercici aconseguirem tenir més
estabilitat a l’hora de narrar de peu.
El fil que ens manté drets: Ens posem drets i amb els ulls tancats imaginem que
un fil neix de la part més alta del nostre cap. Imaginem que algú estira aquest fil.
Anem observant com tenim el coll( el tenim cap endavant?), com tenim l’esquena
(està recta?), com tenim la pelvis (cap endavant, també?) i com tenim els genolls
(en sobreextensió cap enrera?). Sense adonar-nos-en el cos s’anirà col·locant bé.
Activació del cos: Movem tot el cos i totes les extremitats, endavant, enrera. Amb
les puntes dels dits ens anem picant les cames, les cuixes, el tors, els braços per
anar activant tots els músculs.
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EXERCICIS DE RESPIRACIÓ
Sense les cordes vocals no hi pot haver veu però sense l’aire dels pulmons tampoc.
Hi ha qui podria dir que, de fet, l’aire dels pulmons és més important, ja que una
persona amb laringectomia (extirpació de la laringe a causa d’un càncer) pot produir una veu erigmofònica (gràcies a l’esòfag) amb aire i sense cordes vocals.
La majoria de persones amb disfonia que he vist han solucionat aquest problema
treballant la respiració. Una causa molt comuna de disfonia és l’aparició de nòduls
a les CCVV. Els nòduls no són res més que durícies de la mucosa de les cordes que
es produeixen per un excés de fregament. De la mateixa manera que si escrivim
amb una mala posició del bolígraf tindrem durícies als dits, si parlem fent massa
força a les CCVV acabarem desenvolupant una disfonia. Doncs bé, la falta d’aire fa
que sense adonar-nos-en fem més força amb les CCVV al final de les frases (quan
ja no ens queda aire als pulmons).
Quan expliquem un conte necessitem coordinar molt bé les agafades d’aire ja que
si no podem anar lesionant els nostres músculs més preuats.
Amb un petit exercici abans de la sessió no aconseguirem tenir una respiració més
plena (costo-diafragmàtica) ja que aquest treball s’ha de fer de forma constant. En
la bibliografia d’aquest article podreu trobar llibres que us ajudaran a treballar la
respiració a casa.
Hi ha un consell que sí que us puc donar per tal de no descoordinar la respiració
mentre narrem: vigilar el ritme de la narració. Moltes vegades ens accelerem perquè estem nerviosos o incòmodes amb la situació, i els contes van sortint molt accelerats, això no serà gens bo per la nostra veu. També pot passar que algun conte
requereixi un ritme molt ràpid, en aquest cas haurem de vigilar intercalant-lo amb
algun moment de ritme més lent perquè la respiració es pugui desaccelerar.

EXERCICIS D’ESCALFAMENT VOCAL
Per tal de fer un bon escalfament vocal els exercicis triats hauran de treballar la intensitat del so (parlar més fluix i parlar més
fort), la freqüència (tons aguts i tons greus), la durada (sons més llargs i sons més curts) i la projecció (amplificar el so amb
els ressonadors). Aquí teniu alguns d’exemples:
La sirena: Una bona manera de treballar l’escala tonal és imitant una sirena
d’ambulància alternant diferents intensitats (més fort, més fluix....).
Una cançó: Cantar una cançó és una de les millors formes d’escalfament vocal que
existeixen. Simplement n’heu de buscar una que tingui molts canvis tonals (per
exemple, a mi em va molt bé aquella cançó que comença així: “Duerme, duerme,
negrito...”).
Controlar el volum: Comenceu amb una nota greu i dirigiu-la cap a un punt de
l’espai. Poc a poc, aneu incrementant el volum. Després feu el mateix amb una
nota aguda. Proveu amb tres o quatre tons diferents. Assegureu-vos que feu la
pressió des del diafragma i no des del coll. Aquest exercici és bo de fer-lo al mateix
espai on explicareu contes i amb el feed-back d’algú que us digui si el so arriba clar
a tot arreu. En aquest cas feu servir frases en lloc de notes.

ni-no

ni-noni-no
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EXERCICIS D’ARTICULACIÓ
Amb una bona articulació aconseguirem que les nostres paraules arribin més clares a tots els que ens escolten. A continuació
us proposo un parell d’exercicis ràpids per poder fer abans de la sessió:
El llapis: posar-se un llapis entre les comissures dels llavis i començar a explicar
un conte durant un minut. Quan us traureu el llapis notareu que parleu de forma
molt més clara.
Embarbussaments: El ruc de Sant Roc, Tres tigres, ... Per sort la tradició oral ens
n’ha deixat molts.
Rrrrrrrrr: Produir llargues cadenes d’rrrrrrr per tal d’activar la llengua i el paladar.

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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CONSIDERACIONS SOBRE L’ESPAI...
Moltes vegades anem a explicar contes a biblioteques, a escoles, a bars... que no
ens ofereixen un lloc per canviar-nos i relaxar-nos abans de la sessió. La meva experiència és que si vols fer aquests exercicis algun lloc trobaràs. Sovint els acabo
fent al parc del costat de la biblioteca, a la sala de professors o de descans dels
bibliotecaris, al magatzem on guarden les cerveses els del bar o fins i tot al bany.
Ben poques vegades ens trobarem en espais adients per aquest treball, aquesta no
ha de ser excusa per no fer-los ja que sinó no els faríem mai.
El que sí que pot ser més problemàtic és no poder preparar-nos a la sala abans que
vingui el públic perquè aquest ja hi és (com a moltes biblioteques i bars passa) o
perquè ens hi porten un minut abans de començar. En aquest cas un recomano
analitzar visualment la sala (si té molts vidres, columnes...) i preguntar al bibliotecari sobre la sonoritat de l’espai.

PER ACABAR...
Voldria acabar amb una petita consideració: la hidratació. Les CCVV estan cobertes d’una mucosa molt sensible, si aquesta s’asseca perquè fa molta estona que
parlem té més predisposició a lesionar-se. Això és una debilitat que ja coneixem
els narradors i per aquest motiu normalment demanem una ampolla d’aigua per
narrar. Les CCVV s’hidraten amb l’aigua que bevem al llarg del dia, és tan important demanar l’ampolla d’aigua abans de la sessió com anar bevent molta aigua
durant tot el dia per tal de tenir les mucoses hidratades de base.
Finalment, només em queda dir-vos que aquests exercicis us ajudaran a evitar lesions a les CCVV. En cap cas curaran una disfonia que ja teniu o us proporcionaran
una tècnica vocal envejable. Si volguéssim millorar la vostra tècnica vocal aquests
exercicis haurien de ser el complement d’un treball vocal constant. Sovint duem
una vida que no ens deixa temps per cuidar-nos o no li donem la importància que
es mereix, en aquests casos aquests exercicis poden ser l’únic treball vocal que
fem. De ben segur que la nostra veu segur que ens ho agrairà.

BIBLIOGRAFIA
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Fa deu anys
per Roser Ros

Quan juntament amb Martha Escudero i Cèlia Millan vàrem crear l’ANIN, ja
en feia trenta que a Europa i Amèrica

Fins llavors, a Catalunya, els contes te-

s’havia iniciat un moviment creixent

nien un lloc a les escoles i a les bibliote-

social i culturalment parlant anomenat

ques i sovint se n’ocupaven les mestres

L’Associació de Narradores i Narradors,

neonarració. No és estrany, doncs, que

i les bibliotecàries i potser algun biblio-

entitat d’àmbit català creada el 1998

la proposta tingués una certa acolli-

tecari o mestre escadusser. Era una fun-

aglutina, des dels seus inicis, gent inte-

da entre les persones que practicaven

ció poc especialitzada tot i que des de

ressada per la narració de viva veu, na-

aquesta forma de comunicació artís-

principis del segle XX folkloristes com

rradors experimentats i d’altres que co-

tica, tot i que no era el primer intent

Aureli Capmany, pedagogs com Artur

mencen. La seva presència al territori es

a casa nostra. A poc a poc, també els

Martorell ja havien demostrar la vàlua

fa sentir en tota mena d’esdeveniments

neonarradors d’aquí sentíem la neces-

formativa de cara als infants d’una acti-

de la narració oral, ja sigui col·laborant

sitat de rebre algun tipus de formació

vitat com la d’explicar contes durant el

en la seva organització, aportant na-

en forma de tallers, cursos, jornades,

període escolar, ja fos dins de l’aula, o

rradors, editant publicacions, posant

col·loquis, trobades.

durant les colònies d’estiu. No és doncs

en marxa tallers i seminaris, manten-

estrany que des de Rosa Sensat es rei-

int relacions cordials amb narradors i

vindiqués aquesta pràctica, tenint-la en

col·lectius d’altres indrets de la pell de

compte tant en la formació permanent

brau. Aquesta associació va sorgir del

dels mestres, com en les seves publica-

grup DEVIVAVEU de Rosa Sensat format

cions. Els contes també van tenir altres

per narradors catalans i d’altres vinguts

usos (pedagògics, dins el terreny de

de variades terres (Amèrica llatina, Àfri-

l’oci i esplai, psicològics i terapèutics,

ca), coordinat per mi mateixa.

comunicatius, etc.). Al llarg d’aquesta
dècada, la narració de viva veu s’ha
sabut col·locar en la categoria de valor
cultural i artístic i la seva presència és ja
un fet a festivals i altres manifestacions
artístiques, cosa que la diferencia de la
narració tradicional, activitat essencialment rural, familiar, de la comunitat o
del poble.
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Convé saber que, en els seus inicis, els
neonarradors varen convertir les seves
actuacions en actes de ruptura contra

Fa deu anys ben pocs d’entre nosal-

l’experiència artística consagrada. Se

tres pensàvem en la narració com una

servien del conte, perquè el considera-

A diferència dels narradors tradicionals professió. Ara, molts treballem per ser

ven una creació artística directament

que obtenien els seus repertoris proce- uns bons professionals de la paraula.

accessible als oients. Per a ells tenia un

dents del fons comú de la comunitat o Però aconseguir-ho dependrà de no-

gran valor la inexistència de pantalles

el grup al que pertanyien, a poc a poc els saltres mateixos, de la nostra capacitat

entre qui explica i el seu públic. Però

neonarradors s’han acostumat a pouar de generar metodologies capaces de

no ignoraven que la matèria explicada

d’orígens i procedències molt variades. produir productes inexistents fins ara,

procedia d’una realitat comuna i fa-

Des de l’oral fins a l’escrit; del boca ore- que ens atorguin solvència artística,

miliar, partint d’un imaginari i un fons

lla al llibre i a internet; des del mite i la reconeixement social, que ens perme-

fantàstic que és l’espai simbòlic que els

rondalla, fins a la llegenda urbana i/o el ti un bon domini de les nostres capa-

homes i les dones podem compartir de

conte d’autor; des de fets reals amb un citats. Cal que ens obrim al món que

forma directíssima. És aquí on cadascú

bany de ficció fins a mites d’allò més ens envolta, que ens interessem per el

pot trobar referències a l’experiència

truculents; des de continguts propis de que de bo s’hi fa i que vulguem bata-

personal sense necessitat de media-

la seva terra fins a temes exòtics; des llar per aconseguir- ho. I amb tot això,

dors.

de textos molt antics fins a d’altres ben quin paper volem que tingui l’ANIN en
moderns; des de relats brevíssims fins tot aquest procés? Un col·lectiu com
a llarguíssimes epopeies. Tot això és el nostre, agrupat sota la forma assoel que ens atrevim a explicar els nous ciativa, té tots els trumfos a la mà per
narradors. Res de nou sobre la capa de procurar-se millor formació, més il·lusió
la terra. D’altres com ara els trobadors, per reflexionar, més camp per conèixer
joglars, xerraires de fira i de mercat, de experiències, per tenir contactes, per
totes les èpoques, edats i condicions ja generar professionals amb capacitats.
havien fet via, trepitjant camins i places Només cal que ho vulguem.
convocant un públic que es delia per
escoltar-los i disposat a deixar-se seduir
per la força de la paraula.
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Manel Barcelò
per Lola Barceló

Actor, director i autor teatral, Manel Barceló (Barcelona, 1953) és un dels professionals més honestos
de l’escena espanyola contemporània. Amb el personatge del Senyor Nil s’ha acostat als contes tradicionals, primer com a narrador oral per a la xarxa de televisions locals, i després com a actor d’una
dramatúrgia creada per ell mateix i dirigida per Pep Bou. D’aquesta manera ha recuperat l’experiència
com a joglar adquirida en 1987, quan va estrenar La Tigressa i altres històries, del dramaturg, actor i
narrador oral italià Dario Fo, Nobel de Literatura en 1997. Després de 25 anys, La Tigressa continua
sent un espectacle que té cabuda en les programacions teatrals estatals i internacionals. Els contes del
Senyor Nil volen prendre aquest mateix sender.
“Jo, la tècnica del joglar la desconeixia com la desconeix la majoria d’actors d’aquest país, perquè és
un gènere que nosaltres vàrem perdre fa molts anys. Per interpretar el monòleg de La Tigressa m’havia
d’inventar aquell joglar i ho vaig fer amb l’ajut del director, José Antonio Ortega. Jo aportava la meva capacitat d’expressar-me a través del gest i ell corregia la forma en què m’expressava oralment. Va ser una
mena d’equilibri entre una tècnica que coneixia força, perquè havia fet dansa, mim i expressió corporal, i
el treball d’un director que no estava avesat al gest, però que dominava el text i la seva intencionalitat.

Com va néixer el Senyor Nil?
La Xarxa de Televisions Locals em va proposar explicar contes en un programa i jo els hi vaig dir ‘Mireu,
sóc incapaç d’explicar un conte com a Manel Barceló, crec que he de crear un personatge, de la mateixa
manera que n’assumeixo d’altres, que em permetrà molta més llibertat a l’hora d’explicar contes que si
em redueixo a ser el Manel Barceló’. I d’aquí va néixer El Senyor Nil. Era important fer un personatge amb
un vestuari determinat, amb una iconografia fàcilment identificable. Vaig explicar un total de 64 contes.
I va ser exactament l’experiència d’un contacontes, perquè jo només m’havia après el seu argument i a
continuació improvisava davant de la càmera, vigilant molt el llenguatge –de vegades feia interrompre
l’enregistrament–. Tot i així, als DVD que es varen enregistrar hi ha barbarismes, que estan acceptats,
perquè formen part de la immediatesa de l’oralitat. Aleshores em vaig dir ‘Això de la narració oral és molt
complicat’.

Vas introduir canvis entre el Senyor Nil de la televisió i el del teatre?
Quan els contes es varen passar a text teatral vaig veure la necessitat que estiguessin armats en una
estructura dramàtica. I que estigués tot corregit i improvisat de nou. Li vaig demanar a en Pep Bou [cofundador de la companyia de teatre infantil Pa de Ral, 1978] que em dirigís perquè ell té una sensibilitat
molt especial i ha creat un món màgic que volia que embolcallés al Senyor Nil.

© David Ruano
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I en quant a la matèria primera?
Al programa de televisió em van arribar llibres de contes de tota mena i hi havia una persona que els seleccionava. Per la dramatúrgia del Senyor Nil vaig fer una tria inicial de 10 contes que, amb l’ajut del Pep
Bou va quedar reduïda a sis: La Caputxeta Vermella per raons obvies; la Rinxols d’or perquè el personatge
ja havia aparegut a la tele i era molt divertit; el Momotaro perquè és un conte molt èpic i d’una altra
cultura; L’Espardenyeta perquè em va agradar des del començament i la vaig trobar en un llibre de rondalles mallorquines de Mossèn Alcover, que em va portar en Pep Bou… En qualsevol cas no m’importava
gaire la versió perquè el Senyor Nil en feia la pròpia. I després Les set cabretes, El sabater i els follets i El
vestit nou de l’emperador.

Havies mai treballat per a infants?
Jo no havia tornat a fer teatre per a públic infantil des dels meus començaments. M’havia volgut desvincular d’aquella manera de fer teatre amb alumnes de les escoles, que de vegades tenien comportaments
absolutament barbàrics, i professors que no se’n sortien. Però en aquells camps de batalla que acabaven
essent les representacions per a nens sempre hi trobava aquell nano sensible que li agradava que li expliquessin contes i veure teatre. Trobar-lo justificava pujar dalt d’un escenari.

I com ha estat retrobar-se amb el públic infantil?
Amb el Senyor Nil he tingut dos descobriments enormes. Per un cantó pensava que la televisió impediria
la narració oral, en canvi ha funcionat de meravella. D’entrada això ja és un motiu d’esperança. I per altre,
em preguntava ‘Manel, tu amb el públic infantil, què faràs?’ I vaig descobrir que sóc capaç de resistir molt
airosament i fer servir tota aquella energia per potenciar encara més la meva. Ara, després de moltes
representacions tinc motius per felicitar-me per, al capdavall, haver reprès el públic infantil, perquè és
capaç de crear un vincle de fascinació i reconeixement autèntic.

Els infants acostumen a dir la seva durant la funció.
Incorpores els seus comentaris?
Sí, tot i que no vull que condicionin excessivament l’espectacle. No vull entrar en el diàleg: jo tinc molt
clar que explico un conte i que els nens han d’escoltar. Les seves aportacions poden ser puntuals, o sigui
hi ha transvasament entre l’escenari i el públic, però el controlo jo. L’espectacle es va estrenar amb una
hora i vint minuts i a base de ritme, he aconseguit reduir-lo a 1 hora. Hi poso molta energia: és molt
més dur que La Tigressa, que només són tres històries. El senyor Nil explica sis contes amb inici, nus i
desenllaç, això vol dir que passen moltes coses, que surten molts personatges i que hi ha diversos canvis
d’escenari. Jo sóc tots els personatges i tots els escenaris, la qual cosa significa una tensió enorme i a més
a més els comentaris dels nens a la platea. D’altra banda Els contes del Senyor Nil tenen unes imatges
que he creat i recreat amb el Pep Bou. Hem volgut crear un clima que no se’n pot anar en orris perquè
els nens vulguin intervenir.

Com viuen els adults Els contes del Senyor Nil?
El personatge enamora els grans… Després he reflexionat i he pensat ‘És clar, és la manera lògica de
portar una criatura al teatre: que el gran rigui al mateix temps que riu el petit’. I l’adult i el nen es troben
amb una diversió compartida. Jo tracto als nens com a projecte d’adult i no els posaré mai en una situació que pugui violentar-los, com fer-los pujar a dalt d’un escenari. Allò que faig és dirigir bona part de la
broma a l’adult, però que el nen ho entengui: La Caputxeta Vermella diu ‘La ludopatia és un vici que s’ha
d’eradicar’. El nen riu perquè riu l’adult i perquè el ritme li marca que allò és un gag. I per què la Caputxeta
està dient una cosa que la converteix en una nena setciències. Potser després el nen preguntarà ‘Papà,
què vol dir ludopatia?’ Al capdavall això és l’educació: el nen no arriba ensenyat i se l’educa de moltes

un cafè amb... 17

maneres. La manera lògica d’educar a una criatura és amb metàfores i les metàfores són els contes. Per
tant darrera de cada conte hi ha un model d’ensenyament, una preparació per a la vida i uns models de
ser en comunitat. Malgrat que alguns contes siguin absolutament moralistes, no se n’ha de trair l’esperit,
però sí que se’ls ha de treballar amb sentit de l’humor.

Com justifiques la tossuderia dels contes de tradició oral
per ser-hi al llarg del temps?
Els contes no han sigut mai políticament correctes, sempre han sigut molt bèsties. Tenen una vessant
curativa: admetent que està espantat, el nen treu les seves pors i no se les queda a dins. Quan els nens
escolten aquests contes i s’assabenten que circumstàncies com l’abandonament de criatures existeixen,
valoren que se’ls estimi. No s’ha de fomentar el terror nocturn ni la inseguretat, però quan un conte
clàssic, d’eficàcia comprovada té un argument, tu t’hi has de cenyir. El contacontes pot donar-li molt
d’humor a l’argument. Per exemple en aquesta tria no n’hi ha cap ni un que sigui molt de por, però el
senyor Nil no ha acabat el seu repertori, per tant és possible que més endavant em plantegi incloure-hi
d’altres. M’agradaria molt abordar alguns dels contes de Les mil i una nits, que són riquíssims, que tenen
erotisme. No cal anar a buscar una situació violenta pel nen, però és evident que si el rei s’enamora de
l’Espardenyeta és perquè aquesta és tossuda, intel·ligent i es fa valer com a persona. No és el típic conte
en què el rei s’enamora de la bellesa, sinó que es tracta d’un rei pragmàtic. Què estem valorant precisament en aquest conte? Que hi hagi personatges amb prou personalitat. El rei no tan sols no aconsegueix
sotmetre l’Espardenyeta sinó que li lliura el poder perquè demostra tenir més seny que ell mateix. Em
sembla que és un conte que dins de les claus clàssiques té un missatge progressista i innovador.

Tindrem nous contes del Senyor Nil al teatre?
Jo els espectacles els amortitzo molt. I penso que concretament aquest ha sortit reeixit i s’ha d’amortitzar
més encara… No vull fer plans perquè no vull deixar de fer el teatre que estic fent, m’agraden tots els
gèneres, és un món inabastable… I en el cas del senyor Nil era la curiositat de veure com uns monòlegs
tipus La Tigressa podia funcionar amb un públic infantil. M’agradaria que aquest espectacle, si es pot fer,
tingués una versió castellana per fer-la voltar per la península i els països de Llatinoamèrica. No només
per una qüestió de feina, sinó sobretot de curiositat: hauria d’adaptar el sentit de l’humor, canviar algunes metàfores i imatges… La Tigressa té una versió castellana que m’ha permès viatjar per Llatinoamèrica i això sí que és una meravella.

Quina és l’aportació de La Tigressa i el Senyor Nil
al teu bagatge professional?
Quan faig qualsevol de les dues obres sento que la meva energia es fa més productiva. M’explicaré millor:
ara mateix [25 d’octubre de 2007] acabo d’estrenar Transits, de Carles Batlle i amb direcció de Magda
Puyo a la Sala Beckett de Barcelona. Estava en plens assajos que em va coincidir fer una representació
de La Tigressa a Sarrià. Doncs al dia següent, a l’assaig de Transits, tot estava ben travat, com si allò que
estava embastat s’hagués cosit sense costures. La meva directora, la Magda Puyo, em va dir ‘Has fet un
gran pas’. Jo ja ho sabia, perquè La Tigressa té la força de resituar-me, funciona com un paper de vidre que
poleix les asprors… Surts d’allà nou, aleshores fas un assaig i, de sobte, tot allò que havies anat treballant
pren cos. No vol dir que La Tigressa m’hagués inspirat en aquell moment, perquè la inspiració ja venia
donada. Però mancava l’energia per lligar totes les troballes. La Tigressa o El Senyor Nil funcionen com
una mena de training: al dia següent a l’assaig estàs resolutiu, generós a més no poder i les imatges van
i venen amb molta més facilitat i la capacitat d’invocar l’emoció és molt més honesta.
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La llista bull
per Blai Senabre

En la nostra meravellosa vida, de vegades passen coses estranyes que, com en alguns contes, gràcies a l’ajut de molts, troben
solució. A continuació us presente tres d’aquests casos:
Personatge 1:
Una noia, resident a Barcelona, ficada en
mil i una històries entre les quals està, i
ho fa molt bé, la d’explicar contes, un
cul inquiet i, de vegades, tot s’ha de dir,
una miqueta “bèstia” de reaccions.
Un dia de gener va a vore un espectacle
de teatre on s’expliquen contes i es queda prendada de l’actor però, especialment, d’un conte, el de “l’Espardenyeta”.
Està tan emocionada amb aquell conte
d’una xiqueta que s’enfronta amb un
príncep només amb la paraula, que es
llença de cap a buscar versions del conte
(uff, quina feinada).

Personatge 2:
Una noia, resident en terres de Tarragona, narradora de contes i aprenent de
dansaire. Un dia de maig, en plena primavera, amb la sang alterada i tot això,
una amiga-companya de dansa li demana que explique un conte a tots els
convidats el dia del seu casament. Després de la primera reacció (Agggggg!) es
fica mans, millor dit, cap, a la búsqueda
del conte.
El temps passava i no trobava res que
la convencés (va trobar històries de
desamors, sarcàstiques de la relació
home-dona, excessivament ensucrades,
d’altres massa marranes per a un casament,...) total, el dia D cada cop era més
a prop i el conte, més lluny.

Personatge 3:
Un noi, resident a Manresa, es guanya la
vida explicant contes i fent papiroflèxia.
És gran i pelut com un ós i, de vegades,
una miqueta mandrós.
Un bon dia li demanen que explique
contes al refugi antiaeri de l’estació
de la Garriga, i ja la tenim liada. Què
contar? Contes de guerra, d’abans de
la guerra, de durant la guerra, de postguerra, a favor de la guerra, en contra
de la guerra, d’avions, de coves...? i una
vegada decidit, on trobar-los?

Per acabar de rematar el tema un vespre abans d’entrar a classe la seva amiga-futura-nòvia li comenta, tota amoïnada, que el conseller de l’ajuntament
que els havia de casar al jardí d’un restaurant a la vora de la mar, no hi pot
anar. Llavors ells legalment es casarien
uns dies abans al jutjat però que el dia
de la cerimònia li faria molta “gràcia”
que ella la casés.

Què tenen en comú tots tres personatges?
Segur que ho endevineu: tots tres expliquen contes i tots tres estan interessats a trobar contes concrets.
Molt bé, ho heu encertat però tenen alguna cosa més en comú que no sabeu, i és que tots tres van trobar la solució, parcial
o completament, de la mateixa manera: gràcies al fet que van fer la demanda a la llista de l’ANIN on tots plegats ens podem
donar un cop de mà.
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Que com va acabar tot això?
Doncs a continuació us ho contem:
L’Esther Subias va demanar versions
del conte de “l’espardenyeta” i fruit
d’aquesta demanda, van aparèixer com
a quinze versions diferents (La filla del
carboner, L’alfabiguereta, La fustots, La
carbonera reina, La pageseta que va ésser reina, “La fée d’Enveig –Rousillon–”,
“Rondalla de Cirun –Alguer–”, “Aixa y
el hijo del rey o ¿Quien puede más, el
hombre o la mujer? –versió de Fatema
Mernissi–”, La filla del carboner –versió
magrebí– etc.

Rat Cebrian va demanar contes d’amor
per a explicar en un casament. De les
recomanacions rebudes (Avis –Kalandraka–, La mujer Esqueleto –versió de
Tim Bowley–, Sobre el matrimonio
–Khalil Gibran–) va acabar triant el
conte de La mujer Esqueleto. En aquesta ocasió es va decantar per llegir-lo en
compte de narrar-lo i, segons ens explica Rat, va ser “igual de màgic i contundent, entre d’altres aspectes, per la
predisposició dels assistents, ben asseguts, feliços i receptius, aixina com pel
mateix conte: La mujer esqueleto és
una història amb molt de cos, amb unes
imatges molt riques i una trama molt
ben elaborada. Ningú que va escoltar-lo
va quedar indiferent.

Albert Marqués va fer la demanda de
contes per a explicar al refugi antiaeri
de l’estació de la Garriga. De les recomanacions rebudes (La meva núvia de
maig –editorial Columna–, El silenci
dels arbres –Eduard Màrquez–, La decisió de Brandes –Eduard Màrquez–, Las
rutas del exilio –Editorial Alhena–, Rojo,
amarillo, morado, cuentos republicanos
–Editorial Astarté– Víctor mora –cuento
breve–, La bibliotecaria de Bassora, El libro de los abrazos –Eduardo Galeano–,
Días y noches de amor y guerra –Eduardo Galeano–) li van servir les de Galeano. Segons ens diu, li va anar força bé.

Però encara han passat més coses ja que de cop i volta van començar a aparèixer rodolins en els correus que s’enviaven a
la llista d’ANIN. Que passa? Hi ha algun virus desconegut i perillós? NO!! el que passava era que la LAIA 2008 ens havia
contagiat. Durant l’itinerari de contes de la LAIA 08, i per segon any, tot i que sembla que vinga de molt lluny, els dinamitzadors del recorregut ens regalaven rodolins improvisats per a començar i acabar cada parada de contes. I els rodolins, rodolant
rodolant, van arribar a la llista.
Va començar Patricia McGill fent la convocatòria de la tertúlia molt rimada
i es va afegir altra gent molt engrescada,
Janet amb un rodolí curtet,
l’Esther amb una miqueta més de fer,
la Sabrina, amb una rima molt fina,
l’Anna proposant festa, cosa molt sana,
Mercè Rubí, amb petons des de Montornès fins aquí,
i fins i tot l’Isaac, que no hi va ser, s’ha contagiat.
I com tot açò s’ha de coure abans que comence a ploure,
donaré per acabat aquest article un poc rimat.
En una Associació com l’ANIN, en la qual hi ha membres de molt diversos i distants llocs, normalment resulta complicat
poder-se trobar i compartir, per això es va crear la llista de correu electrònic, que s’ha convertit en un canal de comunicació
ràpid, instantani i eficaç entre els membres de l’ANIN.
Des d’ací us animem a seguir utilitzant-la als que ja ho feu i a fer-la servir als que encara no ho heu provat.
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Es cou a l’ANIN
Actualment els socis de l’ANIN tenen
aquests projectes entre mans....
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Contes a l’hospital
Tres narradors expliquen contes cada dilluns a la tarda
als nens i als seus acompanyants de la planta
d’oncopediatria de l’Hospital de la Vall d’Hebrón a través
de l’Afanoc (Associació de Nens amb Càncer) i l’ANIN.
Hi participen: Blai Senabre, Anna Gabernet i Mon Mas.

El correllibres
Aquest projecte té com a objectiu dinamitzar la biblioteca
de l’ANIN. Gestiona el prèstec dels llibres de l’associació,
les noves adquisicions i les activitats relacionades amb els
llibres. Coordinació: Beatriz Martin, Blai Senabre
i Anna Gabernet.

Mercat de Veus
Dotze narradors d’arreu de les terres catalanes expliquen
contes amb el seu parlar: pallarès, lleidatà, mallorquí,
alcoià.... Coordinació: Carles Alcoy, Lola Barceló,
Anna Gabernet i Teresa Cubí.

Contes a la presó
de dones Wad-Ras
Cinc narradores expliquen contes una vegada al mes
a les internes d’aquesta presó del Poblenou barceloní.
Hi participen: Margarita Borràs, Lola Barceló, Mar Ortega,
Teresa Cubí i Catherine Favret.

La Mercè de conte
Cada any l’ANIN organitza diferents actes de narració
durant les festes de la Mercè de Barcelona (24 de setembre) amb col·laboració amb l’ICUB (Ajuntament de
Barcelona).

La Laia ens conta
Per Sant Eulàlia (12 de febrer) l’ANIN també col·labora
amb l’ICUB per poder oferir contes a tots aquells que
celebrin la festa petita de Barcelona.

La tertúlia
És un grup que cada mes organitza un espai de trobada
pels socis de l’ANIN i totes aquelles persones interessades
en xerrar sobre el món de la narració. Coordinació:
Patrícia Mcgill, Lola Barceló i Carol Westerman.

Contes als Centres
Penitenciaris
A part de Wad-Ras l’ANIN també narra contes a altres
presons (Centre Penitenciari Quatre Camins i la presó de
joves de Trinitat Vella).
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Contes Guais*

Sessions de contes mensuals a la presó de dones de Wad Ras
per Lola Barceló
Margarita Borràs
Mar Ortega
Teresa Cubí i
Catherine Favret

El projecte d’aquestes cinc dones valentes i plenes d’energia, membres de
Anin, és un projecte preciós que va
madurant i canviant a mida que elles
van coneixent les recluses i la complexitat de la institució penitenciària

Vet aquí que una vegada, una dona guai amb nom
de primavera i ulls blaus de mar intens1... va decidir compartir la paraula amb quatre dones també guais plenes
d’històries . Amb l’ANIN, havien tingut l’experiència prèvia
de contar paraules i móns en una presó d’homes que tenia
quatre camins... havien conegut que les presons tenien barreres, prohibicions, tancaments, penes... però havien descobert que amb les seves paraules dites des de la veritat i
des del cor... les seves paraules convertides en històries, en
contes preciosos com a regals, podien traspassar aquells
barrots rígids i navegar per les emocions d’aquells homes,
fer-los volar... i que en comptes de quatre camins n’hi havia
moltíssims més a caminar... Així que van fundar las chicas
guays de Wad Ras i van començar a caminar per aquesta
presó de dones amb el seu projecte de la mà de la dona
guai amb nom de primavera. De tot allò, al mes de març de
2008 ja farà dos anys.

membres d’ANIN, és un projecte preciós que va madurant
i canviant a mida que elles van coneixent les recluses i la
complexitat de la institució penitenciària, ajudades en
aquesta tasca per l’associació Dona i presó, presidida per
Carme Casanoves.

El projecte d’aquestes cinc dones valentes i plenes d’energia,

Cada sessió de contes té les seves incidències tècniques
(no tenir sala, no poder començar fins mig horeta més tard,
no poder entrar a temps, haver d’acabar enmig d’un conte
perquè s’ha de transformar la sala en menjador «ya») i els
seus moments màgics : dones que es posen a aplaudir quan
parlem de la rebel·lia d’una àliga tancada i reduïda a ser una
gallina, dones de diferents països que expliquen les seves
vivències amb «ànimes en pena» quan expliquem contes
de tots sants, dones que se senten més que al·ludides amb
històries quotidianes, o menys quotidianes, de dones a vegades maltractades… Cada sessió de contes és un pas més
cap a l’enteniment mutu i la confiança que ens van portant
les chicas guays i les recluses.

1Margarida Borràs
2Lola Barcelò, Teresa Cubí, Catherine Favret, Mar Ortega

Des del principi, les chicas guays tenim el projecte d’afegir
a les sessions de contes un taller de narració per a les reclu-
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ses. Per ara no es donen les condicions mínimes per poder
realitzar-lo (falta d’espai lliure, per exemple) però en cada
sessió veiem com les recluses estan madures per explicar.
De fet diverses vegades algunes han vingut a dir cosetes
com : «saps aquell conte que vas explicar? doncs el vaig
explicar sencer a la meva companya de cel·la, i me’n vaig
recordar de tot!!! i mira que era llarg, eh!» o «què maco
aquell conte de l’altra vegada: el vaig explicar al meu nét
quan em va venir a veure…»
És clar, ja estem compartint històries i vivències. Tota
aquesta màgia pot passar gràcies a la confiança que s’ha
anat instal·lant entre narradores i recluses, i cada vegada el
grup chicas guays n’està més convençut.
I aquí estem les Guais, amb el nostre projecte a les mans, als
ulls, a la boca... plenes d’entusiasme i alegria...
Animem a altres narradors, membres de l’ANIN o no, disposats a treballar de voluntaris, a crear projectes semblants, basats com el nostre en les ganes de comunicar, la constància, el
treball d’equip, i la passió contagiosa pels contes…

* Les recluses de Wad Ras, quan
fan segons quines activitats de
taller, tenen “guanys” que els
permeten per exemple poder
trucar més a la seva família. Elles
en parlen dient “guais”. per decisió del nostre grup de narradores, l’activitat de conte no dóna
“guanys” però sí és guai, per
això hem anomenat les sessions
“contes guais” i ens hem acabat
dient “las chicas guays”.
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La Mercè de Conte

2007
Aquest any la Mercè de Conte s’ha caracteritzat per haver acollit a molts narradors de terres llunyanes. Hem volgut donar la paraula a un dels organitzadors de
la festa, l’Ignasi Potrony, i a un narrador vingut de Saragossa, el Mario Cosculluela.
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La quarta edició de
la Mercè de Conte

Desde la tierra
del viento

Per Ignasi Potrony

Por Mario Cosculluela

L’ANIN ha cel·lebrat aquest setembre, per quart
any, la Mercè de Conte, dins de la Festa Major de Barcelona.
A proposta de l’Institut de Cultura i en col·laboració amb altres institucions com el Consorci de Biblioteques, el Centre
Cívic Pati Llimona, el Museu Etnològic o Barcelona Solidària
els contes fan festa a la ciutat.

Tras rodear los muros conseguí entrar en el parque
de la Ciudadela, el camino hasta allí no fue fácil, así que aguardaba expectante lo que me esperaba en el interior. El pueblo
había tomado los jardines y el jolgorio era continuo. Hinchables por doquier, malabaristas, acróbatas, músicos y titiriteros
mostraban sus artes. La chiquillería corría de un lado a otro.
Me dirigí al Racó del Conte, donde al calor de las viandas
y los cuentos, los “palabrandantes” locales acogían a los
que llegábamos desde lejanas tierras. Tras reponer fuerzas,
atravesamos los jardines hasta el umbráculo, donde a lo largo
del día numerosos narradores tuvimos la ocasión de compartir cuentos al calor del público. El domingo amaneció borroso,
ejem... quise decir nuboso, pero nada impidió que avezados
grupos organizados de contadores, provistos de carricoches
a pedales, recorrieran los jardines de la Ciudadela parando a
su antojo en los lugares más delicados para montar sesiones
espontáneas de cuentos, todo esto regado con algunos de los
mejores caldos del país y una suculenta y exquisita comida.

Entre 45 i 65 narradors, segons els anys, ens
apleguem en equips per difondre la narració oral entre
els ciutadans, conèixer-nos millor compartint l’art que
ens apassiona i treure’n un profit.
El format varia una mica cada edició, però bàsicament consta d’un o dos espais fixos de narració i unes contades itinerants, aquest any amb bicicleta inclosa. A això
s’afegeixen narracions a biblioteques, carpes o altres espais i
mitjans, com la ràdio i la televisió, i un telèfon on escoltar un
conte en directe. Un parell d’anys hi ha hagut, posterior a la
festa, narracions a domicili per a aquells infants premiats pel
seu delit pels contes.
La festa té alguns trets una mica especials que la fan
diferent d’altres festivals. El fet de treballar en equip n’és un
d’important; els narradors de cada equip tenen l’oportunitat
de conèixer-se entre ells, i el seu treball. L’associació organitza uns tallers de formació gratuïts per a aquells narradors de
la festa que desitgin aprofundir en el tema proposat, diferent
cada any. Un altre tret és l’admissió de qualsevol narrador
que ho desitgi, tant si és professional amb gran experiència
com si és afeccionat amb poca experiència, tant si és associat
com si no ho és. Això i l’esperit que tots aportem a la festa fa
que esdevingui una cita especial cada any, i que fa que molts
dels narradors d’aquí, i també narradors de llocs més allunyats, com Madrid, Cantàbria, Saragossa o València, s’animin a
compartir els tres dies de festa.
Una festa de contes cada any esperada.

Les dejo mi dirección para que me hagan llegar una
fiambrera con alguna de esas croquetas fusión.
Un saludo.
Desde la tierra del viento.
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Els contes de la Laia
Durant el cap de setmana del 9 i 10 de febrer es van celebrar a
Barcelona les “festes petites” de la ciutat en motiu de la diada
de Santa Eulàlia. Des de ja fa unes quantes edicions l’ANIN posa
el seu granet de sorra en aquesta festa.
Enguany hi hem parcitipat mitjançant dos activitats: Explica’ns
Laia (narracions d’un conte de 10 minuts com a presentació dels
concerts que es van organitzar en edifics emblemàtics del barri de
la Ribera) i l’Itinerari de contes de la Laia (cercavila de contes pels
carrers del barri Gòtic).

Hem demanat a dos narradors que van participar-hi que ens expliquin com els hi va anar.

Explica’ns Laia
Per Xavier Gállego
No hi ha dubte, el lloc és immillorable per narrar. I mira quanta gent! Encara que ja
sabem que no vénen a escoltar cap conte, sinó la música.
–Bon dia! Sóc la directora del grup musical que tocarem avui aquí...
Sou els presentadors?
–No, no... presentadors no. Jo sóc el narrador i en Carles és el meu
«acompanyant»... ja saps, abans de la música, expliquem una història sobre el lloc i després actueu vosaltres.
–Ah, sí? Bé. Però pots dir que tocarem dues obres del gran músic
Tnkjuysx?
–Com? Amb aquest nom, dubto que me’n recordi!!
–Bé, però si et va be, ho dius?
–??
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Em serà del tot impossible recordar aquest nom... si amb els nervis que tinc no sóc capaç de recordar ni el meu nom! Sempre
em passa; ja sigui un conte o una sessió, els nervis sempre estan presents. Formen part de mi mateix i del ritual de posar-me
davant del públic.
Et queda aigua, Carles?
Malgrat les dues ampolles que m’he begut, tinc la boca com el desert del Sàhara... sembla que m’hagin passat un paper de
vidre per la llengua!
Deu minuts i comencem?
D’acord!
Cordons, quins nervis!
Ah, l’aigua... que bé.
Després necessitaré un lavabo com l’aire que respiro!
Què creus, Carles?
Millor posar-me al costat de l’escala o davant del ficus?
Sí, millor al costat de l’escala, si no no tindré espai per moure’m gaire.
A veure.
La veu?... correcte.
Vocalització?.... bé.
Cos?.... un xic encarcarat.
Energia?... ufff!
Qui em manarà a mi ficar-me en aquests saraus!!
Què?
Que ja toca?
Òndia!
Com era tot?
No me’n recordo de res!
D’això... com carai es deia el músic del nassos?
Ho sé, no me’n recordaré.
Doncs vinga, som-hi.

–Bon dia. Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la festa de Santa Eulàlia...
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L’Itinerari dels contes de la Laia
Per Sabrina Meini

Necesitaba saber lo que dicen en mi
país, encontrar un cuento para poder
ligar Barcelona con mi cultura francesa

Cuando vi la convocatoria para participar en La Laia de
cuentos 2008 mi corazón se aceleró, mi cabeza se lleno de
recuerdos maravillosos. «Quiero participar, quiero contar y
escuchar» pero cuando mis ojos se fijaron en la fecha, mi
cabeza se lleno de enfados y de tristeza: «Ya es demasiado tarde, como siempre llego tarde ¿Por qué siempre me
pasa?». Pero tranquilizaros, este estado sólo duró unos segundos porque enseguida pensé: «Yo no soy Santa Eulàlia,
pero estoy convencida que puedo hacer milagros». Y sí,
mandé un e.mail y el milagro se produjo: «Participaré en La
Laia de cuentos 2008».
Ya tenía toda la documentación que mandó la organización.
Todo muy interesante, pero como era mi segunda Laia ya
sabía casi todo. Necesitaba, sin embargo, conocer más cosas
sobre esta santa. Necesitaba saber lo que dicen en mi país,
encontrar un cuento para poder ligar Barcelona con mi cultura francesa.

Mi búsqueda y sobre todo mi descubrimiento fueron mágicos. Sainte Eulalie fue una de las santas más famosas en los
primeros tiempos del cristianismo. Era conocida sobretodo
en el norte de Francia por los numerosos milagros en los que
devolvía la vista a los ciegos. Los ciegos venían desde Bélgica
para obtener la curación de la santa que vivía en una cabaña
del Bois-Robert, que entonces formaba parte del gran bosque
d’Heilly.
Desgraciadamente para los ciegos, Sainte Eulalie fue denunciada a los paganos, y se enviaron unos soldados desde Amien
con una misión: decapitarla allá donde se encontrara. La santa estaba rezando cerca de su choza cuando la encontraron y
le dijeron que tenían que cortarle la cabeza en el acto. Antes
de morir Sainte Eulalie pidió a Dios que hiciera brotar, en el
lugar donde estaba, una fuente de agua con la propiedad de
curar a los ciegos y a todos los que padeciesen enfermedades
de la vista. La santa vio su deseo concedido. Desde aquel día,
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Lo más importante para mí fue el público que
llegó puntual y con ganas de escucharnos.

la fuente se hizo famosa. Pero desapareció hace unos cuarenta años con la deforestación del bosque que la rodeaba.
Estaba muy claro, tenía que buscar un cuento que hablara
de fuentes y de milagros. El año anterior había explicado el
cuento Las Hadas de Charle Perrault en la calle del Pou dolç.
El lugar me gustó mucho: «Quiero contar en esta calle, pero
no puedo repetir el mismo cuento». Y busqué en mi catálogo
tipológico francés (gracias a Martha por enseñarme como
funciona) y encontré una versión de Las Hadas del país lyonnais que también hablaba de pulgas y de piojos, uno de los
martirios impartidos a Santa Eulalia que más me gusta.
Ya lo tenía todo relacionado, sólo me quedaba ir al taller de
preparación y compartir mis ideas con los narradores. Pero
allí se descontroló todo. La gripe me atrapó, me pilló, me
mató y me remató. Fui incapaz de explicar lo que tenía preparado. Mis ideas se mezclaban, las palabras no salían de mi
boca, o salían en una mezcla de francés, catalán y castellano
horroroso. Por suerte, los cuentos de mis compañeros, las críticas constructivas y los consejos tuvieron un efecto sanador
y el domingo estaba preparada para dar un gran paseo por
las calles del Barrio Gótico escuchar y explicar cuentos.
La llegada a la plaza Regomir, las sonrisas de mis compañeros
de viaje me dieron mucha energía. Lo más importante para
mí fue el público que llegó puntual y con ganas de escucharnos. Anna y Blai abrieron el paseo con sus tradicionales
y famosas rimas. La magia se instaló con el primer cuento
que nos regalo Mercè . Yo, sentada entre el público, empecé a viajar y a soñar. Estaba en un mundo mágico lleno de
sonrisas y de ojos curiosos. Ya había empezado La Laia de
cuentos 2008.
Anna y Blai nos invitaron a continuar nuestra ruta con sus
rimas y todo el público les seguimos hasta la calle Ataulf,
donde Patricia tuvo que introducir en su cuento a un vecino con mala leche (que quería dormir a las 11.30 h de la

mañana el día de Santa Eulàlia), a un coche basura del ayuntamiento, a unos turistas, y una bici... «¡Sí,sí, esto es la Laia,
esto es contar en la calle!». Nuestro paseo prosiguió por las
calles del gótico (Baixada Sant Miquel, Carrer del Pou Dolç
–allí explique mi cuento, que ilusión ver a todo el público y
los compañeros escucharme– Avinyó, Banys Nous, Boqueria,
Arc de Santa Eulàlia, Cecs de la Boqueria, Placeta del Pi, Plaça
Sant Josep Oriol, Ave Maria y Baixada de Santa Eulàlia) al ritmo de las frases rimadas de nuestros guías y de los cuentos
de todos los narradores.
No sé como definir mi estado cuando llegamos a la baixada
de Santa Eulàlia, sabía que era nuestra última parada, sabía
que los cuentos ya se iban a acabar y que no escucharía más
ese día. Pero yo quería más y creo, no estoy convencida, que
el público (que nos seguía desde la plaza Regomir) también.
Anna y Blai cerraron a golpe de rima el paseo, nos invitaron
a un chocolate caliente y anunciaron que en unos 10 minutos empezaría otro paseo de cuentos. «¡Qué guay! Lo había
olvidado, hay más cuentos, esto no se ha acabado, me he
convertido en público de verdad, ¿cómo ocurrió?».
El segundo paseo fue tan intenso como el primero. Con más
narradores y más públicos:, unos nuevos, otros veteranos (que,
como yo, soñaba desde las 11h) y sin otros, que se habían ido
a ver a los gigantes o a hacer el vermut del domingo.
A las 14 h nuestro paseo se cerró definitivamente en la baixada de Santa Eulàlia con las rimas de los anfitriones. Pero para
los narradores, la organización había preparado un vermut
que yo calificaría de comida y entre narradores seguimos con
la celebración de Santa Eulàlia haciendo rimas.
No citaré ninguno, si alguien quiere escucharlos ya sabe lo
que tiene que hacer:
venir a pasear con los narradores de ANIN el próximo año por
La Laia de cuentos 2009.
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Segona edició del BLA BLA
Per Alba Llobet

Ja per segon any consecutiu, el 15 de
juliol d’enguany vam poder tornar a celebrar el Bla Bla, Festival de Narrativa
Oral de Vallfogona de Riucorb.

Tot i comptar amb l’experiència de la
primera edició, cal dir que els nervis i
les preocupacions eren els mateixos
que un any enrere. Comptàvem, però,
amb tot el que havíem après el primer any i això va fer que la preparació
resultés molt més lleugera. El nostre
major desig era que tot anés tal com
havíem programat i que no passés
com l’any anterior, en què el temps
ens va fer una mala passada. Però enguany els imprevists van arribar abans
d’hora, quan, pocs dies abans del certamen, ens van fallar dos contistes.
L’atzar va posar a prova els nostres
mecanismes d’organització i entre la
bona voluntat dels contistes i la nostra
habilitat a l’hora de manipular tecles
telefòniques vam aconseguir tancar la
programació just a temps.

Feia mesos que alguns nens i nenes
del poble ens demanaven si tornaríem
a fer el Bla Bla i, efectivament, el 15 de
juliol Vallfogona es va convertir en poble de conte per un dia. Albert Marqués
va ser l’encarregat d’obrir el certamen
amb un taller de contes per a infants.
Al migdia vam fer un dinar amenitzat
pels dolços contes gastronòmics de
Núria Miret. A partir de les 6 de la tarda la cercavila pels carrers del poble va
fer que una quarantena de persones
es reunissin a la plaça de l’Església per
conèixer anècdotes del cèlebre rector
de Vallfogona. Tot seguit, a la plaça
Major, grans i petis vam quedar meravellats amb els contes de Blai Senabre.
L’espectacle Vet aquí que una vegada...
de Teatre de Butxaca va posar fi a una
tarda dedicada al món del conte. A la
nit, era el torn dels contes per a adults.
Martha Escudero va ser l’encarregada
de tancar la segona edició del Bla
Bla, que amb la seva actuació tendra
i sincera sobre la pintora Frida Kahlo
va aconseguir emocionar més d’un i
va deixar, sens dubte, un bon gust de
boca a tots els assistents.
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Feia mesos que alguns nens i nenes del poble ens demanaven si tornaríem a fer el BLA BLA i, efectivament, el 15 de juliol Vallfogona es va convertir en poble de conte per un dia.

Va ser un dia magnífic que, sense els
contistes, no hagués estat possible.
A tots ells, gràcies per explicar contes.
A tota la resta, gràcies per escoltar-los.
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Cantaucontes a Gòsol
Per Perot Contacontes
–Aniràs a Gósol?
–On?
–Gósol, a la Cantaucontes.
–Això és a Tarragona, oi?

Gener 2006, la Mercè, Girona. La Yolanda Sin ens va parlar de la I Cantaucontes a Gósol,
i pocs dies més tard, al correu arribava la invitació d’en Pep Pastor.
(Ho heu endevinat. Jo no tenia ni idea d’on queia aquest poble. Tot arriba).
Gósol és un petit poble del Berguedà,
al peu del Pedraforca.
Últim fogar del camí dels Bons Homes abans del coll de Josa, des d’on es contempla la
vall presidida per la rocosa mola bifurcada, el castell al mig de les runes del poble vell
protegint somnis, frustracions, infidelitats, heroïcitats i secrets dins les fosses del cementiri. I el poble nou. Cases de pedra i balconades de fusta. Plaça rodona amb font i arbres
al mig. I el bar La Plaça. I en Pep que arribà un dia i s’hi quedà, i porta grups musicals els
divendres i no se li acaben les ganes de fer coses i un dia es lleva i diu: «Vaig a ajuntar
cantautors i contacontes en un festival de tres dies». Òscar Briz, Xavier Gállego, Blai Senabre, Patric Jaques, Pep Roig, Yolanda Sin, Perot, Albert Marqués, Cesk Freixas, Verdcel...
Genial. Només deu minuts i ja sembla que hi haguem estat sempre. Trobada amb els
companys, dinar, primeres actuacions, camaraderia. I en Robert (lo pare) i la Càrol (la
mare) a la cuina. I la Lua corrent pel mig. I un públic entregat. Ja el primer sopar és una
festa que es perllongarà al llarg dels dies següents.
La nit de dissabte ens desmadrem i comencem una roda de
contes i cançons fins acabar la cervesa.
Diumenge ens fem passar la ressaca pujant al castell a sentir les històries
musicades de Verdcel.
Comencen els comiats... i la sorpresa d’última hora: Juanan.
Amb ell i l’Ós Mandrós acaba la primera Cantaucontes.
2007
Blai Senabre, Delícies (Jordi i Adelaida), Albert Marqués, Bitxe, Xavier Gállego, Jordina
Biosca, la Cia. Tramendus (El Trobador de Rovellons i Perot), Verdcel, Juanan, Joan Reverte.
La Yolanda, que diu que aquest any no vol contar
(ja, de debò t’ho pensaves que podries anar-te’n sense contar-nos un conte?).
Més del mateix? Sí i no. Diferent. La mare Càrol, a Barcelona convalescent del maluc,
seguint-nos via webcam. Lo pare Robert, amoïnat. En Pep, que prepara una nova
singladura. Cares noves, cares velles. I el Temps, que passa inexorable contada rere
cantada, ofegant aplaudiments, esborrant somriures... i finalment ens fa fora
sense advertir-nos que algú se n’anirà aviat. Massa aviat.
2008
Una història que encara no ha estat contada.
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Els contes de les arrels
Per Xavier Gállego
Al mes de novembre de 2007, l’Ajuntament de Terrassa a través de l’Institut Municipal de Cultura, va obrir
la primera convocatòria de propostes d’acció cultural als
barris «En Acció».
L’eix temàtic d’aquesta convocatòria girava al voltant de l’evocació de la nostra cultura a partir d’elements
significatius o simbòlics: les tradicions, l’origen geogràfic, la
nostra història, ...
És a partir d’aquesta premissa d’on surt la idea del
cicle de narracions de Els Contes de les Arrels.
A totes les cultures existeix una tradició oral
determinada, que representa la història
d’un lloc, d’un poble, d’un país...
La tradició oral pertany a totes i cadascuna de les
persones d’aquella zona. És un patrimoni, riquíssim i immaterial, que ajuda a entendre la forma de vida d’aquell indret,
els costums, les normes i els valors dels seus habitants, de
la seva gent.
Així, la nostra proposta va estar orientada al coneixement i la difusió de les cultures amb les quals convivim a la
nostra ciutat i volíem fer-ho a través dels contes, a través de
la tradició oral dels llocs d’origen de molts conciutadans.
Bàsicament, els objectius que preteníem amb la nostra proposta eren:
1.–Mostrar elements de les cultures d’origen
d’alguns conciutadans, de manera que es puguin trobar similituds i diferències.
2.–Potenciar el coneixement d’altres cultures
i dels valors intrínsecs a elles.
3.–Acostar l’art de la narració oral als barris i
a la gent que hi viu, principalment, als adults.
4.–Gaudir escoltant històries amb accents
diferents.
5.–Fomentar l’escolta de l’altre i la convivència basada en les arrels orals tradicionals.
Així doncs, un cop presentat el projecte, ens van seleccionar per dur-lo a terme i el cicle es va iniciar el passat
mes de febrer.

Durant cinc divendres vam poder gaudir
de diferents narradores i narradors i dels contes
que ens feien viatjar
a altres cultures i altres realitats.
Una de les característiques especials del cicle, és
que aquest estava dirigit a públic adult per dos motius: per
una banda, existeix una oferta molt minsa de narracions
per adults a la ciutat i per un altra, des del projecte es reivindica el dret dels adults a gaudir de la narració.
El cicle es va obrir la Patricia McGill amb contes llatinoamericans, vam continuar amb contes tradicionals de
l’Aragó amb l’Esther Subías i jo mateix, contes tradicionals
del Magreb amb l’Alí El Aziz, contes tradicionals dels Països
Catalans amb en Blai Senabre i va tancat el cicle l’Helena
Cuesta amb contes tradicionals d’Andalusia.
Cal dir que estem força satisfets dels resultats, no
només per la presència de públic -que va ser d’unes 90 a
100 persones en tot el cicle- sinó perquè els responsables
de la Biblioteca del districte VI, on es va dur a terme el cicle, estan encantats amb l’experiència i amb ganes de continuïtat, la qual cosa ens anima a plantejar-nos un segon
cicle... Us mantindrem informats!

Per a més informació, podeu visitar
http://arrels.weebly.com
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es cou per allà

Coney Island History Project
www.coneyislandhistory.org

Por Helena Cuesta

El parque de atracciones de Coney Island se construyó a principios del s. XX
y vivió su mayor época de esplendor
durante los años 20. Ha sufrido considerables altibajos en su ya centenaria
historia. Pero aún conserva una montaña rusa enteramente de madera, el
Cyclone, una impresionante noria y,
por supuesto, aún se mantiene en pie
Nathan’s, el restaurante donde se sirve
«el frankfurt más famoso del mundo
desde 1916».
Al pie de una de las playas más cosmopolitas y variopintas del planeta; donde mojan sus pies: judíos ortodoxos,
musulmanes, latinos, afroamericanos
y turistas venidos de todas partes del
globo, aún se mantiene en pie un parque de atracciones que poco tiene que
ver con la estética Disney, es más bien
como si pasearas por un parque de
atracciones salido de una película de
serie B.

Lamentablemente parece que no mucho. Una constructora ha comprado allí
terrenos y parece que se anuncia una
“reestructuración” del parque y la edificación de hoteles y apartamentos.
No obstante, aunque el futuro de Coney Island sea incierto, su historia es
imborrable y sigue creciendo y difundiéndose porque de eso se encarga el
Coney Island History Project. Un proyecto fundado en el 2004 por Carol y
Jerry Albert, propietarios de Astroland
y de la montaña rusa Cyclone, y dirigido por Charles Benson, autor del libro
«Coney Island: Lost and Found» (Ten
Speed Press 2002).

Coney Island History Project es una
organización sin ánimo de lucro que
pretende difundir y preservar la memoria del Coney Island pasado y llegar
hasta el momento actual. Su proyecto
consiste en crear una auténtica historia oral de esa parte de Brooklyn, por
¿Pero cuántos años le quedan a esta medio del archivo Coney Island Voreliquia del pasado cantada por Lou ices, donde se recogen testimonios de
Reed y por el poeta Ferlinghetti?
personas que cuentan sus recuerdos
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El proyecto consiste en
crear una auténtica historia oral de esa parte de
Brooklyn, por medio del archivo Coney Island Voices.

del parque, de las calles del barrio, de
los pequeños acontecimientos que se
quedaron para siempre impresos en su
memoria y que ahora, gracias al proyecto, pueden compartir con otros. Así,
a través de la página web: http://www.
coneyislandhistory.org/index.php podemos escuchar, entre otros muchos, a
Alvin Dorfman, graduado en 1944 en
un instituto de la zona, explicar cómo

era Coney Island durante la segunda
guerra mundial; o a Daniel Blake, artista y campeón de «break dance», hablándonos de la vida de las pandillas
que vagaban por Coney Island durante
los años 70 y 80.
El proyecto contempla la organización
de exposiciones, la divulgación de materiales documentales, y colabora con

grupos escolares y estudiantes universitarios orientándoles en la enseñanza
y la técnica de la historia oral, lo que
incluye la elaboración de entrevistas,
grabación y edición de materiales.
Coney Island seguirá vivo mientras las
voces de los que por allí pasaron un día
y de los que hoy la habitan sigan escuchándose.
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El correllibres
En aquesta nova època de la revista N el projecte Correllibres, el més literari dels nostres projectes, serà l’encarregat
d’oferir-nos la secció de llibres.
Com funciona el Correllibres?
El Correllibres és un projecte que té com a objectiu dinamitzar la biblioteca de l’ANIN.
Si voleu consultar un llibre de la biblioteca heu d’enviar un correu electrònic a correllibres@anincat.org
El Correllibres us dirà quin soci té el llibre que voleu i com el podeu contactar perquè us el passi. Un cop tingueu el
llibre entre les vostres mans us el podreu quedar tot el temps que vulgueu o fins que algú altre el demani.
D’aquesta manera aconseguim que la biblioteca de l’ANIN estigui físicament a les biblioteques particulars dels socis
i que aquests puguin consultar els llibres tot el temps que necessitin.
On trobareu el catàleg de la biblioteca de l’ANIN?
Al web de l’associació: www.anincat.org

El correllibres explica...

Ratoncito Pérez: ¿de verdad
crees que le conoces?
Por Helena Cuesta
Pues sí, como a todos los niños nacidos, en la segunda mitad del s.XX (¡y no sólo en Europa sino en muchos otros lugares del mundo!), a mí me cambiaron los dientes de leche
por moneditas. Eso sí, el hecho de haber nacido en España
supuso que el ser mágico en cuestión fuera un ratón y que
además se llamara Pérez, y no Topolino o Petite Souris.
Creer en el Ratoncito Pérez fue algo tan consustancial en
mi infancia como creer en los Reyes Magos.
La ventaja del Ratón sobre los Reyes era que podía llegarte
en cualquier momento, no tenía por qué ser Navidad. Y la
desventaja es que, por lo general, los regalos no eran tan
abundantes.
Ratón Pérez era incluso un muñeco de plástico que tenía
pegado en el azulejo del cuarto de baño para que me sujetara el cepillo de dientes. Un buen día el ratoncito se despegó y se estrelló contra el suelo, pero mi madre me tran-

quilizó diciéndome que, en realidad, ese no era el auténtico
Ratoncito Pérez, sino una especie de impostor creado por
los publicistas de una campaña dental; el auténtico seguía
vivo y esperando a que se me cayeran los dientes que se
movían.
Puede que alguna vez me preguntara para qué quería un ratón tantos dientes, y sobre todo… ¿adónde se los llevaba?
Sólo muchos años después encontré la respuesta, o una de
ellas, y fue por casualidad, hablando con mi amigo Pau quien
me dijo: «Pues yo estoy con Terry Pratchett , y me imagino
la cosa más o menos así: ‘El mago Rincewind le explica a
Dosflores, un turista, la historia del ratoncito Pérez, y éste
se imagina un ratón monstruoso que les arranca los dientes
a los niños y se sienta en un trono hecho de dientes en un
castillo de pesadilla. También hay un par de sitios en los que

el correllibres 37
comentan que el Ratoncito Pérez lleva siempre unas tenazas por si se queda sin cambio». Puestos a imaginar en este
línea, yo me lo imagino en plan Ratoncillo de Tim Burton:
con enormes ojeras, delgadito y nervioso sobre un trono de
huesos, digo de dientes.
El caso es que el Ratoncito Pérez nunca ha estado solo en
este empeño de llevarse los dientes de los niños. En esta
ingente tarea le han acompañado: milanos, gallinas, golondrinas, cuervos, gallos, zorros, lagartijas, hienas, Locke la
araña2, incluso angelitos, santos y vírgenes y, por supuesto,
su más tenaz competidora: el Hada de los Dientes o Tooth
Fairy, que es la encargada de realizar la transacción comercial de los dientes en el mundo anglosajón.
Resulta sorprendente la fuerza y extensión del mito tanto
en el tiempo como en el espacio. En el exhaustivo y divertido estudio La historia secreta del Ratón Pérez de José Manuel Pedrosa (ver nota 2) se citan innumerables ejemplos
de casos en todo el mundo donde los niños dejan debajo de
la almohada, o en un recipiente con agua, los dientes de leche para que, el ser mitológico correspondiente, le devuelva
un diente nuevo y fuerte.
Antes de que «disfrutáramos» de esta
economía capitalista tan desarrollada,
lo tradicional no era intercambiar los dientes
por dinero, sino por otros dientes
más fuertes y mejores.
A menudo se tiraban los dientes al tejado o a las brasas de
los hogares y se pedía mediante una fórmula ritual un diente nuevo. Los testimonios más antiguos encontrados en España de esta costumbre datan de los s.XVI y XVII. Pero no
sólo se conoce esta práctica en España, como decimos, hay
ejemplos en casi todo el mundo: Asia, África o América.
Está claro que la existencia de Ratón Pérez era vox populi
cuando el Padre Luis Coloma decidió escribir el cuento: Ratón Pérez3, para el Rey niño Alfonso XIII cuando se le cayó
un diente de leche. El relato fue publicado por Razón y Fe en
1911, con ilustraciones de Mariano Pedrero. Aunque existe
una edición anterior de 1902 en un volumen titulado Nuevas Lecturas, que recopilaba obras del autor.
El Ratón Pérez de Coloma era de ideología monárquica, cristiano de corazón, amén de un próspero y asentado burgués
que disfrutaba del bienestar de una familia tradicional: mujer, dos hijas, que a mayores cantan áreas de opera italianas
y recitan versos, y un hijo, que además de jugar al póker con
los ratoncitos de la Embajada alemana es aficionado al Polo

y al Lawn Tennis, como veis todo muy distinguido.
Hoy en día incluso tiene una placa en la calle Arenal, 8 de
Madrid, donde se supone que vivió Ratón Pérez en una gran
caja de galletas de Huntley, en los sótanos de la famosa
tienda de ultramarinos de Carlos Prats.
Nada tiene que ver este aposentado Ratón con el protagonista de un relato recogido por Aurelio Espinosa (hijo) cuando se paseaba, en el año 1936, recopilando cuentos por los
pueblos de Castilla y León. Para ser más exactos, recogió el
relato el 24 de marzo 1936 en Pedra de la Sierra, Segovia, de
boca de Dominga Casado quien entonces contaba 69 años
de edad, y dice así:
Ésta era una cucarachita que estaba una vez barriendo la iglesia, y se encontró un ochavito. Y dice:
–¡Ay, Dios! ¿En qué echaré yo el ochavito? ¡Oy, en
una cintita pal pelo y unos polvitos pa ponerme
maja!
Se los compró, se arregló y se puso a la ventana. Y
pasó un arriero.
–¡Cucarachita, qué maja estás!
–¡Hago murrebién, que tú no me lo das!
–¿Te quieres casar conmigo?
–¿Cómo vas a arrullar al nene?
–¡Arre, borriquito, arre!
–¡No, no, que le asustarás!
Se pone la cucharachita a la ventana y pasa un perrito.
–¡Cucarachita, qué maja estás!
–¡Hago murrebien, que tú no me lo das!
–¿Te quies casar conmigo?
–¿Cómo vas a arrullar al niño?
–¡Guau, guau, guau!
–¡No, no, que le asustarás!
Se pone a la ventana y pasa un gatito.
–¡Cucarachita, qué maja estás!
–¡Hago murrebien, que tú no me lo das!
–¿Te quies casar conmigo?
–¿Cómo vas a arrullar al niño?
–¡Miau, miau, miau!
–¡No, no, que le asustarás!
Se puso a la ventana. Pasó el ratoncito Pérez.
–¡Cucarachita, qué maja estás!
–¡Hago murrebien, que tú no me lo das!
–¿Te quies casar conmigo?
–¿Cómo vas arrullar al niño?
–¡Huii, huii, huii!
–¡Bueno, sí, sí!
Se casaron. Y la cucharachita, al otro día, se fue al río
a lavar, y le dijo al ratoncito Pérez:
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–Mira, atiza el puchero; no des vuelta con la cuchara
pequeñita; dala con la mayor.
Se equivocó el ratoncito. Dio con la cuchara pequeña y cayó al puchero.
Luego vino la cucarachita, y como estaba cerrada la
puerta, empezó a gritos:
–¡Ratoncito Pérez! ¡Ratoncito Pérez!
Y tuvieron que venir las vecinas para abrir la puerta.
Y no encontraban al ratoncito Pérez hasta que miraron al puchero y estaba allí cocido. Y entonces la
cucarachita se puso a llorar:
–¡Ay de mi ratoncito Pérez, que se cayó a la olla! ¡Y
su cucarachita le canta y le llora!
Digamos que la vida de éste último Ratón Pérez no fue tan
acomodada como la que nos relata el Padre Coloma… O
tal vez no sea el mismo Ratón Pérez, sino un primo suyo,
porque Pérez hay muchos.
Pero seguimos sin encontrar explicación a por qué el Ratón Pérez intercambia dientes por monedas. ¿Y dónde vas a
plantear todas esas preguntas que sabes de antemano que
no tienen una respuesta fácil y que, seamos sinceros, más
de uno consideraría «frikis»? ¡Pues claro: en la Wikipedia!
(http://es.wikipedia.org/wiki/Ratoncito_P%C3%A9rez).
Y allí encontré la solución.
Al parecer todo surgió de una ostra
que estaba triste porque había perdido
la perla que era «algo blanco, duro,
pequeño y brillante».
La ostra se lamentó a una tortuga, y la tortuga se lo contó
a un pulpo, y el pulpo, su vez, se lo comentó a un ratón,
que casualmente se llamaba Pérez. El Ratón fue el que se
tomó el asunto de la búsqueda de la perla más a pecho y
encontró distintos objetos que se ajustaban más o menos
a la descripción: un botón, una piedra, una moneda… pero
ninguno terminaba de cuadrar del todo. Cuando ya se fue
resignado a su casa, vio que cerca de donde él vivía dormía
un niño al que se le había caído un diente: ¡algo blanco,
duro, pequeño y brillante! Lo cogió y le dejó a cambio la
moneda. Luego se fue corriendo a buscar a la tortuga quien,
después, suponemos que su ritmo, buscó al pulpo, que bajó
hasta las profundidades marinas para consolar a una ostra
que lloraba porque había perdido su perla…
Lo sé, aún quedan muchas otras cuestiones por resolver y
el artículo plantea más incógnitas que respuestas, pero es
que la ciencia investigadora de los mitos es así: nunca terminas de conocerlos del todo… Por suerte, los mitos, no se
alimentan de certezas sino de preguntas.
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El correllibres proposa...
En aquest número li hem demanat a la Patrícia Mcgill que ens presenti
un dels llibres de la biblioteca de l’ANIN que ella té en préstec:

Catálogo tipológico del
cuento folklórico español
Por Patrícia Mcgill
Catálogo tipológico del cuento
folklórico español
Julio Camarena Laucirica
y Maxime Chevalier
Madrid, Gredos (1995)
Madrid, Centro de Estudios
Cervantinos para los
volúmenes III y IV (2003)

El título abarca cuatro volúmenes de cuentos de la tradición oral española divididos en:
maravillosos, de animales, religiosos y cuentos-novela. Se trata de un índice tipológico
que, como tal, establece parámetros de clasificación no demasiado personales y que
facilitan el estudio comparado. El criterio de catalogación seguido es, salvo escasas excepciones, el de Antti Aarne y Stith Thompson .
Como valor añadido, el índice Camarena-Chevalier ofrece versiones de la mayoría de los
argumentos-tipo citados. Dichas versiones han sido escogidas en todo el ámbito geográfico español y por lo tanto se presentan en las cuatro lenguas mayoritarias: castellano,
catalán, gallego y vascuence. Esta selección cuidada le confiere color e interés adicionales. Por otra parte, ofrece una bibliografía completa de catálogos, colecciones de cuentos
y obras con etnotextos, así como obras literarias que incluyen cuentos y estudios.
A la hora de utilizarlo como herramienta de investigación es práctico saber qué elementos y en qué orden se nos presentan. En primer lugar, el número de cuento-tipo, y
a continuación el título, la versión, las características temáticas («la hija deseada», “el
augurio», «la princesa encantada», «desencantamiento”, «la familia feliz»), la relación
de versiones orales distribuidas por áreas lingüísticas, la correlación con otros índices y,
si las hay, versiones literarias.
Si consultamos el índice a fin de preparar un cuento, es preciso tomar en consideración en qué momento de nuestro estudio nos hallamos, ya que una parte del proceso
consistirá en recoger versiones de lo más variopintas sobre un mismo tipo y otra parte
del proceso será centrarse en la estructura para vestirlo con nuestra propia experiencia,
gusto e intención.
Personalmente, si estoy buscando un tema, por ejemplo «brujas», voy en primer lugar al
Índex tipològic de la rondalla catalana y busco los números de cuento-tipo que existen
en esa entrada. Leo los resúmenes del Índex y luego tomo el Camarena-Chevalier, busco
los cuentos-tipo y leo las versiones que allí se ofrecen. Después consulto la bibliografía
de ambos índices y me voy a una biblioteca en caso que lo considere necesario.
Algunos dirían que es un libro excesivamente denso para tenerlo «de cabecera», otros
opinamos que, precisamente por serlo, es ideal consultarlo poquito a poco: a veces con
un fin determinado, otras por puro vicio. Eso sí, sin pasarse, porque seguro que hay gente
del Correllibres que lo está esperando.
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Això era i no era...

La mujer esqueleto*
Versió de Tim Bowley

Ya nadie recordaba qué era, pero ella había hecho algo en contra de la
voluntad de su padre, y él la había agarrado y arrojado por el acantilado, y ella había
caído y caído hasta hundirse en el océano.
Su cuerpo se sumergió cada vez más hondo, bailando su lenta danza
de la muerte, hasta quedar reposando sobre el lecho marino. Con el paso del tiempo los peces y otras criaturas se comieron toda su carne mientras las con¬chas y los
cangrejos se alojaban en sus huesos, y durante muchos años yació allí, mecida por
las corrientes como un alga, la Mujer Esqueleto.
Creyendo que la bahía estaba hechizada, la gente dejó de pescar allí.
Un día, sin embargo, un forastero vino a pescar en su kayac, ignorante de las tristes
leyendas que pesaban sobre esa extensión de agua. Lanzó el sedal por la borda de
su barco y el anzuelo se hundió y se hundió hasta el fondo del océano, donde se
enganchó en las costillas de la Mujer Esqueleto. Notando algo en el extremo de
su sedal, el hombre gritó: “¡Oh-ho, ha picado un pez gordo!”, y empezó a izar su
captura. La Mujer Esqueleto sintió que algo tiraba de ella y se retorció tratando de
librarse, pero cuanto más se debatía más se enredaba.
El hombre tiró del sedal hasta que al fin la Mujer Esqueleto fue levantada del fondo del océano donde tanto tiempo había yacido y subió y subió,
atra¬vesando las aguas, hacia la luz.

*Aquest conte l’explicava la nostra companya Yolanda Sin. Li
vam escoltar per primera vegada
a la presó de “Quatre Camins” el
dia de Sant Jordi de fa 3 anys.

Cuando el hombre sitió que la presa estaba cerca de la superficie se
volvió para coger la red pero, al girarse, dio un grito. Porque allí, en la popa del barco, con los dientes clavados en la madera, el agua goteando de su cabellera de algas,
los cangrejos correteando por las cuencas de sus ojos, las lapas destellan¬do sobre
sus huesos, estaba la Mujer Esqueleto. El hombre, aterrorizado, cogió su remo,
golpeó a la espantosa aparición para arrojada del barco y empezó a remar desesperadamente hacia la costa, haciendo avanzar la embarcación con todas sus fuerzas.
En su pánico, no se dio cuenta de que la Mujer Esqueleto seguía enganchada en el
anzuelo y, cuando miró hacia atrás, ¡allí estaba ella sur¬cando las olas tras él!
El hombre siguió remando hasta llegar por fin a la orilla. Saltó de su
kayac. agarró el sedal y empezó a correr por el hielo. Pero cuando miró tras él vio
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venir, saltando y botando por el hielo, a la Mujer Esqueleto y, por mucho que corriera, cada vez que miraba tras de sí, allí estaba ella. El hombre siguió corriendo y
corriendo, con el corazón palpitando, agitando las piernas, los ojos desorbitados de
terror. Corrió entre las pilas de pescado seco y, mientras se des¬lizaba entre ellas, la
Mujer Esqueleto extendió una mano huesuda, cogió un pescado y se lo comió.
El hombre siguió corriendo hasta que al fin, exhausto, temblando,
aterro¬rizado, llegó a su iglú. Se arrojó por la puerta a la oscuridad del interior
y durante largo tiempo quedó allí jadeando, libre al fin del horror de la Mujer
Esqueleto. Finalmente, el hombre se recuperó un poco y encendió el fuego; pero
entonces chilló, porque allí, en el iglú con él, estaba la Mujer Esqueleto. Sus huesos
estaban todos enredados del viaje, tenía una pierna dentro de la caja torácica y la
otra detrás de la cabeza; todavía goteaba agua de su pelo de algas, y los percebes de
sus dientes sonrientes destellaban a la luz del fuego.
Al mirarla, el hombre se dio cuenta de que no podía escapar de ella. y,
tal vez porque era un hombre solitario, al aceptar su destino, algo se conmovió en
su interior y sintió compasión por ella. Se arrastró hasta la mujer musitando palabras tranquilizadoras y le colocó suavemente los huesos hasta que cada uno estuvo
en su lugar. Luego, cogió una túnica de piel de foca y se la puso sobre los hombros,
y después, agotado por las aventuras del día, se metió en la cama y se durmió.
La Mujer Esqueleto se quedó sentada inmóvil, alerta, observando al
hom¬bre dormido, sin atreverse a hacer un solo ruido por temor a enfurecerle y
que él también la agarrara y la arrojara fuera, como había hecho su padre tanto
tiempo atrás.
Mientras el hombre dormía, tuvo un sueño y ese sueño hizo brotar
una lágrima que se deslizó por su mejilla. Viendo la lágrima, la Mujer Esqueleto
sintió en ella la sed de los siglos y se arrastró hasta el hombre dormido, le acer¬có
la boca huesuda al rostro y empezó a beberse la lágrima. A medida que bebía, esa
lágrima se convirtió en un río y ella bebió y bebió, hasta que al fin su sed quedó
aplacada.
Luego, la Mujer Esqueleto empezó a cantar una canción, una canción
tan antigua como los cristales de hielo que la rodeaban y, mientras cantaba, deslizó
una mano huesuda bajo las sábanas, la metió en el pecho del hombre dormido y
sacó su corazón palpitante. Y cantando con voz cada vez más fuerte, acarició sus
huesos con el corazón del hombre.
Se acarició la cara; cantó pidiendo carne; cantó pidiendo ojos, nariz,
labios; cantó pidiendo orejas; cantó pidiendo pelo; cantó pidiendo brazos; cantó
pidiendo manos; cantó pidiendo pechos, cantó pidiendo corazón; cantó pidiendo
estómago y órganos internos; cantó pidiendo piernas y pies veloces; cantó pidiendo una hendidura entre las piernas y todas las cosas que una mujer necesita.
Cuando estuvo completa, la Mujer Esqueleto cantó para desnudar al
hom¬bre dormido y se metió en la cama junto a él. Después hundió la mano en su
propio pecho, se sacó el corazón y lo puso con cuidado dentro del pecho del hombre dormido, y el corazón de él lo metió en el suyo. Por la mañana, al des¬pertar,
estaban los dos entrelazados en un abrazo de amor eterno.
Y desde aquel día vivieron juntos. Cada vez que salían de pesca, las
cria¬turas del océano se entregaban libremente a la Mujer Esqueleto, que había
vivido entre ellas tanto tiempo. Y el hombre y la Mujer Esqueleto vivieron felices
muchos años.
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Això era i no era...

La verdad y la mentira*
Cuento de tradición afro-cubana

Dicen las lenguas de mi tierra que en los principios del tiempo, la
verdad y la mentira caminaban por la tierra, entre los humanos. Ambas sabían de
la existencia de la otra, pero evitaban encontrarse.
La verdad tenia una belleza superior a lo que jamás se había conocido.
Tenia una mirada limpia que denotaba sinceridad e iba vestida con ropas ligeras y
transparentes. Todo a su alrededor era alegría y confianza. A su paso, la luz se abría
camino y mostraba su cara dulce a todos los que con ella se cruzaba.
Sin embargo, la mentira tenia el rostro deformado y una mirada torva.
Por donde quiera que pasara, sembraba la desconfianza y el desasosiego. Vestía
siempre con ropas pesadas y oscuras y hablaba a las personas con susurros que
dejaban el corazón encogido.
Y cuentan que en una ocasión ocurrió lo inevitable. La verdad y la
mentira se encontraron en un cruce de caminos. La primera en reaccionar fue la
mentira; al ver tanta belleza y tanta luz, comprendió que tenía delante a su enemiga
acérrima así que, sin dudarlo ni un instante, sacó su machete y atacó a la verdad.
Esta, al verse atacada, sacó también su machete para defenderse. La
lucha fue terrible. La mentira, llena de odio, atacaba con furia a la verdad, que a
duras penas podía defenderse de la ferocidad de su adversaria.
La verdad, acorralada, sacó fuerzas de flaqueza y en un intento desesperado de salvarse dio un salto adelante atacando el cuello de la mentira, justo en
el momento en que ésta le asestaba un golpe de machete que le corto la cabeza.

* Aquest conte l’explicava el nostre company Manuel Puig. Li
vam escoltar per primera vegada
en una de les cercaviles de les festes de Sta. Eulalia de l’any 2007.

Así, ambas con la cabeza separada del cuerpo, sin poder continuar la
lucha, comenzaron a buscar sus testas por el suelo cubierto de sangre. La verdad
encontró la cabeza de la mentira y, creyendo que era la suya, se la coloco sobre su
propio cuerpo y huyó de allí. Al poco, la mentira encontró la cabeza de la verdad y
poniéndosela sobre su cuello, continuo su camino.
Y cuentan las gentes de mi tierra, que desde entonces la verdad va por
el mundo con algo de mentira y que ésta, la mentira, tiene algo de verdad
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Què hi ha algú?
Sí, sí... ho sabem! Tu tens alguna cosa
per aportar a tot allò que hi ha aquí
escrit. O fins i tot t’agradaria tractar
sobre algun tema que no hi és. Així
doncs, a què esperes per enviar-nos els
teus comentaris o les teves opinions?
Estarem encantats que hi participis.

JA FAS TARD!!!
(revista-n@anincat.org)

revista n

La cita
Los cuentos de hadas son más que ciertos
no porque nos digan que los dragones existen,
sino porque nos dicen que pueden comerse.
G.K. Chesterton

