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Estimats lectors i lectores,
Ja teniu a les vostres mans la revista N dedicada a tots aquells que us interesseu per la narració oral.
Donada l’habitual (i feliç) aglomeració de treball en aquests últims mesos abans de l’estiu, i sens dubte inﬂuenciats pel trànsit
de Venus per la cara del Sol, la revista surt passat el Solistici d’Estiu. Tot i la tardança, estem orgullosos del part.
A l’hora de revisar els articles ens vam adonar que en aquesta edició es parlava molt de centenaris; un de molt comentat: el bicentenari de la primera edició de la co·lecció de
contes dels germans Grimm, i l’altre menys comentat
però més proper: el centenari de la primera edició de Coses de la meua terra, de l’estudiós, folklorista i compilador,
Francesc Martínez i Martínez.
Encuriosits, ens vam preguntar si hi havia més aniversaris
importants a esmentar. El consell de redacció es va capbussar en una investigació acurada alhora que profana, visitant
algunes pàgines web que teníem a l’abast... Ens vam assabentar que enguany es celebrava el 600 aniversari del naixement de Jeanne d’Arc, l’heroïna francesa, interessant, entre
d’altres, pel seu carácter mític. Però encara hi havia més fets
commemorables i com que no els podíem citar tots, hem
escollit aquells que ens aporten alguna inspiració. Tanmateix, volíem posar ordre i havíem d’escollir un criteri. Cronològic o temàtic? Finalment, els hem agrupat per naixements
i morts, perquè «així és la vida».
Com que suposem que abans de les morts vénen els naixements:
• Fa 500 anys es va imprimir el primer llibre en armeni
• Fa 300 anys va néixer Jean Jaques Rousseau
• Fa 200 anys van néixer Charles Dickens i la Pepa, la primera Constitució espanyola, la de Cadis

• Fa 150 anys van néixer el pintor austriac Gustav Klimt i
Auguste Lumière, un dels inventors del cinematògraf
• Fa 100 anys va néixer el pintor cubà René Portocarrero
• Fa 10 anys va nèixer físicament l’Euro
I de l’últim naixement passem ràpidament a les morts (associació d’idees?):
• Fa 100 anys van morir 1523 persones en el naufragi del
Titànic
• Fa 50 anys va morir Marilyn Monroe
• Fa 25 anys va morir Andy Warhol
Altres successos commemorables, memorables o curiosos:
• Fa 100 anys la policia va alliberar en un pis del Raval la
nena Teresa Guitart, segrestada durant 10 dies per Enriqueta Martí Ripollés (1868-1913). Aquesta detenció posà
al descobert una segrestadora, assasina de nens en sèrie,
prostituta i proxeneta, que té quelcom en comú amb certes
criatures mitològiques. Li déien «la vampira del Raval» o «la
mala dona».
• Fa 25 anys, el 19 d’octubre de 1987, el Dow Jones va perdre més de 500 punts, la pitjor caiguda després del crack
de 1929.
• Fa més de dos mil·lenis Aristòtil va escriure la seva Retòrica, sobre l’art d’expressar-se amb correcció i eﬁcàcia,
embellint l’expressió dels conceptes i donant al llenguatge
l’efecte necessari per a deleitar, persuadir o commoure.

31 Això era i no era...

7UHVÀJXHVLTXDWUHFRUERV
La reyna i la gerra

I com que hem parlat de centenaris i commemoracions, acabarem amb una frase fantàstica que hauria de ser celebrada any rere any:

36 La cita

«Bé està el que bé acaba, i si no està bé és que encara no ha acabat».
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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.

Albert Estengre

Merche Ochoa

Com et presentaries en una frase?
Un narrador de contes amb experiència (els contes amb experiència).

Com et presentaries en una frase?
En general: Encantada de la vida.

Vet aquí una vegada… què segueix?
...a una biblioteca hi havia un llibre sorprenent,
no tenia ﬁnal i explicava la història de qui el llegia.
«Potser d’aquí uns dies ja l’hauran acabat d’escriure»,
pensaven els usuaris. Però no. Quan el tornaven a demanar,
no només continuava sense ﬁnal
sinó que el que explicava era una mica diferent,
era sorprenent, era el que més es demanava.
«Mira que en són d’estranys, els lectors»,
deia sempre la bibliotecària.

Vet aquí una vegada… què segueix?
Una porta que s’obre, un camí que comença, una aventura nova,
un dia nou i sencer, un matí sense pressa, mmm...

Un lloc insòlit on hagis narrat...
En un bosc, de nit i a les fosques.
Va ser maco notar que la gent malgrat no veure’ns ni gota
seguia tan bé les històries (realment érem a les fosques) .
Una imatge val més que mil paraules?
…depèn. Sí que la paraula sembla que pot condicionar menys
i per tant donar més llibertat per imaginar allò que s’explica…
però jo diria que depèn del que es vulgui explicar.
Un conte impossible d’oblidar...
El de l’amor de les tres taronges. Suposo que és perquè
hi veig la pèrdua de la innocència (com a La caputxeta, a En patufet,…)
On seràs d’aquí a 10 minuts?
Hauria de ser on sóc ara però no sé on seré,
perquè de vegades em deixo dur per no sé què i en poca estona
acabo no sé on. Vet aquí que deu ser per això que sóc on em trobo.
On t’imagines que seràs d’aquí a 10 anys?
No en tinc gaire, d’imaginació...
Ara penso que m’agradaria ser on sóc ara però amb 10 anys més.
Ens vols dir alguna cosa més?
No... és que no sé mai què dir. És per això que em reﬁo
de l’experiència dels contes i no pas de la meva.

Quin personatge de conte t’ha despertat més passions?
Els unicorns.
Un lloc insòlit on hagis narrat.
En una capella.
Una imatge val més que mil paraules?
Per mi això és com el «ser o no ser» de Hamlet.
Tant el gest com la paraula, si són bons, són molt poderosos.
Un conte impossible d’oblidar.
El gigante egoísta.
On seràs d’aquí a 10 minuts?
A classe de català.
On t’imagines que seràs d’aquí a 10 anys?
Als braços del meu amor.
Ens vols dir alguna cosa més?
Estic contenta!!!

un cafè amb... 07

06

un cafè amb...

José Manuel de Prada

6XiUHDGHWUDEDMRQRVHFHQWUDVROR
José Manuel de Prada-Samper folklorista,
DGHPiVGHtraductor y narrador oral,

per Helena Cuesta

ha publicado en España 7 libros de cuentos;
el último, Cuentos populares de África,

HABLANDO DE CUENTOS CON EL FOLKLORISTA JOSE MANUEL DE PRADA-SAMPER

en la Editorial Siruela,
y la reedición en el 2011 de su libro
La niña que creó las estrellas.
Cuentos de los bosquimanos / xam,
en la editorial Lengua de Trapo.

en el continente africano; lo que le fascina
es el fenómeno de la necesidad humana
de contar, que es universal.
Y por eso se siente igualmente a gusto
estudiando la tradición de las tierras altas
escocesas, Irlanda, Castilla-León,
como estudiando las costumbres
\FXHQWRVGHO3DFtÀFRRGHORVLQGLRV
Modok de Norteamérica,
proyecto este último que tiene
en el horizonte desde hace tiempo.

¿

Cómo nace ese entusiasmo
por el mundo de los cuentos?
Pura curiosidad intelectual, combinada con mi pasión
por el escritor Elias Canetti, que en su ensayo La profesión de escritor escribió que le resultaba “imposible considerar el corpus de la tradición que nos sirve
de alimento como algo concluido; y aunque pudiera
demostrarse que ya no surgirán obras escritas de la
misma trascendencia, siempre quedaría la gigantesca

¿

Y qué es lo que te fascinó tanto
reserva de los pueblos primitivos y su tradición oral. de esos cuentos bosquimanos?
Pues en ella son inﬁnitas las metamorfosis [...]. Podría

Las metamorfosis, por supuesto, pero también su ex-

emplearse una vida entera en interpretarlas y com-

traña y seductora belleza. No exagero al decir que los

prenderlas, y no sería una vida mal empleada. Tribus

relatos /xam se pueden contar entre los más bellos

que a veces constan de unos cuantos centenares de

que la capacidad fabuladora de los seres humanos

hombres nos han dejado un tesoro que, a decir ver-

haya producido nunca. Contienen imágenes imposi-

dad, no merecemos.” Entonces, como en gran medida

bles de olvidar, como la de una sandalia que se trans-

sucede todavía ahora, las recomendaciones de Canet-

forma en la luna llena, o la de dos cuñados, que luchan

ti eran para mí casi un mandato, de modo que decidí

en el páramo arrojándose rayos el uno al otro...

que a la primera oportunidad, empezaría a adquirir
colecciones de relatos de tradición oral. Esa oportuni-

S

on imágenes bastante potentes, sí.
y quiso la suerte que uno de los primeros libros que ¿Es en torno a imágenes cómo se construyen
cayera en mis manos fuese Specimens of Bushman los cuentos populares?
dad se presentó en el verano de 1987, en Cambridge,

Folklore de Bleek y Lloyd, en la preciosa primera edi-

Por supuesto. Los genuinos relatos tradicionales se ar-

ción de 1911. Aquellos relatos me subyugaron. Enton-

ticulan en torno a una secuencia de imágenes memo-

ces lo ignoraba, pero años más tarde me enteraría de

rables que no sólo es la clave de su belleza y poder de

lo importante que ese libro había sido para el propio

seducción, sino también de su eﬁcacia como vehículo

Canetti.

para transmitir conocimientos y valores.
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S

upongo que a través de tu trabajo y en tu vida,
te habrás cruzado con muchos narradores,
¿hay alguno que tenga especial signiﬁcado para ti?
Podría citar a muchos, aunque, como es natural, la
primera persona que me viene a la cabeza es Azcaria
Prieto de Castro, la narradora leonesa cuya vida investigué hace unos años, y que aparece recogida en

P

el libro El pájaro que canta el bien y el mal: la vida y

ero, ¿cómo mantienen el ritmo de la historia?

los cuentos tradicionales de Azcaria Prieto (Madrid:

La repetición pautada de determinadas frases, y de

Lengua de Trapo). No la conocí en persona porque

episodios enteros, es un elemento fundamental de la

falleció más de treinta años antes de que empezara

estética de los cuentos de tradición oral. Como ha

a buscar su memoria, pero llegué a sentirla, y la sigo

argumentado el folklorista estadounidense Harold

sintiendo, muy próxima a mí gracias a las historias

Scheub, los mejores narradores son aquellos que uti-

sobre su vida que compartieron conmigo sus hijos,

lizan este rasgo estético para “manipular” las emocio-

nietos y vecinos. Sigo teniendo una relación muy es-

nes de sus oyentes y guiarlos en un viaje interior que

trecha con algunos de sus descendientes, en especial

sólo concluye cuando el recital narrativo termina. O

con su nieta, Carmen Herrero.

quizá ni siquiera entonces, pues un cuento bien conaño, pero sólo de noche. Si alguien desobedece esta

gente. Lo que hay que evitar es que el prestigio de la

prohibición puede perderse en el páramo y morir allí

escritura en las sociedades que la han adoptado más

antes de que le encuentren. El motivo del tabú es

recientemente lleve a pensar que sólo las versiones

que hay que respetar a los antepasados, y los perso-

escritas de los relatos son las “correctas” y “válidas”.

najes que aparecen en los cuentos, la mayor parte

No sé ahora, pero hasta hace no tanto había recopi-

Estas son cosas que varían de cultura en cultura, pero

personas como Liebre, León, Cocodrilo, que luego se

ladores que pensaban que al publicar por escrito los

lo más común es contar las historias de noche, alre-

transformaron en animales, son antepasados de los

cuentos que recogían estaban “ﬁjando” la tradición.

Para la escuela de investigación en la que se inscri-

dedor del fuego o en un lugar resguardado. Hay cul-

actuales khwe. Los antepasados ayudan a sus des-

Eso es un error, pues lo único que se está haciendo

be mi trabajo, el narrador lo es todo. Los cuentos no

turas entre las que es común, incluso preceptivo, que

cendientes en la caza, y hablar de ellos durante el

es documentar la tradición en un momento y lugar

pueden estudiarse como entidades incorpóreas, que

tanto el oyente como el narrador estén tumbados. En

día es revelar sus secretos.

concretos. La tradición oral es como un río, en el que,

ﬂotan en el vacío ajenas a la historia y al contexto

cuanto a las prohibiciones sobre la época del año o el

social y cultural en el que surgen. El narrador es un

momento del día en que se pueden contar historias

tado y bien escuchado vivirá siempre en el corazón
del oyente y lo acompañará toda su vida.

S

in embargo, el cuento no se cuenta solo…
¿qué importancia tiene la voz del narrador
que cuenta la historia?

L

os narradores tradicionales tienen
momentos especiales para contar historias.
¿Podría ser peligroso contar en el momento
inadecuado?

como decía Heráclito, nunca puedes introducir la
mano dos veces, porque siempre es distinto. Puedes

Y

a veo. Los cuentos son la manera en la que
los antepasados siguen en contacto con nosotros,
pero dinos, ¿no es una perversión escribir
esos relatos que fueron creados
para ser contados de boca en boca?

artista, un forjador de palabras. Aunque la trama del

también hay mucha diversidad de opiniones y cos-

relato le venga dada por la tradición, los narradores

tumbres. En Norteamérica, por ejemplo, está muy ex-

con verdadero talento, aquellos a los que los folklo-

tendido el tabú que impide contar cuentos en vera-

ristas llamamos “portadores activos de la tradición”,

no, porque, se dice, una serpiente puede morderte, o

son capaces de hacer suyas las historias que cuentan,

al narrador le pueden salir cuernos, o chepa. Entre los

imprimiendo en ellas su personalidad, sus estados de

bosquimanos khwe de la zona de Caprivi, en Nami-

La escritura no tiene por qué ser la muerte de la

ánimo, su sabiduría personal, y muchas otras cosas.

bia, se pueden contar cuentos en cualquier época del

tradición oral, a diferencia de lo que piensa mucha

llenar un cántaro con agua del río, pero el río seguirá
ﬂuyendo lo que hay en el cántaro no es más que una
pequeña fracción del agua que corre.

es cou a l’ANIN 11

10

es cou a l’ANIN

Sílvia Nebot

HOKUSPOKUSFIDIBUS
und andere Zutaten
per Monika Klose i/und Ignasi Potrony
A partir de la proposta del PROJECTE GRIMM
del FEST per enregistrar vídeos
de contes dels Germans Grimm,
celebrant el 200 aniversari de la publicació
dels seus reculls de contes,
YDPGHFLGLUSDUWLFLSDUKLFRQMXQWDPHQW
cadascú en la seva llengua materna
i les seves orelles paternes.

D’entrada vam acordar unes premisses:

• l’enregistrament en vídeo virtual havia de fer-se a

I no ens va anar malament.
Al principi.

partir d’una sessió real

oients que s’hi afegissin

Després del principi ja vam veure que les premisses no ho

• la sessió havia de ser en alemany com a base i en

preveien tot, i que teníem problemes.

català com a altura

No havíem posat premisses a les formes de treball de

• la sessió havia de ser comprensible, interessant i

preparació dels contes.

divertida tant per a catalanoparlants com per a germanoparlants, i també per a germancatalanoparlants

• tots dos havíem d’exercir de narradors, no de tra-

L’una preparava els contes d’una manera seva (la
bona manera seva de preparar contes).

ductors

L’altre preparava els contes d’una seva manera (la

• en cada conte volíem treballar formes diferents, per

seva bona manera de preparar contes).

a la seva presentació per dos narradors, de dos països, en dues llengües, en dos estils, amb contes de dos
germans

Uns moments de tensió...

• podíem fer ús de tot allò que se’ns acudís de posar

Tu prepararàs els contes a la teva manera.

a l’olla

Jo prepararé els contes a la meva manera.

• teníem l’obligació de passar-nos-ho bé tots dos

Tots dos prepararem els contes a la nostra manera.
És així com va sorgir una tercera manera de prepa-

Així doncs:

rar contes, que tot i que a una li quedava una mica

Vam escollir 2 contes

curta i a l’altre una mica llarga, va quedar una cosa

Ens van escollir 2 contes

apanyadeta i resultona. I la teva i la meva manera de

Vam voler afegir 1 conte

preparar contes es va enriquir amb la nostra manera

Total van ser 5 contes, si no ens hem descomptat

de preparar contes.

Fotograﬁa: Diar AMIN

• la sessió seria per a alumnes d’alemany i altres
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Grimm Project 2012
Federation for European Storytelling
FEST
http://www.storytelling.eu/

I va anar força bé.

tot, que sí que ens hem divertit molt, que sí, que sí i

Fins el dia que la Monika va començar a narrar el pri-

que sí. I, ara, on anem a sopar?»

mer take d’un conte en alemany i es va aturar perquè
narrés l’Ignasi. L’Ignasi es va quedar aturat: «Per on

El dia 20 de desembre vam fer la nostra sessió de contes

anem? No entenc res».

de Grimm al Goethe-Institut, d’acord amb una de les nos-

L’Ignasi sap català, però en alemany arriba tot just a

tres premisses, amb un públic nombrós i receptiu, i ens ho

Kartoffeln, Bratwurst, Wasser, kein Geld (per la crisi),

vam passar molt bé, d’acord amb una altra de les nostres

ich liebe dich, rote Tomaten i auf Wiedersehen.

premisses.

Amb aquest bagatge es feia difícil mantenir un bon
ritme de pas de l’alemany al català.

Fins i tot el públic s’ho va passar bé.

Calia trobar-hi una solució.

A més, van dir que ho havien entès tot, ﬁns i tot el
català, d’acord amb una més de les nostres premisses.

Un bon repte.
Els parlants de qualsevol llengua acostumem a fer ús

Una altra premissa, l’enregistrament virtual d’una sessió real,

d’alguns membres corporals, com ara mans, peus, cara

va ser dut a terme magníﬁcament per la Toni Nottebohm,

o altres, per a suport a l’enteniment entre cultures.

que ens havia vist anteriorment en la narració d’un dels con-

I per aquí vam anar.

tes i així va poder preparar càmeres, angles, llums i sons amb

Und so war es.

coneixement de causa.

I així va ser.
I el 30 de desembre, amb puntualitat germanogrimmcataI quan ho vam tenir tot embastat, vam fer una prèvia

lana s’enviaven els contes a la Csenge Zalka a Hongria, via
núvol.

a casa d’uns amics que ens van acollir, i després vam

I ella, la perfecta coordinadora de tot el projecte, ho

preparar una contada per a tietes i amics soferts a la

va penjar a internet.

teteria Otman.
I allà estem penjats.
La sessió va funcionar perfectament.
Ens remetem als comentaris d’amics soferts i tietes:
«Sí, que sí, que ha quedat molt bé, que sí que s’entén

I qui no s’ho vulgui creure, que ho vagi a veure.

Fotograﬁa: Diar AMIN

Vam treballar, treballar i treballar.

15
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Contes contats

Die drei Spinnerinnen
/HVWUHVYHOOHVÀODGRUHV
Gebrüder Grimm
(Die drei Spinnerinnen)
KHM 014, ATU 0501

Conte escollit per nosaltres i treballat en takes
de narració. En primer lloc la narració en alemany
i després un resum en català. Gestualitat especíﬁca
per a cada una de les tres ﬁladores
per part de Monika i variació d’Ignasi.
Final conjunt de tots dos narradors, verbal i gestual.
Aquest conte ens agrada molt pel seu missatge,
molt encoratjador i força socialment incorrecte.
http://www.youtube.com/watch?v=eMnRnB0Lpnw

Das Vögelchen, das Mäuschen und die Bratwurst
L’ocellet, el ratolí i la botifarra
Gebrüder Grimm
(Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst)
KHM 023, ATU 0085

Conte que ja narrava Monika, amb cançoneta.
Vam jugar amb onomatopeies per dibuixar
més els personatges i algunes de les accions:
una simfonia dels Xofs catalans i del Platschs alemanys.
Narració en takes, primer en alemany i després
en resum en català, en rodolins breus.
Aquest conte té un ﬁnal tràgic com la vida mateixa.
Nosaltres el vam tancar amb aires de gresca.
http://www.youtube.com/watch?v=9XbosSv5rbQ

Der Eimer vom Himmel
La galleda del cel
Gebrüder Grimm
(Der Dreschﬂegel vom Himmel)
KHM 112, ATU 1960, 1889

Conte assignat per FEST.
Treballat com un diàleg teatral entre un pagès (Monika)
i la seva dona (Ignasi). A mida que el pagès conta
les seves peripècies fantàstiques, en alemany,

la dona, incrèdula primer i després interessada,
repeteix allò que li diu el seu marit, en català.
Els objectes del text dels Grimm són tan desconeguts
avui en dia (pràcticament ningú no sap què és una batolla),
que vam substituir-los per objectes que poguessin
fer un efecte similar i fossin entenidors actualment.
Al tractar-se d’un conte tipus monòleg de mentiders,
vam pensar a teatralitzar-lo per treure’n més suc.

es cou a l’ANIN

LA LAIA:
per Llanos Gascó

http://www.youtube.com/watch?v=XBUxo3EMn0g

Spindel, Weberschiffchen und Nadel
El fus, la llançadora i l’agulla
Gebrüder Grimm
(Spindel, Weberschiffchen und Nadel)
KHM 188, ATU 0585

Conte asignat pel FEST. Narració en takes, primer
en català i després en variacions en alemany.
Gestualitat i cançó especíﬁca pels tres objectes màgics.
Al ser un conte de contingut romàntic i socialment correcte
(príncep ben plantat i noia guapa, pobra i treballadora),
vam contraposar un to de narració més poètic nostrat
amb un altre de més burleta germànic.

Clareja i la LAIA es desperta nerviosa. Ha arribat el dia. Durant tota la setmana la ciutat celebrarà la seva festa. Es vesteix
lentament amb el seu vestit blanc que tant li agrada, es posa la diadema daurada, i mira per la ﬁnestra. Ja se senten els primers tambors seguits de rialles de nens que s’apropen amb els seus vestits de ratlles. Sona el pregó. La festa ha començat.
La LAIA baixa a poc a poc; no vol ser vista abans d’hora. Li agrada sentir l’aroma dels carrers, passar entre la gent de ben a
prop, per escalfar-se. El vent corre pels carrerons que ella coneix tan bé, des de petita, i el fred la fa refugiar-se a la Biblioteca,
on l’agafa per sorpresa la calidesa d’unes paraules que sonen de fons. Per ﬁ ha trobat una de les coses que més li agraden
d’aquests dies: històries de bruixes i fades, llops ferotges i caputxetes que es perden... Passarà tota una setmana entre nens
i grans escoltant la màgia de les paraules que viatgen de biblioteca en biblioteca delectant les orelles. El temps volarà entre
núvols de cotó i arribarà dissabte, anirà al mercat i omplirà la seva cistella de contes meravellosos d’ogres i cuques de llum.
Passaran les hores i es llevarà diumenge, l’últim dia de la festivitat, el que més li agrada!

http://www.youtube.com/watch?v=OgmxhjDUINY

Jorinde und Joringel
Noi i noia
Gebrüder Grimm
(Jorinde und Joringel)
KHM 069, ATU 0405

Conte que ja narrava Monika.
Vam optar per una narració en alemany, trufada
amb mínims gests de mans i mínimes paraules en català,
només noms, sense verbs. Aquestes intercalacions
permetien al públic que no entenia alemany
(o a aquell que l’entenia poc) seguir perfectament
l’argument del conte, tot creant un paisatge ﬁguratiu
i suggeridor, sense ser il·lustratiu.
Aquest conte ens agrada molt pels seus motius,
tant de personatge, com d’acció, objecte,
paisatge o formulàic:
Hokuspokusﬁdibus, dreimal schwarzer Kater.

Sent veus a prop d’on viu, a la plaça Regomir. S’han reunit un munt de famílies malgrat el fred, i les seves rialles i murmuris
s’encomanen. Ella baixa i es barreja entre la gent, acaricia l’acordió que dóna les seves primeres notes i un instrument estrany
emet notes d’acompanyament: comença la Cercavila. L’Arc de Sant Martí dóna el tret de sortida i comencen a ﬂuir els contes
per tots els racons del barri, històries de l’ogre que es menjava els nens, la del millor oﬁci, la del taverner que enganyava la
gent a totes les botes de vi... La LAIA es posa contenta amb els rodolins, sent la seva pròpia història, i a poc a poc va acabant
el recorregut pels carrers, però ella espera com a comiat la traca de contes curts, que, com si fossin un tresor, amaga dins la
seva capseta de vidre.

http://www.youtube.com/watch?v=Zqryp7tVmR8

Les paraules es fonen en un murmuri que l’adorm amb la il·lusió de tornar a despertar-se amb més contes, l’any vinent.
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CONTES
per SANT JORDI
al Centre de Joves
de Quatre Camins
per Mercè Rubí

Ja ens estaven esperant una vintena de nois asseguts en mitja rotllana,
d’esquena a la porta d’accés. Ens havien reservat cinc cadires amb cinc ampolletes
d’aigua, just al seu davant. Ens hi vam asseure i l’Adriana va fer les presentacions.
Jo mirava els seus rostres, les seves expressions, els seus posats: d’incredulitat, de
dubte, d’avorriment, de passotisme, d’intriga...
Au, va, endavant!
El Julio trenca el gel: es posa dret, comença a parlar i ja hi ha un lleuger moviment a les cadires. Diu que hi havia una noia molt bonica i que la pretenien tres
nois... I ràpidament el públic reacciona, obren més els ulls i les orelles, lleuger esbós de somriure. I després la Llanos i la Sara i la Teresa i jo. Si un conte era graciós,
l’altre era sorprenent, i l’altre surrealista, i l’altre còmic, i així vam seguir ﬁns a
completar dues rondes. Com a resultat, una sessió ben dinàmica, que va provocar
rialles i ﬁns i tot alguns hi van ﬁcar cullerada en algun moment participant en el
conte.
Satisfacció. Aplaudiments. Ara ja puc respirar! Agraïments.
— Un moment, no marxeu! —, diu l’Adriana.
Cinc joves s’acosten amb uns paquets ben embolicats amb colors alegres. Un
per a cadascú. Obrim i... Oh!, tres titelles de dit fets a mà pels joves del centre!
Fantàstic! El Drac, Sant Jordi i la Princesa!
Ens quedem ben parats, no esperàvem res, potser tan sols un somriure.
— Gràcies, de debò, moltes gràcies! —, responem a la vegada mirant el regal
com infants quan veuen que els reis els han portat just el que volien sense saber
que ho volien.
Mentrestant la resta de joves recullen les cadires i surten de la sala: ja és l’hora
del dinar.

A ﬁnals de març, l’Adriana, bibliotecària del Centre de Joves de Quatre Camins, es va posar en contacte amb l’ANIN. Volia concertar una sessió de contes
per la Setmana Cultural que anualment celebren pels volts de Sant Jordi.
Des de la Junta es va passar la convocatòria a tots els socis interessats i amb
disponibilitat durant aquelles jornades, i ﬁnalment ens vam decidir pel dia 18
d’abril. Es va triar el dia amb un major nombre de participants; amb això vull dir
que uns quants narradors, malgrat l’entusiasme que van demostrar, no van poder
narrar, i des d’aquí els vull agrair i encoratjar per a properes ocasions.
Un cop decidits els narradors (la Teresa Saladich, la Llanos Gascó, el Julio Manau, la Sara Genovart i jo mateixa), calia organitzar la sessió tenint en compte a
qui anava adreçada: joves d’entre 18 i 23 anys, la majoria d’origen marroquí, sud
americans i de països de l’Est. Ens vam decantar per la llengua castellana i contes
més aviat curts per anar variant de narradors i donar ritme a la sessió.
I va arribar el dia 18, un dia gris, pesat i fred. La carretera que mena al Centre
de Quatre Camins es va deteriorant a cada metre que s’allunya de la general, ﬁns
que arribes a un turó pelat, tot ciment, amb tanques i ﬁlats que et prepara pel
que veus unes passes més enllà: una caseta de vigilància amb dos encarregats
per controlar l’accés als centres. El de l’esquerra, més vell i fosc, centre d’adults;
el de la dreta, més nou i clar, el de joves. Allí ens van rebre l’Adriana i el Daniel,
coordinador d’ educadors, que ens van posar al corrent dels tràmits: cap bossa, ni
mòbil, ni carpetes, a pèl! (Avui en dia, sembla que si no vas amb el mòbil, estàs
despullat.) I després: obre porta, targeta d’identiﬁcació, carta de pas, tanca porta,
obre porta, mostra carta, tanca porta i així unes quantes vegades ﬁns arribar a la
segona planta, on es troba la biblioteca.

Nosaltres, amb els titelles a la mà, vam seguir l’Adriana ﬁns als tallers
d’enquadernació, d’on havien sortit els titelles, i els de ceràmica, situats a la mateixa planta.
El primer taller, el d’enquadernació, és una sala gran i clara amb llargues taules
carregades d’històries. Allí ens vam trobar amb una noia, la Tere, i un noi d’uns vint
i pocs anys, els quals ens van posar al corrent de les feines que estaven preparant:
uns rellotges i uns penjolls amb llibres reciclats per a un aparador de la llibreria
Laie de Barcelona, i altres feines ja fetes, capgrossos i més titelles. Al principi pensàvem que el noi era un monitor, però després vam anar descobrint que es tractava d’un intern amb nivell universitari, i que encara en tenia per quinze anys. Ens
va explicar anècdotes curioses de la vida al centre, no gaire diferent de l’ambient
d’un institut. En una ocasió la direcció va decidir prescindir del Canal Plus de televisió per estalviar despeses i es va formar un rebombori molt gros: no hi havia
futbol!!! Els podien deixar sense postres, o sense piscina, o sense música, però mai
sense futbol. Els problemes que ocasionava aquesta retallada eren massa greus, i
ﬁnalment ho van aconseguir: tornar a tenir Canal +.
L’aula de ceràmica també és sorprenent: quines feines més acurades, tant de
grans com de petites. I la visita va continuar baixant les escales ﬁns arribar al
primer pis, on hi havia les aules d’escola, però l’hora de classe s’havia acabat i els
professors ja tancaven. Tothom marxava a dinar.
Seguim baixant, obre porta, tanca porta, obre, tanca, i entrem al menjador
dels educadors. Allí, ja més relaxats, ens conviden a un refresc mentre xerrem i
compartim sensacions.
Els budells rondinen, hi ha gana. Deﬁnitivament sortim del recinte i ens vestim
amb el mòbil, la bossa i la jaqueta. Ens acomiadem satisfets, feliços i amb ganes
de repetir l’experiència.

Bibliograﬁa dels contes explicats.
JULIO: Els tres pretendents
extret d’un llibre d’en Pep Coll
que es diu «Quan Judes era fadrí i sa
mare festejava» un recull de contes i
rondalles del Pallars. El diluvi del secà
extret del llibre «Muntanyes maleïdes»,
també d’en Pep Coll, un recull
de contes dels pobles del voltant
del massís de la Maladeta.
LLANOS: El deseo de Abanda
és d’un llibre de contes africans
i l’autora és Susan Akono.
El hombre sin suerte de By Zoomer
SARA: Un joc inhumà i
Un dia qualsevol, escrits per ella.
TERESA: L’avi que volia ser pare
(no en sap l’autor) i El galán de noche
de JJ Millás.
MERCÈ: El mejor hijo conte
d’Etiòpia extret de «El círculo de los
mentirosos», de Jean Claude Carrière
i Gandharva Sen ha muerto! conte
bengalí extret de Cuentos populares
de la India, editorial Siruela.
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UN SOMRIURE
PER A EN GUIM
per Elisabeth Ulibarri
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TRENQUEM UNA B

per J. Vicent Martín Devesa

ULTU

RAL

Hi va haver un temps en el qual els personatges fantàstics

paraules que es gasten, els conreus que hi havia i que estaven

que ens feien por eren els bruixots, els «gambosins» o els

desapareixent, els jocs, les festes, els remeis i, per suposat, les

«güendos». Al món que vivim, l’Efecte 2000, la Grip Aviar

cançons, els romanços, els contes o les endevinalles. Però la

o els Mercats en són l’equivalent. En açò s’han transformat

seua tasca va més enllà.

les nostres pors a principis del segle XXI, al llarg d’un procés

Analitza algunes d’aquestes històries, llegendes o dites tra-

que ha canviat la nostra societat els últims dos-cents anys.

dicionals per descobrir els seus orígens, mítics o reals. Així,

Al canviar les nostres costums a formes de vida més urba-

per exemple, ens parla del Drac com un personatge real que

Sorprenentment, a Barcelona i arreu

Per tirar endavant aquest projecte

nes, molts d’aquells contes s’oblidaren, precisament perquè

va controlar les muntanyes del nord de l’actual província

del país, hi ha una barrera cultural que

tan innovador, hem comptat amb la

estaven arrelats a un sistema de valors, uns cicles i uns espais

d’Alacant el segle XIII de nom Al Azraq, o de la costum al-

cal trencar.

col·laboració de CHEMA FERRER, pe-

que la Revolució Industrial havia de transformar per sempre.

teana de fer una oració en un punt exacte de la processó,

dagog i psicòleg de l’escola Esclat de

Just al mig d’aquella transformació, un alteà de nom Fran-

per descobrir amb documents que s’hi havia afusellat dues

nens amb paràlisi cerebral, i amb la

cesc Martínez i Martínez (1866-1946) va desenvolupar un

persones durant la Guerra del Francès, cap al 1809.

col·laboració de l’IMD (institut munici-

intens treball de recull, investigació i descripció de tradicions

També fa cultura popular comparada quan ressenya altres

pal de persones amb discapacitat), que

i costums de la comarca alacantina de la Marina, escrivint

poblacions que expliquen les mateixes històries o celebren

ha facilitat la realització de pràctiques

entre 1912 i 1946 una obra en tres tandes de nom Coses

al mateix patró, rastrejant inﬂuències ﬁns al Quixot, ja que a

Les persones amb pluridiscapacitats,

per part dels narradors participants en

de la meua terra, a més d’altres quatre obres etnogràﬁques

més Francesc Martínez i Martínez era un eminent estudiós de

que tenen diﬁcultats motrius, cogniti-

ell taller a diferents escoles d’educació

més com el «llegendari valencià». Conscient d’aquella ma-

Cervantes, i el primer que va traduir el Quixot al valencià. Tot

ves i sensorials, no poden gaudir d’una

especial de Barcelona.

ror que s’emportaria tantes coses, així ens explica les seues

plegat una obra que excedeix l’àmbit de l’etnograﬁa, per açò

raons de treball, a la introducció d’un dels seus llibres:

el «folklorista», amb les seues paraules:

oferta cultural normalitzada enlloc,
perquè no existeix. I no és impossible
crear-la, ja que els contes tenen la capacitat d’arribar a l’interior d’aquestes
persones i fer-les gaudir. Han de ser
contes convenientment adaptats, naturalment, però arriben.
És per això que a l’ANIN es va orgaFotograﬁa: Susagna NAVÓ

Cent anys de
Coses de la meua Terra

nitzar el taller UN SOMRIURE PER A
EN GUIM, que ha pogut donar eines a
uns quants narradors per treballar amb
aquest tipus de públic i poder així oferir
cultura i oci des de la nostra associació, de manera normalitzada i inclusiva,
també a aquest sector de la societat .

Personalment, estic molt contenta de
com funciona el taller, de la implicació
dels narradors, de la seva il·lusió i del
seu creixement quan connecten amb
els nens, i de la resposta de les escoles
on s’han fet les pràctiques.
A poc a poc, la barrera es va trencant i
hi ha més programadors interessats en
el projecte. Algun dia, amb una miqueta de sort, l’ANIN podrà dir: «Mira!!!, hi
fan un espectacle brutal i és inclusiu!!!,
i allà hi érem nosaltres fa uns quants
anys, fent de pioners i obrint camí».

«...amb el ferrocarril el cosmopolitisme s’introdueix allà
on la locomotora deixa escoltar el seu estrident xiulet
i les característiques del racó abans aïllat comencen a
esfumar-se i així com les ﬂors silvestres que voregen
els rails perden llurs brillants colors enfosquides per les
bocades de dens fum de la locomotora, així també les
típiques i característiques costums van oblidant-se i per
tant desapareixent...»

Coses de la meua terra és un bon exemple d’eixe món en
transició en què convivien llegendes medievals amb tradicions del segle XIX, on els bandolers eren alhora personatges
reals i fantàstics, on les cançons servien per espantar les tro-

«deu aquest tindre estreta consciencia i ample esperit,
lo primer per no eixir se’n de la veritat, lo segon per no
espantar se de les variadíssimes relacions de tota mena
que el poble ha inventat... que ben examinades i atenent
a que la majoria provenen d’època medieval, en que la
gent tota tenia ample criteri, era més franca i desconeixia
el reﬁnament de la moderna hipocresia»,

tot açò perquè l’objectiu d’este importantíssim treball és
«servir el dia de demà per fer estudi que ens ha de portar
al comparatiu del folklore d’altres poblacions, comarques,
nacionalitats i nacions de tot lo mon, “hermosa” tasca
de la que ha d’eixir la història de la civilització mundial».

nades i per fer denúncia política. La intensa labor de Francesc

Per tot açò, amb els seus cent anys, Coses de la meua terra

Martínez i Martínez va quedar plasmada en aquestes tres

és una joia, de la qual us mostrem una part amb dos contes:

obres a manera de gran catàleg de tots els aspectes de la

Tres ﬁgues i quatre corbos i La Reyna i la gerra.

vida: els noms que es posen als ﬁlls, la roba que es porta, les
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UN DIA DE CONTES
a la casa GOLFERICH
SHU/XLVD0lQQHOL6RÀD0DUNRX

La col·lecció de contes dels germans Grimm és coneguda arreu del món i ha

Els contes que van reunir els germans Grimm són anònims i van ser transmesos

estat tradüida a més de 160 llengues. Fa 200 anys, l’any 1812, Jakob i Wilhelm

oralment durant molts anys abans d’escriure’ls. Per tant, no podien faltar els na-

Grimm varen publicar la primera edició dels contes per a la infància i per a la llar,

rradors, portadors d’un d’oﬁci molt antic però ben viu. Concentrats i fascinats,

Kinder- und Hausmärchen. Aquest aniversari ha estat el motiu per al Goethe-

petits i grans escoltaven l’Anna Garcia, el Yoshi Hioki, la Susana Tornero, la Mo-

Institut Barcelona d’organitzar el 2 de juny un dia de contes per a tota la família.

nika Klose i l’Ignasi Potrony, els quals s’emportaven els oients a un viatge a altres

El lloc de la celebració va ser la casa Golferich, una casa modernista que sembla

mons, cadascú amb la seva manera particular d’explicar.

un veritable castell de contes.

La ﬁxació escrita feta pels germans Grimm es va produir en un moment en què la

Cada visitant que entrava pel gran portal, de cop i volta, es trobava en un món di-

tradició oral començava a perdre força, però això no ha comportat la pèrdua de

ferent on apareixien la Captutxeta Vermella, el Flautista de Hamelin, una bruixa,

força i versatilitat dels contes.

i el Gat amb Botes en persona. Repartits per tot l’ediﬁci hi havia elements de
contes: d’una ﬁnestra penjava una trena enorme, la de Rapunzel, que es veia ja
de lluny; per les punxes de la tanca hi passejaven un munt de ratolins i a la sala
d’exposició hi esperava la sabata transparent de la Ventafocs.

Una forma moderna dels contes la representen les seves adaptacions o versions
cinemàtogràﬁques. Els visitants tenien la possiblitat de veure diferents pel·lícules,
ja fos els contes d’imatges de caire artístic de la Silvia Rudolf, o el teatre d’ombres
amb siluetes de paper de la Lotte Reiniger (1899-1981). Tant els grans com els

Si pensem en contes de fades sorgeixen les imatges de contes de la nostra in-

petits van quedar atrapats.

fància. La necessitat de plasmar els contes tradicionals en imatges és gairebé

La pel·lícula animada espanyola, premiada amb un Goya, Los cuatro músicos de

tan vella com els contes mateixos. Els il·lustradors catalans Ignasi Blanch i el seu

Bremen i noves adaptacions cinematogràﬁques que la televisió alemanya ARD va

alumne Jan Barceló van inaugurar la festa amb una il·lustració en viu, on van unir

rodar amb actors coneguts durant els últims anys, van agradar també.

d’una manera creativa i artística diferents contes i personatges de contes en un
gran mural.

Els Farrés Brothers i el seu teatre de titelles L’operació avi va ser un dels plats
forts del dia Grimm. L’avi Farrés torna la vida eterna a les ﬁgures dels contes, sens

Una exposició dins de la casa Golferich convidava a mirar il·lustracions de contes

dubte una versió dels contes molt original.

d’artistes dels segles XIX i XX.
Per a un públic més interessat en els germans Grimm i en el conjunt del seu treEn uns tallers de pintura i de manualitats els nens feien córrer la seva pròpia crea-

ball hi havia una exposició biogràﬁca que documentava el seu compromís polític

tivitat. Fins i tot podien convertir-se en la seva ﬁgura de contes preferida: hi havia

i la seva tasca ﬁlològica. Avui dia són considerats com a precursors i fundadors de

disfresses i maquillatge (poques vegades he vist tantes princeses).

les lletres germàniques.

Fotograﬁa: Luisa MÄNNEL

Goethe Institut Barcelona

23

22

es cou per aquí

es cou per aquí

LABORATORI DE LLETRES I IMATGES
A LA BIBLIOTECA ROCA UMBERT

BIBLIOTEQUES i CONTACONTES
VISCA EL CERCLE VIRTUÓS!!!

per Glòria Gorchs

per Bea Carranza
L’Otto acaba d’arribar a la sala infantil de la biblioteca i ha estat molt ben rebut per tots! Hem mirat amb detall les seves il·lustracions, suaus, sobre fons blanc
i amb contorns ben remarcats. També hem passejat pel text i hem esbrinat com
la seva còmoda vida canvia i es veu obligat a llançar-se (literalment) a l’aventura,
ﬁns assolir una llar perfecta per a ell. I ﬁnalment hem llegit la seva història en veu
alta, per copsar millor els estats d’ànim. Llavors, com moltes altres vegades ens
ha succeït amb d’altres llibres, sorgeix una inquietud: podríem fer una hora del
conte amb l’Otto?
Immediatament ens vénen al cap diferents noms. El d’algú que un dia ens van
omplir la biblioteca de llegendes, rondalles, petits espectacles o acudits tan llargs

La Biblioteca Roca Umbert de Granollers va voler sumar-

que mai no s’acabaven. O el d’aquell altre que va aconseguir que al seu darre-

se a la commemoració dels 200 anys de la publicació dels

ra una exposició de llibres que havíem preparat esdevingués el millor aparador,

contes dels Germans Grimm, i és clar, la millor manera era

CLEMINSON, Katie.
Otto, l’ós de llibre.
Barcelona. Joventut, 2011

fent-ho a partir de la narració d’un dels contes.
L’objectiu que perseguíem com a biblioteca era bàsicament un: explicar-los justament que aquests contes orals
van arribar als llibres gràcies a la feina de persones com els
Grimm, o Perrault, o ﬁns i tot Joan Amades, que van fer de
compiladors.

GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm.
Adapt. Albert Jané; Il·lustr. Pep Montserrat.
Blancaneu.
Barcelona: Aura Comunicació, 2002.

on nens i nenes i les seves famílies trobaven noves formes de veure els llibres
i la lectura. Noms, tots ells, de professionals que fan servir la biblioteca com a
laboratori de preparació de les seves sessions, on experimenten amb llibres desconeguts i revisiten antigues històries ﬁns a trobar el to, el gest i la paraula d’un
nou conte. Som, realment, un binomi amb molt potencial i el nostre vincle està
fet de paraules.

Ja sigui pel clima creat o per la riquesa del conte, el cert és

Les paraules, com moltes altres coses de la vida, passen per moments àlgids

El conte escollit va ser la Blancaneu, en versió d’Albert

que va ser un quart d’hora de tensió i màgia irrepetible, que

i moments de baixa; ara estan de moda, ara resulten carrinclones. I això ve a cap

Jané, ja que preteníem apropar a les famílies una versió llarga,

estic segura que aquella vintenta de nens i nenes, d’entre qua-

del que em suggereix l’especial relació entre el món de les biblioteques i el dels (i

completa del conte i amb una traducció rica literàriament i

tre i vuit anys, no oblidaran fàcilment. Ni els seus pares ni jo.

de les) contacontes: entre ells es generen sinèrgies, es retroalimenten... Sentim a

amb ritme.

La reﬂexió posterior va ser que potser des de les biblio-

dir sovint aquests dos mots, sinèrgia i retroalimentació, especialment associats

Per a l’ocasió vam preparar una sala gran tota buida, a les

teques es demana molta innovació als narradors en els seus

a l’àmbit empresarial i de recursos humans d’última generació. Tot modernet, tot

fosques, amb només un petit llumet de peu al costat d’un

repertoris i, per contra, deixem d’explicar alguns contes que

ben cool.

balancí. Al peu del balancí unes mantes de patchwork perquè

donem per suposat que ja es coneixen.

poguessin seure els assistents a escoltar la narració.

Si més no hem d’estar orgullosos tant els qui ens dediquem a endreçar llibres

Aquesta narració formava part d’una activitat mensual

com qui aneu per tot arreu explicant històries, doncs quadrem plenament amb

L’experiència va ser extraordinària, tot i tenir en compte

que es realitza a la BIBLIOTECA ROCA UMBERT anomenada

aquest perﬁl professional de tanta actualitat... tot i que l’oﬁci d’explicar històries

que la meva formació com a narradora és bàsica i totalment

LABORATORI DE LLETRES I IMATGES, [http://www.grano-

sigui mil·lennari. Però el que és clar és que la nostra acció conjunta té un efecte

amateur. Però vaig descobrir que la gran majoria d’aquelles

llers.cat/blocs/cultura/laboratori-lletres-i-imatges] que pre-

superior a la suma de les conquestes que puguem anar fent de forma individual.

famílies –que són lectores habituals– o no havien explicat

tén ser un espai d’experimentació per a les famílies al voltant

Companys, sense ànims (o potser sí?) de donar a aquesta reﬂexió cert caire de

mai el conte als seus ﬁlls o en coneixien versions escurçades

de la narració, la creació literària i artística. I, la veritat sigui

manifest reivindicatiu, que encara ho sembla més en una societat ara tan viciada,

i/o ensucrades.

dita, n’estem molt cofoies!

només queda per dir: visca el nostre cercle virtuós!!!
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CUENTA CUARENTA
un proyecto
de narración oral
hecho entre todos
por Patricia Picazo

El Ciclo Internacional de Narración Oral
para adultos Cuenta Cuarenta celebró
su primera edición del 18 de febrero al
31 de marzo de 2012, en la ciudad de
Ávila. De su organización se encargó
Patricia Picazo y el Ayuntamiento de
Ávila. Un proyecto realizado con presupuesto cero que movilizó a una veintena de comercios abulenses: entre bares,
restaurantes, librerías, tiendas de ropa
y hoteles. También colaboraron asociaciones culturales y grupos de teatro de
la ciudad que aportaron trabajo, tiempo y entusiasmo. Además, contamos
con la colaboración desinteresada de
muchos narradores y narradoras orales
que vinieron a dar su apoyo contando
junto con los invitados las noches de
los viernes.

El Ciclo tuvo lugar en el Episcopio, una
sala municipal multiusos, durante los
siete sábados de Cuaresma. Comenzó en Carnaval y terminó justo antes
de Semana Santa. Se invitó a siete narradores de diferentes lugares con reconocido prestigio y larga trayectoria
profesional.
Para atraer público se realizaron varias
actividades paralelas:
• Las sesiones golfas: las noches de los
viernes, en un restaurante, después de
cenar, el invitado del ﬁn de semana y
otro narrador, contaban al alimón historias hasta bien entrada la madrugada.
• Hablamos de libros: los sábados por
la mañana tenían lugar las charlas en

una librería sobre narración, tradición
oral y animación a la lectura. Esto permitía a los abulenses conocer un poco
más a la persona que contaría esa misma noche en el Episcopio, la sala municipal donde se realizaba el Ciclo.
• Meriendas con cuentos: el domingo,
para cerrar y junto a una merienda, se
contaba en un bar por la tarde; otra sesión, por si a alguien le habían quedado
más ganas de escuchar.
Estos tres espacios se encargaron de
difundir las actividades entre sus clientes, además de la casa rural y de los bares colaboradores de la ruta de la tapa.
Se grabaron en video todas las sesiones. De cada una, se extraían fragmen-

tos que se colgaban en el blog del Ciclo: www.cuentacuarentavila.blogspot.
com. Para dar mayor difusión se creó el
grupo en Facebook, “cuentacuarenta”.
Y para darle continuidad a los cuarenta
días que duraba, se mandaron microcuentos vía twitter (@cuentacuarenta)
todos los días que duró el Ciclo con
la actividad: «Cuarenta días, cuarenta
historias».
Un proyecto original tanto en su gestión y organización (contamos con la
participación pública y privada) como
en su presencia en la nube, así como en
las grabaciones con las opiniones del
público. Su originalidad también estriba
en la forma de ﬁnanciación, que se realizó mediante el micro mecenazgo de

los asistentes con un juego en el que se
premiaba la «generosidad» a la salida.

cuidar especialmente la imagen del

El juego de la taleguilla: si alguien introducía alguno de los precios que se
aconsejaban, a la salida nos mostraba
la taleguilla y se le entregaba una tarjeta que incluía:

de la aportación privada y la primera

• Ruta de las tapas: consiste en ir de
tapas a siete locales colaboradores por
un euro.

Ciclo, ya que su ﬁnanciación dependía
impresión era crucial para conseguir
colaboradores.
La iniciativa fue muy bien acogida por
la población. En tan sólo mes y medio,
un centenar de personas formó parte
del grupo de Facebook, más de trescientas nos dieron sus correos electrónicos, unos tres mil visitaron el blog y

• Participar en un sorteo de un ﬁn de
semana para dos personas en una casa
rural.

más de mil vinieron a las sesiones.

La imagen del Ciclo se encargó a la
diseñadora Olga Sánchez, quien diseñó la cartelería y los folletos. Se quiso

ganas de escuchar historias y disfru-

Colaboradores, voluntarios, narradores
y público quedaron encantados y con
tar de esta actividad cultural sólo para
adultos.
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200 anys,
200 contes,
200 narradors.
El PROJECTE 2012 del FEST
SHU=DOND&VHQJH9LUiJ
narradora hongaresa, www.zalkacsenge.hu

trad. Patricia McGill

La idea del PROJECTE GRIMM va néixer a la conferèn-

Oi que és fàcil? Encara va ser més divertit entre bambo-

anomenar «gran», d’ençà que és una princesa Disney); just

Té com a objectiu omplir Europa a vessar de Grimm durant

cia del FEST de 2011 a Toledo, Espanya. Per tal de celebrar

lines! Vaig haver de preparar una llista de totes les històries

al darrere hi tenim Les Tres Filadores, i en tercer lloc Mare

l’any 2012; vol mostrar a la gent que la narració oral és viva,

el

dels Grimm, i després fer el seguiment de qui explicava què.

Neu. No em puc queixar!

sana, i plena de la màgia que tenia

200 aniversari de la primera publicació dels

200 anys enrere.

Kinder– und Hausmärchen dels germans Grimm, diversos

Vaig marcar els contes escollits de color rosa, i les històries

Llavors, unes poques setmanes després, els darrers dies

Tracta d’explicar, i explicar, i deixar que la gent sàpiga que

narradors representants de diferents països d’Europa van

decidides a sorts amb verd. Després només va caldre actua-

de Desembre, van començar a arribar els vídeos a la meva

la narració oral és al seu voltant, al seu abast, aquí mateix,

decidir que explicarien, explicarien i explicarien contes dels

litzar-la i observar com la pàgina s’anava omplint de colo-

bústia de correu electrònic. La data límit original del projecte

posada en pràctica per narradors que no deixarien la seva

Grimm durant l’any 2012, i que, a més, ho transformarien en

raines.

era el 31 de desembre de 2011, però vam decidir extendre-

feina per res del món!

un joc! Teníem mitja hora abans d’agafar l’autobús a Guadalajara; només vam tenir temps d’inventar-nos les normes
bàsiques, i trobar algú que coordinés la resta. Em vaig oferir
com a voluntària... i no tenia ni idea d’on m’estava ﬁcant!
Primer de tot, les normes havien de ser escrites i traduïdes. Eren relativament simples:

1– Cada participant (narrador o grup)

Després de Toledo, van arribar un munt de missatges a

la indeﬁnidament ja que encara hi havia contes importants

El PROJECTE GRIMM tracta d’agafar els contes Grimm

la meva bústia de correu, de narradors de tota Europa que

que encara no estaven agafats. Els últims dies de 2011 van

que han estat congelats sobre paper tant de temps, i donar-

m’escrivien en anglès, castellà, i ocasionalment en alemany,

arribar dotzenes de correus amb enllaços i arxius de vídeo.

los vida, tornant-los les ales perquè viatgin com antigament:

escollint els seus contes i temptant la seva sort. Vaig gaudir

Em vaig poder asseure amb la meva tassa de te i el meu

de boca en boca, de persona a persona.

molt assabentant-me de l’existència de nous narradors, vi-

ordinador a veure els espectacles de narració més extraordi-

sitant les seves pàgines web, posant cares a noms, i noms

naris arribats de tota Europa!

a països. La llista es va omplir ràpidament. Mentre escric

Ara l’única cosa que faltava era construir la pàgina web.

escull dos contes Grimm que vol explicar.

aquestes línies, només un grapat de contes Grimm resten

Vaig començar un blog per tal d’anar penjant els vídeos a

2– Cada participant rep també dues històries

encara per agafar (hi ha una llista a la pàgina web, si hi estàs

mesura que anaven arribant, i etiquetar-los per què els vi-

interessat!).

sitants de la pàgina els poguessin cercar per conte, idioma,

a sorts escollint dos nombres a l’atzar.

3– Els participants creen espectacles utilitzant

Va ser curiós constatar que els «grans» contes Grimm

país, o narrador. Els vídeos són pujats tan aviat com arriben.

aquests quatre contes Grimm, els graven,

no són en absolut els més populars entre els narradors; cap

Amb el nombre actual de participants, esperem tenir aproxi-

i els envien a través d’un web.

Ventafocs, Caputxeta Vermella, Bella Dorment o Blanca-

madament uns

4–. Els contes Grimm s’encomanen,

neu van arribar ni tan sols als tres primers llocs! Al capdavant

Amb tot, el Projecte Grimm no tracta només del blog o

de la llista hi ha Rapunzel (d’acord, suposo que ja la podem

els vídeos. El PROJECTE GRIMM tracta de la narració oral.

i tots viuen feliços i mengen anissos.

300 contes!

Que comencin els contes!
http://projectgrimm.blogspot.com
http://www.facebook.com/projectgrimm
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Una vegada estava explicant
les llegendes de Montserrat a una biblioteca
i en acabar, després d’haver parlat de la roca que el dimoni
va llençar per fer malbé el monestir, hi va haver silenci,
ni un aplaudiment (casualment els pares i mares que també
hi havia, veient que la canalla no feia res, tampoc varen aplaudir).
Veient el públic es veia que el conte només l’havia acabat jo,
les mirades dels nens i nenes de la biblioteca feien evident que
dins seu encara hi tenien el dimoni llençant la gran roca...
Tot d’una, una nena va preguntar si el dimoni existia de veritat.
Ai! Em vaig veure una mica mort perquè no és cosa que jo
hagi de contestar i vaig començar a fer «cares»,
per veure si podia no dir res. A la segona ganyota meva
una altra nena em va salvar. Es va aixecar, per veure bé la nena
que havia preguntat, i amb molta seguretat li va dir:
És clar que existeix el dimoni, no veus que hi ha Déu!
Tots es varen mirar, varen aixecar les celles
i varen fer que sí amb el cap. La resposta va ser del tot
satisfactòria, tothom va fer cara d’haver-ho entès perfectament.
Es varen aixecar i varen sortir.
Jo, que sempre havia estat segur només de l’existència
d’algun dimoni, vaig sortir d’aquella biblioteca
envejant la tranquil·litat espiritual que desprenia
la resposta tan segura d’aquella nena.

1 BON
RECORD
Vinarós (Baix Maestrat), Castellón.
Una sesión para adultos el verano pasado en la playa.
El público se sentaba en el paseo marítimo
y nosotros teníamos que contar en una especie de monumento
que se metía en la arena de la playa.
A priori el espacio parecía de lo más inhóspito;
sin embargo, resultó ser de lo más agradable.
Fue una sesión increíble por el público atento y paseante,
por el arrullo del mar de fondo y la noche despejada y clara,
con luna llena incluida.

Légolas Colectivo Escénico

Arnau Vilardebò

Légolas Colectivo Escénico

Albert Estengre

Laura Rodríguez

Albert Estengre

Laura Rodríguez

Foto: Beatriz ARNAU

Foto: Goio VILLANUEVA

Arnau Vilardebò

El millor record estiuenc d’una narrada de contes
és de no fa gaire (o potser és que jo tinc mala memòria).
Fa un parell d’anys em varen trucar per tal de narrar
a la Plaça de la Paraula de la Festa Major de Gràcia,
el meu barri, coincidint amb un d’aquells partits del Barça
que tot ho paralitzen. Hi vaig anar sense gaire esperança,
però la meva sorpresa va ser majúscula quan,
en acostar-se l’hora de començar, la carpa estava plena.
Un conte rere l’altre, molta suor i la convivència
de dos mons aparentment antagònics.
Per cert, va guanyar el Barça;
¿o potser van guanyar els contes?

Un estiu a Múrcia, en un festival de trobadors
vaig voler mostrar la meva faceta amagada.
En lloc de narrar vaig començar cantant
i després era incapaç de pronunciar ni una paraula
dels contes de mites pels quals m’havien contractat.
No em venien al cap ni imatges ni paraules.
El públic, carinyós, cridava: «¡Hazlo en catalán!»
Em sembla que vaig fer com un mig intent de tornar a cantar.
La suor freda bategava sobre el temps que passava.
Quinze segons semblaven mitja hora.
En Christian Atanasiu tancava la nit després de mi.
Es trobava entre el públic i li vaig demanar si podia sortir
a fer el seu espectacle. S’hi va posar de seguida.
Als quaranta minuts d’estar assegut al vestidor el cervell
em va tornar a posar disponible la informació necessària.
Quan el Christian va acabar jo vaig tornar a sortir
però crec que em va quedar tot molt mal comunicat.
La qual cosa és el pitjor que li pot passar a un acte escènic.
Gràcies Múrcia-San Javier per la teva paciència.
Testimonis m’han pescat
més d’un cop emmirallat
en segones facetes.

Danke, Atanasiu, sempre m’has cuidat.

Corcubión (Costa da Morte), Galicia. Agosto.
Sesión para adultos de los Légolas en una iglesia desacralizada.
El pueblo precioso, el espacio magníﬁco y nosotros ilusionados.
Llega la hora de empezar y no hay nadie,
ni siquiera la persona que nos había contratado.
Pasa el tiempo y sigue sin venir nadie.
Llamamos a la persona en cuestión y nos dice
que lo mejor es que suspendamos,
que hay demasiados focos de interés esa noche:
sardinada en la playa, llegada de una regata, con ﬁesta incluida,
y el Piraña Show en la vecina Cee.
Todavía nos preguntamos cómo es que no fue nadie, nadie.

Una vegada estava explicant
les llegendes de Montserrat a una biblioteca
i tothom estava atent per veure si el pastor
que s’havia trobat la verge se la podia endur o no,
vist el miracle que hi va passar que feia que la imatge
cada vegada pesés més i més.
Doncs després d’anomenar diverses vegades la Mare de Déu
hi va haver una mare que no va poder més i, perdent una mica
les formes, va tallar el conte dient que més que un conte
allò semblava la classe de catecisme.
Tothom va callar,
la bibliotecària se li va acostar i ella, veient-se sola, se’n va anar.
Va cridar el seu ﬁll però ell es va voler quedar. La dona va sortir
remugant i va estar esperant el nen fora de la biblioteca.

El pitjor record...
el pitjor record...
Uf!
Aquesta memòria!
Potser el que se m’ha quedat gravat
és el d’una nit a Guadalajara,
quan feia poquet que jo havia començat
en el món de la narració,
que a les 3 i escaig de la matinada
vaig haver de narrar per a un auditori d’excepció:
el decorat, 50 cadires buides i tres que dormien.
De totes formes el pitjor de tots crec que l’he oblidat..

1 MAL
RECORD
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Un llibre
per Alba Lladós

això era i no era

7UHVÀJXHVLTXDWUHFRUERV
Coses de la meua terra

Biblioteca Central Gabriel Ferrater de Sant Cugat del Vallès

Francesc Martínez i Martínez

Un llibre interactiu per a petits i grans que es llegeix, es frega, es
sacseja, es belluga, es bufa, es mira...
A mesura que anem passant les pàgines, trobem un text que ens
convida a realitzar una sèrie d’accions que ens fan descobrir una sorpresa
darrere de l’altra, de manera que l’expectació no deixa de créixer ﬁns que
arribem al ﬁnal.
Un llibre lúdic on, mitjançant rodones de colors, viurem situacions
màgiques, divertides i a la vegada educatives.

Un hòme, qual nom no mos
fa falta ‘l saber, no tenía més propietat que una casa no molt gran y junt
á ella un corralet descubèrt en el que
va plantar una ﬁguera, la que començá
a creixer ab molt de poder; veritat es,
que fòra de les hòres de jornal son
plantador no fea més que cuydarla no
deixant creixer al seu alrededor una
herba y tenint sempre la tèrra ben
mullideta; els dos únichs y grans volers que tenía, eren la dòna y la ﬁguera,
y no estant aquélla mal humorada y
ésta ben poderosa ya estava éll desvanit y era feliç. Cerixqué la planta ab
mòlta força tirant unes rames com á
verdanchs y uns pámpols com á plateres, y va fer tres ﬁgues, que eren l’
encant del matrimoni. El temps se ‘ls
passava contemplantles y medint ab
la vista lo que cada día creixíen, quant
ya eren grossetes va sugir alló de qué
farien d’ elles, per que el menjárseles ni
pensarho, havía que donarles més honors. Si haveren segut bacores li les posaríen á San Juan en la ma el día de la

festa, pero com que eren ﬁgues, encara que primerenques, no podía ser. ¿Li
les donaríen al senyor Retor? ¡ca! era
poch; ¿al Obispo? Mira que sòrt tindría;
¿pues al Gobernador del Reyne? ¡qué
més vullguera ell!; s’ acabat, al Rey; aixó,
al Rey; éste es tenía de menjar les tres
ﬁgues. Este dialech passá entre marit y
muller, quedantse tranquils después de
resòlt tan difícil problema. Atabollaren
les ﬁgues y començaren á clavillar, y la
dòna va amanir una cistelleta molt ﬁna
y guapeta. Per ﬁ maduraren y era glòria
el vóreles tan polides y clavillades; cullides ab gran cuydado una matinada,
les posaren en mig de pámpols dins d’
aquélla y agarrantla del ança ‘l marit es
va despedir de sa muller, no sense qu’
ésta li encarregara tinguera molt de cuydado ab aquell present, mamprenint
el camí cap á Valencia ahon entonces
esta la Còrt.
Ala qu’ anirás tot el día, ya
havía deixat á la çaga el Fòrt de Bernia y después á Lagüar y al últim Orba

y divisava Pego ahon pensava fer nit,
quant al passar per la Bastida pegá un
entrpeçó y caigué; per més que procurá
alçar la cistella pera que no tocara tèrra,
aquélla pegá una sangolejada fòrta; no
més alçárse la registrá y ab gran disgust
vegué una ﬁga mig esclafada, per lo
que agarrantla del peçonet se la menjá, seguint después el camí y dormint
com indicavem en el esmentat pòble;
al sen demá, encara el día no claregava, ya nostre hòme ‘s posava atra vòlta
en camí, y sense entrar a Oliva ni Gandía, deixantse á la esquèrra Tavernes
de Valldigna, per mig dels arenals aná
á passar el Xúquer per Cullera, y á fer
nit á Silla, ahon va entrar ya fosch, per
lo que ‘n un carrer estret un animal carregat pegantli ab el cornial de la saria
un espantó el tirá contra la paret, y naturalment, sobaquejá la cistella contra
la mateixa; no més entrá en l’ hostal la
vá registrar veent ab gran pena que una
ﬁga estava esclafada, per lo que agarrantla del peçonet se la menjá com l’
altra, no quedantli més que una.
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Apenes l’ aurora començá
á amontonar nuvols per l’ Orient, damunt les mansetes ones tenyint aquelles d’ or y vermell, y á lluentejar el lach
de l’ Albufera, convertintlo en inmens
mirall argentat, nòstre viatger deixá,
no les blanquetes y suaus plomes, sino
una especie de jas de senyil y palla de
d’ arroç que li va servir de llit y que á éll
per lo molgut de la caminata li havía
semblat de llana dolça, y registrant la
cistelleta pera vorer l’ estat de la única ﬁga, no tan llauger com el dies d’
abans, pero sí més cuydadós, prengué ‘l
caní de la capital ahon aplegá á mitant
matí. Sense entrar per dins de Valencia,
per fóra murs s’ en aná en busca del
Real, aplegá al Palau, y els güardes que
estaven á la pòrta no ‘l deixaren entrar
per més que día que li portava un regal al Rey. En vista d’ açó es sentá en
un banch de pedra dels que rodejaven
la plaça ó esplanada del magestuós
ediﬁci; a pòch va vorer aplegar una cavallers molt ben posats que ‘s ﬁcaren
dins, per lo que ‘ll ho va intentar, pero

ab el mateix resultat d’ abans; ara be,
aquells se ‘n adonaren de la pretensió
y el objecte del modós hòme; al cap
d’ un ratet es presentaren uns senyors
molt lluhits y ab gran acompanyament;
eren els Jurats de la ciutat, que segons
la gent día, li portaven molt bones noticies al Soberá. Aproﬁtant la ocasió atra
volta va voler entrar el de la cistelleta,
pero es quedá fòra ab mòstres de gran
disgust, lo que á tots cridá l’ atenció;
pero éll ferm sense alluntarse de la pòrta es sentá en el banch atra vòlta á esperar; al rato eixiren els Jurats ab tot el
boato de la entrada y s’ allunyaren; encara no havíen passat el pont ixqué un
dels cavallers que primer havíen entrar,
y cridant al pacient hòme l’ entrá en el
Palau y el va introduir en una cambra
ahon acompanyat de varis cavallers y
personatges estava molt content el
Monarca, el que va dir al de la cistelleta: «¿que li ocurrix al bon hòme?».
Este respongué: «Senyor Rey, yo que
soch un pòbre jornaler vaig plantar una
ﬁguereta en el meu corral, la que s’ ha

criat molt poderosa y engüany ha fet
les tres primeres ﬁgues, les que, entre
la dòna y yo, diguerem que no se les
podía menjar ningú més que ‘l Rey, y
per aixó venía a regalárliles; pero per el
camí en la primera jornada es va esclafar una, per lo que me la vaig sampar;
al remat de la segón es va esclafunyar
atra, per lo que també me la vaig sampar, portant açí la tercera»; y apartant
els pámpols la ensenyava. Vista per el
Monarca li digué: «aá vorer com te la
sampes », y el hòme agarrá per el peçonet la ﬁga tercera y se la menjá. Vista
per el Rey la obediencia, y coneixent
la bòna voluntat y honradeç del vasall,
maná que li carregaren un mao de diners y de ròba de vestits pera éll y la
seua dòna, despedintlo.

Molt gojós s’ entorná á sa
casa ahon la dòna ‘l va recibir ab gran
alegría, registrant en seguida tot lo que
portava pera contarho al sen demá en
el fòrn.
S’ estengué la noticia per el
pòble y la casa no ‘s buydava d’ amichs y curiosos que anaven á donarlos
la nòra bòna al matrimoni, algúns ab
pròu enveja; d’ éstos era un rich molt
avariciós que á vòltes li havía donat
jornal al hòme, al que ab gran misteri li
va preguntar cóm se hu havía apanyat
pera que ‘l Rey li havera donat aquelles
riquees, responent l’ atre que per haverli regalat tres ﬁgues, pues li agradaven molt al Soberá, no entrant en més
detalls per més que l’ atre li maxucava.
Cabilós el rich avarient, no
va poder dormir en tota la nit, hasta
que se li va ocurrir una idea, la de carregar de ﬁgues el seu parell de maxos y
ab ells presentarse al Rey; pensat y fet,
al sen demá de matí va omplir quatre

corbos de ﬁgues, de les seues ﬁgueres,
y ya de nit, aproﬁtant el que fea lluna,
sense que ningú ‘l vera, mamprengué ‘l
camí de Valencia per el Collado, y per
pròp de Calp y les parets de Benissa,
á descançar més allá de Gata, en una
venta, ahon ya estava segur de que no
‘l coneixíen. Al cap de tres jornades ben
cunplides, aplegá á la capital, y á la mija
lluna del Real, ab sos dos maxos arriarats, empenyantse á crits y á la fòrça en
entrar á vorer al Rey á pesar de la oposició dels güardes; al mateix temps, els
maxos qu’ eren jovens y fogosos, al vorer un cavall, escomençaren á bramar,
els gossos que per allí havía á lladrar,
aixina com els xicons y faramalla á aúcar, armantse la gran bataola entre crits
i gellits d’ uns, brams lladrits y relinygs
de besties, y auchs d’ atres; aplegant
hasta la cambra del Rey l’ albolot, preguntá este, alló qué era, y enterat, va fer
passar á sa presencia ‘l queferós. Ya allí
digué éste: «Senyor Rey, enterat per un
jornaler meu, que vos portá tres ﬁgues,
que vos agraden més que á un bacó,

vos porte dos cárregues cullides en les
mehues ﬁgueres que son les millors del
terme». El Monarca, junyint les selles,
digué: «vaig á premiar ta intenció ab
lo que ‘s mereixedora»; y dirigintse als
que allí estaven aﬁgqué: «á vorer, abaixeu á este al jardí, y allí, deixantli nueta
la cara de darrere y lligat cap per avall
ab l’ objecte de que aquella més es vaja
y de consegüent més lluixca, li esclafaréu totes les ﬁgues qu’ ha portat, pero
tirant de lluntet». No va ser menester
repetir la orde; en un punt va estar colocat en una plaçeta del jardí nòstre
hòme ab la referida cara, per cert molt
galtuda, mirant al sol; portats allí els
dos maxos, escomençaren á ferli arca
ab les ﬁgues, no quedantne una en els
corbos, ni havent marrat la punteria ni
una volta; acabada la operació l’ atravessaren damunt d’ un maxo y arriarat
l’ atre darrere ‘l tragueren al camí per el
que caminant anava dient:
«qué rahó té la gent en dir
que la avaricía esgarra ‘l sach».

això era i no era 35

34

això era i no era

La reyna y la gerra
Coses de la meua terra
Francesc Martínez i Martínez

La noticia de que ‘n breu la Reyna Isabel II aniría á Alacant, s’

to, un cubertor de seda ròja. Davant d’ este maniquí, que re-

estengué per tota la Provincia y fou motiu de conversacions

presentava la Majestat de la Reyna, totes les nits, á prsència

y comentaris per tots aquells pòbles, en especial en ú de la

dels tertulis, recitava l’ Alcalde ‘l discurs: la bava els caía a tots

sèrra d’ Altea, qual nom es Tárbena, y, la veritat, el dich en

al vorer lo be que hu fea; ab quina entonació día: «Senyora,

pór, ya que no ‘ls agrada molt als vehins d’ aquell que ‘s conte

delante los pies de vuestra Maquestat, presurosos acudimos

el verdader soçuit següent:

los hicos de Tárbena para rendir el homenaque, etc».

En aquell, com en tots els demés pòbles, es tratá del real

Desvanit estava nòstre hòme, y més sos amichs, al pensar el

viaje, especialment en la reunió de casa del Alcalde, junta

còlp que ‘n Alacant donaría.

compòsta per esta autoritat, l’ alcaldesa, Retor, Jutge, Secretari, Mestre d’ escola, Barber y alguns Regidors. Allí es feen
comentaris de les festes y comisións, nomenant á la que al
poble tenia que representar, presidintla, per supòst, l’ Alcalde,
que dirigiría la paraula á sa Magestat en nòm de Tárbena.
Pero este era ‘l apuro; ¿qué diría? Pronte trobaren remey entre tots, acordant que, ajuntats el senyor Retor ab el Secretari y Mestre, arreglaríen un parlament que dependría d còr
aquella autoritat.

Aplegá l’ avís del Jefe polítich, y el punt de recibir la Reyna
als representants dels pòbles; davant d’ esta desﬁlaven, com
de costum, les comisións totes. La de que tratém, compòsta per Alcalde, Regidors y Secretari, es pará en ferm, y fent
una gran reverència y endoblegant un pòch la cama dreta,
tirant el pèu cap á darrere, á modo de coç, digué ‘l primer, ab
veu que apenes se oía: «Senyora... Senyo... ra... Senyo... Se...»
Pegada se li quedá la llengüa escomensant á voler tragar la
saliva, que no tenía, y tot sofocat y ròig, com un perdigòt,

Als pòchs díes nòstre triunvirat tenía escrit un sermonet curt,

arreá cap a fòra, no parant hasta ‘l carrer. Ya allí, sos compan-

pero bonico; el Secretari ‘l llegía y l’ Alcalde anava repetintlo.

yons, tan correfuts com éll, en tò de reconvenció, li digueren:

Se li quedá pronte ben deprés, dientlo com un papagall; pero

«¡Pero hòme... ¡tan be que díes el sermonet en casa!» A lo

tenía pòr d’ encontrarse davant de la Senyora, lo que solu-

que contestá aquéll:

cionaren com es vorá.
En molts d’ aquells pobles s’ acostuma guardar l’ aigaüa en
unes grans gèrres, y pera poharla empleen un carabaçí; pues
be; li vaen posar à la gèrra de casa l’ Alcalde el vestit de boda
de l’ Alcaldesa, y al carabaçí, que fent de cap estava damunt,
la mantellina de randa, y ademés, ben estovat, á estil de man-

«no ‘s lo mateix parlar en sa Reyna,
que ‘n sa gerra»
y tal com sòna, ha quedat com a refrá en aquells pòbles.
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La cita
La humanidad como un todo,
una vez tuvo un sueño; todos y nadie
construyeron el sueño poco a poco,
y los antiguos narradores de historias están
allí para hacernos recordar.
William Butler Yeats

