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editorial

Com hem de viure? 

amb, de, per, o contra el conte? 

Si, tal com diuen que estan les coses, «viure del cuentu» arriba 

a esdevenir quelcom aliè al nostre ofici, quelcom que no té res a 

veure amb les històries, proposem de viure amb el conte. 

D’ençà de l’última N, els narradors ens hem trobat a festivals 

(EVA, Gallecs...), maratons (Guadalajara...), bars (Harlem, Astrola-

bi...), encontres (FEST...), i hem xerrat, explicat, divagat i fins i tot 

compartit experiències inoblidables. Hem llegit contes i teories, 

hem sentit anècdotes i tafaneries. Potser ens hem entrenat en 

disciplines necessàries per a la nostra manera de fer, o hem gau-

dit d’altres oficis. Amb això, i altres coses que vulgueu, proposem 

d’anar alimentant cos i ànima de contes i més contes, omplint 

el nostre bagatge.

Amb l’exigència amb la feina, la formació conscient, la difusió 

de l’art de la narració i, sobretot, amb l’acte generós i natural de 

compartir proposem de fer per al conte un bell i ample camí. 

I si exigeixen això o allò i ens volen emplaçar massa encí o massa 

ençà, proposem de no fer res, res de res contra el conte.



Com et presentaries en una frase? 

Sóc una dona fascinada per les paraules.

Vet aquí una vegada… què segueix?

Una mirada tramposa, un home que fica el gat dins un sac i una cançó mal 

afinada.

Quin personatge de conte t’ha despertat més passions? 

En Juan Pantera i el narrador que l’explicava aquesta història.

Un lloc insòlit on hagis narrat?

A la plaça de l’Obradoiro (Santiago de Compostel·la). Era la primavera del 

2006, cada dilluns al capvespre ens trobàvem, sota uns portals, per explicar 

contes... alguns dilluns encara penso que sóc allà!

Un conte impossible d’oblidar?

«Amor e crimes de Juan Pantera».

On seràs d’aquí a deu minuts?

A la cuina fent un pa de pessic. M’agrada llevar-me al matí i saber que un bon 

postre m’espera.

On t’imagines que seràs d’aquí a 10 anys?

Cuinant... una història suculenta a foc lent. 

Ens vols dir alguna cosa més?  

Entre ella i ell sempre hi ha 1000 km. 

Ningú no sap d’on surten les històries, simplement ens veiem arrossegats per 

elles. En ocasions la mateixa història neix a dos llocs al mateix temps, per 

exemple a 1000 km... si voleu saber com continua ens veiem a la propera 

actuació!

Almudena 
Francés
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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.

Scherezade  
Bardají
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Com et presentaries en una frase?

Vet aquí una dona que creu que amb les paraules es pot arribar  

al fons de les coses, coneixer-les i ajudar a transformar-les.

Vet aquí una vegada… què segueix?

Una allau d’imatges, emocions, aromes, sons, textures… Una història  

en què cada paraula és evocadora d’una realitat que ens allunya de la nostra  

i ens permet creure en mons possibles i realitats canviants.

Un lloc insòlit on hagis narrat...

A un dormitori d’una casa del Cabanyal, un barri màgic i lluitador 

de la ciutat de València, on les ones de la mar et porten mil i una històries.  

Bé, i a un wc mentre algun xiquet espera la inspiració divina 

per a deixar anar «allò» que ja no fa falta.

Una imatge val més que mil paraules?

Jo prefereix mil paraules ben dites i triades que vagen teixint 

la imatge en aquells que les escolten.

Un conte impossible d’oblidar.

«El vestit nou de l’emperador», és el primer conte que vaig contar 

i cada dia em sembla més actual. Últimament, ha caigut a les meves mans  

«La jove dona teixidora» de Marina Colasanti, que em té el cap molt ocupat.

On seràs d’aquí a 10 minuts?

Acabant aquesta entrevista i després a fer el dinar 

que el cos també cal alimentar-lo

On t’imagines que seràs d’aquí a 10 anys?

10 anys? Mare! Tal com va el món! Del que estic segura és 

que els contes i les paraules ens seguiran acompanyant. 

I cada vegada serà més i més necessari que hi haja qui els conte. 

Ens vols dir alguna cosa més? 

Això va ser i era una professió que em feia feliç i em permetia créixer cada 

dia, que s’enfrontava a les rutines i lluitava contra… però un dia…
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a foc lent

prosòdia i tu
per Josep Lluis Gallardo

Ens centrarem a definir i situar la qüestió, a parlar de la 

prosòdia i l’etnopoètica i les activitats científiques, literàries, 

narratives, orals...; en definitiva, de la Prosòdia i tu!

La Prosòdia1 és la part de la gramàtica que ensenya la rec-

ta accentuació i pronunciació dels mots. Hem d’entendre la 

gramàtica extensament i, aleshores, encabirem altres disci-

plines interessants per a nosaltres, com ara: l’harmonia, la 

dicció, la música, la semàntica, la poètica, la retòrica, la na-

rrativa, la glossemàtica...

En aquest context, intentarem desgranar aquelles parts 

d’aquesta disciplina que considerem essencials per a i des 

1 Per a saber sobre el tema, vegeu-ne: Grup d’Estudis de Prosòdia (GrEP) 
que forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del De-
partament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona.

del fet narratiu: ens centrarem en la prosòdia audiovisual, per 

bé que parlarem d’altres.

Aquesta art enllaça i explica el lligam entre tonicitat i 

gestualitat, entre forma i fons. La prosòdia és a la base de 

l’evolució humana i interactua, constantment, en qualsevol 

de les nostres manifestacions vitals.

La prosòdia audiovisual és, senzillament, una de les eines del 

bagatge de les narradores i els narradors.

Però, en què consisteix exactament això de la Prosòdia?

Benvingudes i benvinguts a un espai divers, 

proteic i carregat d’intencions centrat, ras i curt, 

en allò que s’explica i com s’explica.

Permeteu-nos que us presentem la Prosòdia!

Mireu, el Grup d’Estudis de Prosòdia defineix els seus objec-

tius així:

«Entendre el paper de la prosòdia i els gestos 

en la comunicació humana, en la comprensió 

i en el processament del llenguatge». 

I, tot seguit, ens parlen del mètode:

«Utilitzem un mètode interdisciplinari (lin-

güístic i psicològic) en col·laboració amb al-

tres grups de recerca. Combinem mètodes i 

tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica 

i gestual, mètodes comparatius (adquisició, 

tipologia lingüística) i mètodes experimentals 

com el seguiment de la mirada (eye-tracking) 

i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració 

amb d’altres grups”.

Com veieu, la Prosòdia ens afecta i de ple: la comunicació 

humana, el processament del llenguatge…anàlisi prosòdica i 

gestual…seguiment de la mirada…

Uf! Vegem-ne si som capaços de posar-hi una mica d’ordre. 

El Grup d’Estudis de Prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra 

de Barcelona té diverses línies de recerca, d’entre elles, la 

més interessant per a nosaltres és aquella que ens parla de la 

Prosòdia audiovisual2.

Ens diuen:

«És ben sabut que un dels aspectes fonamen-

tals de la comunicació humana és l’habilitat 

per emprar la prosòdia i els gestos corporals 

2 Borràs-Comes, J., & Prieto, P. (2011). ‘Seeing tunes.’ The role of visual 
gestures in tune interpretation. Laboratory Phonology, 2(2): 355-380. (link)
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i facials, a banda d’estructures sintàctiques i 

lèxiques». 

I aquí, ens trobem plenament representats.

També, ens diuen: 

«Els estudis sobre prosòdia s’han centrat 

sobretot en els aspectes sonors de la parla; 

tanmateix, el so i els gestos estan molt rela-

cionats. El suport visual és clarament relle-

vant, per exemple, en l’alternança de torns 

de paraula, en l’expressió d’emocions i estats 

d’ànim, en el grau de confiança de les respos-

tes i en l’organització informativa del discurs. 

L’objectiu de la recerca en prosòdia audiovi-

sual és analitzar els senyals comunicatius cor-

porals que els parlants s’envien mútuament 

en interactuar, ja sigui a través de gestos, mo-

viments del cap o expressions facials, a més 

d’estudiar la contribució de la prosòdia visual 

i la prosòdia auditiva en la interpretació de la 

prosòdia». 

I, ara, ens adonem, probablement, de la importància de 

conèixer aquests estudis sobre prosòdia, de la utilitat a 

l’hora d’explicar històries i com la nostra feina es veuria in-

crementada, reforçada des de tots els punts de vista; sobre-

tot, en l’autoconeixement del fet oral, prosòdic i les seves 

implicacions en la comunicació. Una narradora o narrador 

conscient de la seva veu i dels seus gestos té una potència 

de l’alçada d’un campanar!

Sobre l’adquisició de la prosòdia audiovisual3, ens diuen:

«Se sap que l’adquisició de prosòdia i els ges-

tos comença des de l’inici del desenvolupa-

ment del llenguatge. Quan els nadons encara 

són a l’úter, ja poden identificar la veu de la 

mare i desenvolupen una sensibilitat per al 

reconeixement dels patrons rítmics i entona-

tius de la seva llengua nativa. Els gestos i la 

prosòdia ajuden de forma important els nens 

en l’adquisició del significat».

Saber que la prosòdia comença a l’inici del llenguatge i que 

aquesta és clau en l’adquisició del significat no ens pot 

deixar indiferents. Ens ha d’empènyer a conèixer la relació 

entre la prosòdia i el gest, per així, apropar-nos als límits del 

fet comunicatiu, a allò que suposa l’assumpció conscient 

del fet de narrar una història.

Sobre la relació entre la prosòdia i el gest4, el Grup d’Estudis 

de Prosòdia ens diu:

«Investigacions recents han demostrat que la 

part més significativa del gest (anomenada 

stroke) sol estar coordinada amb la part més 

3 Prieto, P., Estrella, A., Thorson, J., & Vanrell, M. M. (in press, to appear 
2012). Is prosodic development correlated with grammatical develop-
ment? Evidence from emerging intonation in Catalan and Spanish. Journal 
of Child Language. (link)

4 Esteve-Gibert, N., & Prieto, P. (2011). The temporal alignment between 

Malisz and Petra Wagner (Eds.): Proceedings of the 2n Conference on 
Gesture and Speech in Interaction (GESPIN 2011). Bielefeld University 
(Germany), 5-7 September 2011. (pdf)

prominent de la parla (la síl•laba accentuada 

lèxicament o mitjançant l’entonació)».

I, definitivament, arribem al moll de l’os...

Quan expliquem una història, a l’hora de fer l’èmfasi en el 

que està passant, hem de col·locar exactament el reforç ver-

bal i gestual on toca, és a dir si fem el gest precís del passatge 

en qüestió coordinat amb la síl·laba tònica de l’acció expli-

cada, aleshores, harmònicament, estem aconseguint el més 

alt grau desitjat de la prosòdia, el qual ens permetrà que hi 

arribem a aconseguir el que ens proposem... més o menys, no 

us sembla?

Jo diria que sí, i encara més... Narrar és un dels actes més 

complexos que existeix, com tocar el piano, ballar rítmica-

ment o cantar acompassadament. Per tal d’aconseguir que 

una narració arribi nítidament, sense interferències en-

dògenes, ens cal coordinar el gest i la veu, com a una unitat 

d’informació indestriable. Aleshores, tindrem una unitat de 

Prosòdia dirigida al cervell de les persones que ens escoltin: el 

que anomenem prosòdia Zero.

Fixeu-nos! La narradora X, un bon dia, es dirigeix a una sala 

plena de gom a gom i es disposa a narrar. Pel que fos, encara 

que sap perfectament quins han de ser els gestos per enfor-

tir la narració, no lliga el moviment amb la tonicitat de les 

síl·labes claus en la història i, com a conseqüència, un parell 

de persones que no han estat massa atentes no saben ben bé 

com ha acabat el discurs, o bé s’han perdut un dels passatges 

més importants i, en conseqüència, el conte queda esqueixat, 

no del tot rodó. 

No estem dient que no s’hagi explicat prou bé, o que hagi fal-

tat algun passatge, o bé qualsevol altre mancança. Diem que 

si la Prosòdia Zero no és completa (harmonia entre el gest i la 

síl·laba tònica de la paraula, harmònicament travats), alguns 

dels nostres oients es perdran una part, petita, del que estem 

comunicant i d’allò que realment volem expressar, més enllà 

de les paraules i els gestos.

Sobre l’Etnopoètica5. Carme Oriol, professora d’Etnopoètica 

en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, defineix el tema:

«L’etnopoètica és aquella part del folklore que 

estudia les rondalles, les llegendes, les anèc-

5 1 ORIOL, Carme. Introducció a l’etnopoètica: teoria i formes del folklore 
en la cultura catalana, Edicions Cossetània, Valls, 2002. 

dotes, els acudits, les parèmies, les endevi-

nalles, els enigmes, els entrebancallengües, 

les cançons, els grafits... i tants altres gène-

res d’un «art verbal» que fins fa pocs anys 

s’havia transmès sobretot oralment, però 

que avui dia, en una societat com la nostra, 

àmpliament alfabetitzada i amb un notable 

desenvolupament tecnològic, es transmet 

també de forma gràfica per fotocòpia, fax, 

telèfon mòbil, correu electrònic i Internet».

Distingeix els gèneres etnopoètics següents:

Rondalles: rondalles d’animals; rondalles meravello-

ses; rondalles no meravelloses (religioses, d’enginy, 

de gegants beneits); contarelles (betranades, conta-

relles de beneits, facècies, contarelles de mentides); 

rondalles formulístiques; antirondalles.

Mites.

Llegendes: llegendes del passat; llegendes contem-

porànies i pseudollegendes; llegendes etiològiques i 

tradicions explicatives.

Relats sobre experiències reals: succeïts i pseudo-

succeïts; anècdotes; relats d’experiències personals.

Acudits.

Fórmules: motius locals; refranys i fraseologia en 

general; endevinalles; enigmes; fórmules de fonació 

(entrebancallengües, xibolets, mimologismes); fór-

mules rimades.

Cançons: cançons llargues o narratives; cançons 

curtes (de ronda, de treballada, de captar, de bressol, 

etc.); cantarelles.

Gèneres etnopoètics no orals: folklore de fotocòpia; 

epistolografia; dedicatòries; grafits; folklore on line.
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Preguntes sobre etnopoètica 
i narració oral a Carme Oriol

1.-«L’etnopoètica és aquella part del folklore que estudia les rondalles, les llegendes, les 

anècdotes, els acudits, les parèmies, les endevinalles, els enigmes, els entrebancallengües, 

les cançons, els grafits... i tants altres gèneres d’un «art verbal» que fins fa pocs anys s’havia 

transmès sobretot oralment, però que avui dia, en una societat com la nostra, àmpliament 

alfabetitzada i amb un notable desenvolupament tecnològic, es transmet també de forma 

gràfica per fotocòpia, fax, telèfon mòbil, correu electrònic i Internet».

Aquesta àmplia definició d’etnopoètica situa la narració oral com a catalitza-

dora d’aquesta part del folklore?

La narració oral continua ocupant una posició predominant entre les expres-

sions  etnopoètiques que es produeixen en la nostra vida quotidiana. El plaer 

de contar i d’escoltar “en directe” continua ben viu entre nosaltres. Tot i que 

formem part de la cultura d’Internet, l’art de la narració oral ara per ara és 

insubstituïble.

2.-La narració oral, amb tots els seus recursos de posada en «escena», pot ser la continuadora 

d’una cultura transmesa oralment?

La narració oral s’acompanya de recursos expressius (gestuals, de modulació de 

la veu, cinètics, etc.) i això produeix una interacció molt eficaç entre la persona 

que actua com a narradora i el seu públic. Des d’aquest punt de vista, la narra-

ció oral és una eina de transmissió cultural molt important ja que actua com a 

portadora de valors i permet exercir una tasca formativa.

Pensem que de la mà de l’Etnopoètica i amb la prosòdia com 

a nodriment de les narradores i els narradors, potser, estarem 

un pèl més enllestits per al misteri, la festa, la transmissió de 

les històries.

Als inicis del llenguatge humà6, quan el Sapiens iniciava el 

nostre cicle com a espècie, la comunicació era gestual i sono-

ra, encara absent de paraules. 

Per a distingir conceptes i idees s’unia un gest amb un so i, 

d’aquesta manera, s’aconseguia la reacció esperada. 

L’evolució del cervell va propiciar la parla, el llenguatge humà, 

l’evocació subtil d’un concepte pensat, no existent física-

ment, el fet simbòlic.

En la protohistòria o més enllà, quan érem caçadors 

recol·lectors7, l’oralitat transmetia la cultura, en allò quotidià 

i, també, en l’elaboració del concepte, del mite i llurs explica-

cions litúrgiques de fenòmens naturals, amb la creació d’un 

corpus cognitiu que permetia el coneixement del món.

6 Lieberman, P. L’evolució del llenguatge humà: Les seves bases anatòmi-
ques i neuronals, 2007.

7 Escolteu les xerrades i la investigació sobre el tema del company Ignasi 
Potrony.

La prosòdia, als inicis de la transmissió de la cultura com 

a identitat col·lectiva, quan Homer8 i els seus van difondre 

el llegendari de l’antiguitat, heretat dels déus i confiat als 

homes, va ser l’eina que va permetre la transmissió de les 

històries de manera entenedora.

Als Temps Mitjos9, la tradició trobadoresca culta, prosòdi-

cament encotillada, i sobretot, la juglaresca van possibili-

tar que la cultura dels contes i cançons arribés, de manera 

ocasional, a una part de la població, i als senyors i nobles 

que mantenien les festes i celebracions. 

Al llarg de l’època Moderna10, sobretot al Barroc, la cultura 

popular pren volada i ocupa diversos espais, com ara festes, 

els mercats, les justes, les tavernes, places o barberies...

Les històries profanes van arrelar i van propiciar un incons-

cient col·lectiu de pertinença, amb una doctrina que es 

transmetia oralment.

El Romanticisme11, entre d’altres aspectes, se centrà en 

la recerca de l’ànima del poble, a través de les manifesta-

cions folklòriques i populars. En la segona meitat del segle 

XIX, bàsicament, es procedí a la recopilació exhaustiva del 

«Cançoner Popular Català». S’iniciaren estudis, es recupe-

raren tradicions..., tot plegat per a saber quines eren les 

manifestacions populars catalanes. En la recerca, s’usava la 

prosòdia per traçar els camins de descoberta.

Actualment, amb la irrupció d’internet, amb la globalitza-

ció i l’accés massiu a la informació, l’oralitat com a  meca-

nisme de transmissió de la cultura ja no existeix? Vull dir 

que ha estat relegada, bescanviada, dipositada a l’àmbit de 

la museologia o de la festa, o de la divulgació transversal 

i, per això, mancada de puresa (permeteu-nos l’expressió) 

o, fins i tot, reclosa a la torre d’ivori d’algun nostrat inves-

tigador local. 

Ens hem oblidat de la prosòdia?

8 Pòrtulas, Jaume. Introducció a la Ilíada: Homer, entre la història i la 
Llegenda, Biblioteca d’Escriptors Grecs, Fundació Bernat Metge MM-
VIII, Barcelona 2008.

9 Riquer, Martí de : “Els trobadors catalans” dins Martí de Riquer, Antoni 
Comas, Joaquim Molas: Història de la literatura catalana. Ariel, Barcelo-
na, 1986, vol 1, pàgs. 21-196.

10 BURKE, Peter. La cultura popular a l’època Moderna, Alianza edito-
rial, Madrid, 1990.

11 Francesc Fontbona; Manuel Jorba. El Romanticisme a Catalunya: 
1820-1874, Pòrtic, Barcelona 1999.
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gèneres, quins mètodes d’anàlisi s’han desenvolupat al llarg del temps. I tot 

això exemplificant-ho amb mostres del nostre àmbit cultural i lingüístic.

En tots els territoris de llengua i cultura catalana s’ha fet una important tasca 

de recollida de materials etnopoètics. A Catalunya i les Illes Balears aquesta 

tasca ha estat més primerenca, però en els darrers trenta anys altres territoris 

com València i la Franja d’Aragó han destacat per la important tasca realitzada. 

D’altra banda, des de les universitats (URV, UIB i UA fonamentalment) s’han 

realitzat estudis i projectes de gran interès. També s’han constituït xarxes de 

recerca com el Grup d’Estudis Etnopoètics que aplega estudiosos de tot el te-

rritori lingüístic català i que està vinculat a l’Institut d’Estudis Catalans. Pel que 

fa a Catalunya, destaca l’activitat duta a terme pel Grup de Recerca Folklòrica 

d’Osona així com la realitzada des de la unitat de recerca Arxiu de Folklore de 

la Universitat Rovira i Virgili.

8.-El desenvolupament tecnològic i llurs formes de transmissió van en contra d’aquest “art 

verbal” a què féu referència en la definició?

No, de cap manera. Aquest desenvolupament tecnològic facilita la difusió dels 

missatges etnopoètics, de manera que podem trobar, per exemple, acudits, ru-

mors i llegendes urbanes que circulen per Internet amb gran comoditat.

9.-D’alguna manera, un narrador o narradora oral és el suport o forma d’una

cultura ancestral en vies d’extinció o de fossilització? Som en aquest punt?

Els narradors i les narradores actualitzen el seu repertori constantment. En 

aquest repertori hi podem trobar des de temes d’una llarga tradició fins a 

d’altres de creació més recent. Però, en tot cas, els temes que perduren són 

aquells que responen a unes necessitats reals i que acompleixen una funció.

10.-Carme Oriol, moltes gràcies. Per acabar, voleu que us narri una acció etnopoètica o, sen-

zillament, voleu que us expliqui un conte?

Els contes m’agraden molt. Són el meu gènere preferit.

3.-Pensem que els gèneres de l’etnopoètica són els que emprem quan fem la nostra feina, 

absolutament totes les formes de cultura oral tenen a veure amb nosaltres i, per tant, som els 

trobadors i juglars d’aquest art, actualment. Perdó per la falta d’humilitat. Hi esteu d’acord?

L’etnopoètica s’ocupa d’aquell art verbal que és interpretat per persones que 

tenen una competència comunicativa especial, que gaudeixen de bona me-

mòria, que són portadores d’un repertori que coneixen bé. Si ens ho mirem 

així, vosaltres sou, efectivament, els joglars dels nostres temps.

4.-Com veiu el panorama de la narració oral a casa nostra?

A casa nostra hi ha una gran tradició de narradors i narradores. La prova és 

que us heu constituït en una associació, ANIN, que té una bona trajectòria al 

darrere, que publica una revista, que organitza activitats... Tot això indica que 

hi ha molt d’interès per conrear i transmetre l’art de la narració i sobretot de 

gaudir-ne.

5.-Evidentment que l’etnopoètica engloba altres formes de cultura que no són estrictament 

la narració oral, però si un narrador o narradora transmet aquelles formes orals heretades, 

retrobades o recreades, ja siguin llegendes, rondalles o qualsevol altres formes, aleshores, 

aquesta narració oral de què us parlo es converteix en el mirall que reflecteix l’etnopoètica?

Considero que és molt important conèixer bé la cultura pròpia, recuperar un 

repertori que sovint desconeixem i que els nostres folkloristes van aplegar en 

reculls d’un gran valor. A partir d’aquí, sense renunciar a allò que és essencial, 

es pot fer una relectura d’aquest llegat, actualitzar-lo i recrear-lo. 

6.-Parleu-nos 

7.-Els estudis i recerques sobre l’etnopoètica de la nostra cultura abracen també les Illes, 

València, la Catalunya Nord i l’Alguer? Com estem a Catalunya, d’estudis realitzats?una mica 

sobre el vostre llibre sobre l’etnopoètica?

El llibre d’etnopoètica va sorgir de la necessitat d’oferir un producte que no 

existia al mercat. Calia explicar què estudia l’etnopoètica, quins són els seus 
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H E L M U T  W I T T M A N N
por Monika Klose

MONIKA: ¿Qué significa para ti narrar?

HELMUT: Contar cuentos es ofrecer al público, a las personas, contenidos 

esenciales, pero sin adoctrinar. A través de la fuerza creativa, espiritual, de 

los cuentos tradicionales, el hecho de narrar es siempre  muy enriquecedor 

para el hombre. Es comunicar desde el interior... y aquí veo la diferencia 

entre explicar un cuento y leerlo en voz alta. El narrador comunica su alma.

MONIKA: Gracias a tu iniciativa, narrar ha sido declarado patrimonio 

cultural inmaterial de la UNESCO en Austria ¿Es esto una señal del 

estado vital de la tradición oral en Austria?

HELMUT: Para la comisión de la UNESCO  ha sido decisivo que pudié-

ramos aportar la prueba de que la tradición oral en Austria sigue viva. 

Conversación de móvil entre Helmut Wittman i Monika Klose, 

el día 14 de abril de 2013

Un narrador 

de la Alta Austria

Durante un congreso sobre cuentos tradicionales en Salzburg conocí a una 

folklorista cuyo tío aún practicaba el arte de narrar. Hablando,  vimos  que 

un cuento que su tío explicaba pertenecía a uno de mis relatos favoritos 

y que no existía en ninguna forma escrita. Con ello se comprobó que se 

trataba  de un texto tradicional oral. El reconocimiento de la UNESCO 

obtuvo un gran eco en la prensa, lo cual fue importante para la narración 

oral y para la percepción de ésta en Austria. Organizamos una gran fiesta 

de la narración en la que cada uno de los narradores recibió el documento 

oficial de la representante de la UNESCO. Fue un acto muy bonito que 

hizo que el sentimiento de formar un grupo, un colectivo, se hiciera más 

patente y que unió aún más a todos los narradores. Aparte de eso, el reco-

nocimiento también fue celebrado por los medios de comunicación. Todas 

las narraciones de esta gran fiesta se filmaron y ahora  pueden verse en 

www.edugroup.at, (web del Ministerio de Educación austríaco) y están al 

alcance de todas las escuelas y otras instituciones de enseñanza. Repre-

senta un gran paso en cuanto a la valoración de la narración oral en la vida 

cultural, valoración no solo para el público sino también para los agentes y 

programadores de actividades culturales. En este contexto quiero subrayar 

la importancia de un buen trabajo mediático . El narrador o la narradora 

tiene que contar bien, claro está, pero el trabajo con los medios de co-

municación es esencial para la percepción del narrador y del colectivo de 

narradores por la población.

MONIKA: Volviendo a la tradición oral en Austria… ¿Te parece que 

está muy viva?

HELMUT: En general puede decirse que la tradición de contar cuentos en 

casa, en un círculo familiar, o de vecindario, se ha mantenido durante mu-

cho tiempo, sobre todo en las regiones más campestres de Austria, segura-

mente durante más tiempo que en Alemania. Las familias más pobres no 

tenían tele y hasta bien entrados los años 50 los folcloristas o etnólogos 

aún recogían cuentos. En los años 60 y 70 hubo menos actividad (se im-

puso un lento retroceso) hasta que al final de los años 70 el narrador Folke 

Tegetthoff representó un nuevo comienzo de la cultura de narrar. Organizó 

festivales e hizo que la cultura de narrar volviese a florecer. Hoy en día 

hay diferentes formatos de actos en los que se cuentan cuentos, sea en 

escuelas, en bibliotecas, en festivales o en actos culturales grandes delante 

de un público numeroso. Yo, por ejemplo, entre otras cosas, los cuento 

regularmente en un programa de radio. 
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MONIKA: En tu página web he visto que también das seminarios

HELMUT: La mayoría de las veces son instituciones o escuelas que se di-

rigen a mí y me piden que haga un seminario para un grupo de personas 

de una determinada profesión, por ejemplo guías de paisaje.  En este tipo 

de seminarios me interesa sobre todo transmitir el entusiasmo  por los 

cuentos, por su sabiduría  que nunca quiere adoctrinar, nunca es pedan-

te, su humor, su filosofía de vida. Para mí el peligro de estos seminarios 

reside en la tendencia de los participantes a imitar el estilo de narrar del 

narrador,  cosa que veo fatal. Porque de lo que se trata es que cada futuro 

narrador encuentre su estilo personal, sólo entonces uno narra bien. Lo 

más decisivo para narrar es que el narrador vea imágenes internas cuan-

do explica. Tiene que estar dentro del cuento. El cuento está allí, las pala-

bras condensan el cuento. El «cómo», a mi parecer, no es tan importante.

MONIKA: ¿Quieres decir que no hace falta pensar demasiado en 

cómo narrar?

HELMUT: No, no quería decir esto. Una mirada analítica sobre el cuento 

está bien. Pero hay tantos gestos  estudiados, que uno ha practicado mil 

veces y que... molestan. Para mí, el narrador tiene que desaparecer, tiene 

que estar detrás de los cuentos, ceder el protagonismo a los cuentos. A él,  

el público debe olvidarle. Un narrador es lo contrario a un actor.

MONIKA: Trabajas mucho con narradores de los países de los Bal-

canes y has hecho algunos proyectos bilingües. Te interesan sobre 

todo los cuentos tradicionales. ¿Qué opinas de los narradores que 

explican cuentos de autor?

HELMUT: Cada cuento tiene derecho a ser contado. El narrador tiene la 

libertad de escoger los cuentos que quiere narrar.

MONIKA: ¿Tiene uno el derecho a cambiar los cuentos?

HELMUT: Un cuento no está fijado, precisamente ésta es la diferencia 

con un cuento escrito. Desde que se cuentan cuento, estos cambian 

cuando se vuelven a explicar. De ahí  viene su fuerza.

MONIKA: Helmut, muchas gracias por esta conversación. Ahora mis-

mo tengo muchas ganas de escucharte contar un cuento, pero no 

por el móvil. 

Para escuchar un cuento en alemán:

http://unesco.scharf.net/audio/ 

Vom_Glueck_in_der_Welt.wma

Para leer un cuento en catalán: 

Ver «Això era I no era...»  

de esta misma revista. 

Más información:

www.maerchenerzaehler.at

es cou per aquí

CONTES A LA VORA DEL FOC 
per mon mas

La transmissió del coneixement, 

que avui s’ha obert a tot el món a tra-

vés de les xarxes socials, va començar 

fa milers d’anys al voltant del foc, 

quan els més grans de la tribu expli-

caven les històries, faules i contes que 

havien sentit dels seus pares. 

Els contes a la vora del foc formen 

part del bagul dels meus records. A l’ 

hivern, l’àvia ens explicava sempre el 

mateix conte, les set cabretes i el llop, 

mentre es feien unes torrades i es-

peràvem que el pare tornés del camp 

o de munyir les vaques i la mare feine-

java. A les meves germanes i a jo, ens 

emocionava escoltar una i una altra 

vegada com el llop entrava a la casa de 

les cabretes i se’n cruspia sis.

El passat 2 de desembre,

dins dels actes del FIRA’T a Gallecs, 

ANIN, va organitzar la 

II Trobada de Narradors/es
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animo a investigar) m’ha vist créixer i 

me l’estimo. Aquest petit paradís a to-

car de Mollet es un entorn rural situat 

en una comarca farcida d’autopistes, 

polígons industrials i edificis. El 2004 es 

van iniciar un cicle de fires temàtiques 

amb l’objectiu de donar a conèixer, re-

cuperar, conservar, distribuir i cultivar 

les varietats locals que durant anys ha 

anat seleccionant i conservant la page-

sia. L’única manera d’aportar i sumar-

me al projecte, fou amanir les fires amb 

contes, m’ho vaig haver de guanyar a 

pols: Ara la nena vol explicar contes... 

deixeu-li un raconet. 

I d’aquesta forma es va crear el RA-

CONET PASSA-T’HO BÉ! Any rere any, 

fira rere fira hi ha hagut activitats fami-

A l’estiu a casa hi arribaven màqui-

nes monstruoses que segaven els 

camps i es confirmava la dita: Per Sant 

Joan, el blat al camp; per Sant Pere, el 

blat a l’era. Nosaltres esperàvem friso-

ses l’arribada d’aquells dinosaures de 

ferro, que de forma màgica, treien bales 

de palla pel cul. Quan la feina baixava, 

el pare ens portava a Gallecs, a banyar-

nos a la bassa i fèiem d’alpinistes con-

querint el cim d’aquelles piles i piles de 

bales. La resta de companys d’escola 

marxaven de vacances, nosaltres fèiem 

cabanes, corríem camp a través i es-

tiràvem la cua a les sargantanes.

Gallecs, aquest tros de natura sal-

vat de les urpes de l’especulació im-

mobiliària, (una llarga historia que us 

liars, contes o tallers vinculats amb la 

pagesia, el camp o el producte i on la 

paraula hi tingut un paper protagonista. 

Al 2011, es va proposar a la Junta 

d’ANIN organitzar la primera trobada 

de narradores i narradors orals CON-

TES AL SAC. Un únic espai on els narra-

dors i narradores explicaven contes per 

tota la família. Diferents veus, estils i 

ritmes van omplir la plaça de l’església. 

La proposta va tenir molt bona aco-

llida. Un dels objectius d’ANIN fou 

generar un espai de trobada de socis, 

d’intercanvi... un espai per fer-la petar, 

escoltar i escoltar-nos.

Al 2012, es va donar una volta més 

al projecte i va néixer CONTES A LA 

VORA DEL FOC (el perquè de to ple-

gat, està més que justificat).

Vàrem muntar tres espais amb un 

foc cadascú, el públic s’asseia a les ba-

les de palla i un narrador/a explicava 

contes relacionats amb el bosc, el foc, 

pollastres, Nadal... El públic podia anar 

d’un foc a un altre i a canvi d’escoltar 

un conte rebia una cinta de color. Amb 

dues cintes podia fer un taller de cuina: 

TAPA A TAPA, CONTE A CONTE: Talla, 

barreja, remena, amassa, munta, menja 

i seu a escoltar contes . 

L’escenari i la il·luminació va anar 

a càrrec de la natura, un sol amable 

ens va acompanyar durant tot el matí. 

L’espectacle a càrrec de les narradores 

i narradors de  l’ANIN, amb el seu sa-

ber fer, va regalar contes a tot el públic. 

Així de senzill! I sense tecnologia! 

Ens sorgia un dubte? Com paguem 

la feina? El que es veu i el que no es 

veu? Vàrem pensar que seria una bona 

idea pagar amb producte. Art x Art. Tots 

els ANINeros/es van poder endur-se a 

casa productes elaborats a l’obrador 

de Gallecs, llenties, cigrons menuts, 

espelta petita, melmelades, conserves, 

TOC, la nostra cervesa i una carbassa. 

Productes fets amb calma i amor, pro-

ductes de proximitat i ecològics.

I dies després, estic segura que 

molts dels companys i companyes 

que van participar en aquesta troba-

da obrien l’aixeta per posar en remull 

els llegums, tastaven la melmelada de 

tomàquet o feien un glop de TOC... 

tot recordant l’experiència viscuda un 

matí de desembre i sentien Gallecs un 

xic seu.

Aquest projecte que repetirem en-

guany, no hagués estat possible sense 

la col·laboració de la gent del territori, 

l’associació agroecològica de Gallecs i 

el Consorci de l’espai rural.... però sen-

se vosaltres segur, segur que no hagués 

estat possible.

Aprofito aquest article per donar-vos 

les gràcies. Ens mirem al desembre.

www.espairuralgallecs.cat

www.aegallecs.cat
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El manteniment de la narració oral  
tradicional en l’actualitat:  
alguns projectes duts a terme a Letònia 
per Art Guntis Pakalns 

Doctor en Filologia

Institut de Literatura, Folklore i Art

Arxius de Folklore de Letònia,

Primer expressaré molt breument com explico ha-

bitualment què és la narració. La narració no és tant sols 

la capacitat de determinades persones per relatar oralment 

esdeveniments davant d’un públic reduït o nombrós. És 

un moviment, una subcultura, un renaixement que té lloc 

a molts països. Els narradors tenen les seves associacions, 

festivals, llibres, sistemes de formació i nombrosos recursos 

a Internet. La narració té subdivisions força diferents: na-

rració escènica, narració professional, narració tradicional 

dins d’una comunitat, narració digital, narració empresarial, 

narració a escoles, biblioteques i esglésies, narració com a 

curació i com a solució de problemes socials, etc.

La formació de narradors implica el desenvolupa-

ment o l’adquisició d’una identitat especial: la d’un narra-

dor. Un narrador és una persona que reuneix característi-

ques i elements diversos: els contes, l’habilitat de narrar-los 

oralment, la connexió amb la tradició (la gent que hi havia 

«abans» que ells) i la comunitat (la gent que hi ha «davant» 

d’ells). M’agradaria fer un aclariment pels folkloristes: un 

narrador difereix d’un informant pel fet de ser més actiu i in-

dependent, mentre que una major llibertat a l’hora d’actuar 

és el que diferencia un narrador d’un actor.

Hi ha unes quantes idees que conformen la base de 

l’ideologia moderna sobre la narració:

1) Narrar i escoltar històries es considera una necessitat hu-

mana bàsica. 

2) La tecnologia moderna no pot desplaçar la narrativa oral, 

sinó que li obre noves possibilitats. 

3) Les habilitats narratives es poden desvetllar, desenvolupar 

i perfeccionar, i realment tothom que vulgui pot aprendre a 

narrar. 

4) El més important per aprendre a narrar històries és fer-ho. 

5) La narració no és un monòleg, és un art de situacions i 

diàlegs subtil, l’habilitat per triar la història adient per a la 

situació adient, la capacitat d’adaptar-la. 

6) No s’ha d’aprendre mai un text de memòria, has de crear 

la teva pròpia història! (Sembla pertinent observar que gai-

rebé totes aquestes idees es contradiuen amb les idees clàs-

siques cultivades per la ciència dels folkloristes.) 

El meu interès pels contes i les llegendes populars de 

Letònia va començar quan estudiava el treball d’un cone-

gut avantpassat meu, Anss Lerhis-Puškaitis (1859 – 1903), 

el germà de la meva besàvia, que va treballar en una petita 

escola rural de la parròquia de Džūkste a finals del segle 

XIX. Va publicar l’edició més extensa de contes i llegendes 

populars letons d’aquella època, reunint uns 6.000 textos en 

7 volums. Després de graduar-me a la Facultat de Filologia 

l’any 1983, vaig obtenir un lloc als Arxius de Cultura Popu-

lar de Letònia. I m’hauria tornat un erudit ocupat en tasques 

d’arxiu rutinàries si no hagués estat per algunes trobades 

meravelloses.

Durant una de les meves sessions de treball de camp 

l’any 1987, prop del meu poble nadiu, vaig conèixer una in-

formant: Alma Makovska. Parlava un dialecte molt proper 

al meu. Durant 18 anys vaig enregistrar més de 200 ho-

res d’àudio d’ella, que incloïen uns 60 contes tradicionals 

i desenes d’històries de fantasmes. Alma havia heretat els 

contes tradicionals del seu avi, el seu pare i els seus germans. 

De vegades actuàvem plegats a les escoles, o bé a la ràdio 

i la televisió: ella amb les històries i jo amb el «comenta-

ri acadèmic». Vaig intentar entendre de quina manera ella 

podia «enganxar» gairebé qualsevol audiència amb la seva 

senzilla actuació, i aquest secret es va convertir en una de les 

direccions que van prendre les meves activitats d’estudi.

El segon tomb va arribar gairebé alhora, al final del 

període soviètic. En una conferència pública, estava parlant 

sobre el meu parent (Lerhis-Puškaitis), quan vaig mencio-

nar el sistema de classificació de narració popular que va 

crear, centrat en els contes de fantasmes. De sobte, el públic 

es va quedar en silenci i vaig entendre que havia de narrar 

com a mínim algun d’aquells contes. Els anys següents em 

vaig fer conegut com a narrador d’històries de fantasmes; 

més tard també vaig intentar-ho amb llegendes urbanes, 

anècdotes i contes populars. Un estudiós del folklore nor-

malment «s’amaga» darrere del micròfon. Però hi ha moltes 

coses dels contes i de la forma de narrar-los que només es 

pot trobar de l’altra banda del micròfon, la del narrador. Em 

vaig acostumar a incloure contes a les meves conferències, 

he preparat diversos cicles de programes de ràdio on narro 

contes i llegendes populars i els comento. L’habilitat per na-

rrar històries proporciona un plaer especial i es converteix 

en una addicció que resulta incomprensible per a aquells 

que no han narrat mai.

L’ACADÈMIC I EL NARRADORSOBRE LA NARRACIÓ

Anss Lerhis-Puškaitis (1859 – 1903), recopilador i editor de contes 

populars letons al seu despatx, pels volts del 1900.

Alma Makovska (1922 – 2004), informant i narradora de contes populars. 

Foto: Guntis Pakalns.
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PROJECTES DE NARRACIÓ TROBADA DE NARRADORS
Qualsevol projecte, fins i tot un de petit, pot influir 

si funciona en el grup objectiu correcte, si compta amb una 

bona publicitat als medis de comunicació (Internet inclòs) 

i si els participants segueixen treballant-hi fins i tot després 

de la finalització oficial del projecte. Gairebé a tots els pro-

jectes he col·laborat amb una persona, filòsofa de formació, 

que exerceix com a líder del moviment folklòric infantil: 

Māra Mellēna (convidada al primer World Festival of Epics 

l’any 2006).

Vet aquí algunes de les idees que es troben a la base 

dels projectes de narració. Els estudis moderns de cultura 

popular tendeixen a reflexionar i analitzar de forma cada ve-

gada més crítica aquesta mena de categories, anteriorment 

(aparentment?) òbvies i idealitzades, com ara nació (poble), 

tradició, patrimoni antic, etc. Les tradicions no són solament 

uns «textos antics», també ho és, per exemple, el propi procés 

de narració. Els textos poden també ser recents, personals i 

situacionals (per exemple, els fets de la vida de la persona), 

però la tradició de narrar-los és antiga i important. Que és 

més important i més difícil: representar una tradició sobre 

d’un escenari o mantenir-la a les situacions quotidianes, a les 

famílies i a les petites comunitats? La tradició no tant sols 

es pot transmetre de forma passiva, també pot ser apresa i 

modelada deliberadament (per descomptat, el resultat depèn 

del coneixement i la intel·ligència dels individus impli-

cats...). Una tradició congelada, inalterable, és una tradició 

morta. «Els temes antics» únicament són interessants quan 

poden ser utilitzats per l’home modern. Per a l’existència 

d’una nació no només tenen importància les tradicions més 

famoses, específiques i impactants que posseeix, sinó també 

les que semblen tan trivials que ni tant sols els estudiosos i 

els buròcrates de la cultura hi han parat atenció.

A principis del 2006 vam fer una trobada amb na-

rradors de Munich a Alemanya: l’acadèmia de narradors 

Goldmund. El seu director, el narrador Norbert Julian Ko-

ber, que també es dedica a la formació, estava escrivint en 

aquells moments la seva tesi doctoral, dedicada a la com-

petència narrativa. La idea principal del projecte «El des-

envolupament de les capacitats narratives dels adults: una 

perspectiva europea» (Octubre de 2006 – Juny de 2008), 

dins del programa europeu d’aprenentatge al llarg de tota la 

vida Grundtvig 2, era formar en narració els «majors joves», 

és a dir, els jubilats. A banda d’això, a Letònia nosaltres te-

níem els nostres propis interessos: augmentar el prestigi de 

la narració en el moviment folklòric i proporcionar formació 

de narració per als professors de folklore.

Els resultats del projecte: es va formar una xarxa de 

narradors i organitzadors de sessions de narració a diferents 

zones de Kurzeme (zona occidental de Letònia) que va ge-

nerar una comunitat amb una identitat compartida: la de 

narradors de Kurzeme. Aquesta xarxa encara segueix opera-

tiva un cop finalitzada la tasca del projecte.

Māra Mellēna impartint cursos de narració per a adults. Foto: Guntis Pakalns. Festival de narració Ziv Zup (Sopa de peix) de 2008. Foto: Guntis Pakalns.
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Una de les nostres creacions és el festival de narració 

Ziv zup (sopa de peix), organitzat des de l’any 2007 a finals 

d’abril. En aquesta època els peixos salten la cascada més 

ampla d’Europa, que és la del riu Venta, prop de Kuldīga, i 

es celebra la festa del poble. Els guanyadors del concurs de 

pesca fan una donació del peix que han pescat. Llavors es 

cou en una foguera una sopa de peix i tothom en pot guan-

yar una escudella... narrant una història. El festival compta 

amb una bona publicitat: per exemple, l’any 2008 es va re-

transmetre una hora i mitja en directe del festival a un dels 

principals programes de la ràdio letona. A partir del segon 

any del festival, també s’han fet activitats en altres pobles, 

on hi han participat convidats estrangers: Gražina Kadžytė, 

de Lituània (2008), Piret Päär, d’Estònia (2009), i Marlis 

Kramer, d’Alemanya (2011).

Al mes de setembre de 2010, en el marc d’un projec-

te artístic anomenat «Nit blanca» es va posar en pràctica el 

següent projecte. En un carrer de Rīga (Ernesta Birznieka-

Upīša iela) durant vuit vespres consecutius, la gent es va 

aplegar durant dues hores per narrar i escoltar històries. Hi 

havia tres o quatre tauletes amb «menús d’històries» dels 

narradors convidats. Els joves (voluntaris del projecte) con-

vidaven els passants a aturar-se i passar una estona escoltant 

contes, així com a narrar-ne. Alguns escriptors joves van 

escriure les seves històries al paviment, la gent de la ciutat 

narrava els seus records, i els músics de carrer també s’hi van 

implicar en el projecte, en el qual van participar 14 narradors 

dels projectes esmentats anteriorment, juntament amb al-

guns escriptors, editors de revistes i joves actors. Tot i que va 

ser difícil captar l’interès dels passants, tots els participants 

van mostrar-se molt satisfets per l’experiència adquirida.

ZIV ZUP NARRACIÓ AL CARRER

Festival de narració Ziv Zup (Sopa de peix) de 2008. Foto: Guntis Pakalns. Narració als carrers de Riga el setembre de 2010, foto: Guntis Pakalns.
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Els rituals són diferents quan explico contes per a públic infantil  
o per a públic adult. No sempre tinc l’oportunitat de fer-los,  
perquè quan arribes a lloc, a vegades, les circumstàncies  
requereixen la meva atenció en coses no previstes  
i m’adapto al que hi ha. 

Per norma sempre intento arribar amb un mínim de mitja hora 
abans al lloc, a vegades amb més temps, depèn si és lluny,  
si ja conec el lloc, de l’escenari que hagi de muntar... Així tinc 
temps per acomodar l’espai, fer modificacions, muntar l’escenari 
segons la sessió, fer proves de so i llum si calen, arreglar-me...

Si són contes per a nens, m’agrada xerrar amb ells, preguntar-los  
el nom, l’edat, amb qui venen, què els agrada... Si són contes per  
a adults el que m’agradaria fer, i que no sempre és possible,  
és aïllar-me, no xerrar amb ningú. Normalment mitja horeta abans 
em prenc un caramel de potassa per hidratar bé la gola, ja que 
sovint tinc problemes amb ella. M’agrada relaxar-me, fer alguns 
exercicis de respiració, d’estiraments, enclavatge a terra, moure 
els malucs, fer exercicis de mobilitat amb la llengua, recitar en veu 
alta embarbussaments i fer una ullada als contes que explicaré.

RITUAL DE CUENTERO: Llega el día de la actuación y, aunque 

haya actuado la noche anterior y la otra y la de más atrás, el 

nerviosismo se apodera de mí, el mismo o quizá mayor que 

el que sentí ese 27 de marzo de 1992 cuando por vez prime-

ra me subí a un escenario a contar un cuento. Intento llegar 

como mínimo una hora antes, busco al encargado o encargada 

de la actividad y después de presentarme le hago algunas 

preguntas aunque sepa de antemano las respuestas: tipo de 

público, edad, temas tabú y, muy importante, la duración de 

mi participación. Me sitúo en un lugar apartado y observo al 

personal. Al faltar 20 minutos busco un aseo o camerino, me 

pongo mi traje de trabajo (una camisa o camiseta especial 

solo usada para contar), mi reloj de cadena que pongo en hora, 

y mi inseparable pañuelo (que debe ser regalado) en la cabeza, 

una señal de identidad, un ritual o el recordatorio de que en 

este oficio siempre es la primera vez. Aunque no soy creyente 

me santiguo como norma de respeto a mi madre, que sí lo es, 

y caliento la garganta con ejercicios de pronunciación y reso-

nadores. Repaso mentalmente el repertorio, me miro al espejo, 

me doy ánimo, sonrío, me niego a hablar con absolutamente 

nadie los últimos diez minutos y cuando me dan la señal entro 

al escenario, no sin antes tocarlo y llevar mi mano a la sien. 

Lo que sucede de ahí en adelante es otro cuento....Carme González

el secret de la picada

Rituals i símptomes d’abans de començar una sessió

Caoz

Traducció de l’anglès de Susana Tornero, 

autoritzada per Guntis Pakalns.

Article fragmentat per tal d’adaptar-lo 

als requeriments de la revista.

Podeu llegir l’article complert a la web de l’associació, 

apartat «bibliografia»: 

http://www.anincat.org/category/llibres/

Crec que un dels grans èxits d’aquests projectes és 

que no formen a narradors individuals, sinó que creen co-

munitats on es produeix la narració en viu, on la gent es co-

neixen els uns als altres i poden treballar plegats en diferents 

situacions. Avui en dia no cal que aquestes comunitats si-

guin de tipus estrictament local. Les persones es poden reu-

nir, comunicar-se; la identitat comú, l’experiència comuna 

és el més important. La formació de narradors té quelcom 

peculiar: quan estan narrant bons narradors, pot ser que, tot 

d’una, el públic faci de narrador i els narradors de públic. 

La cooperació de les tres generacions és molt important: 

tothom té experiències i coneixements propis; la renovació 

de la tradició pot iniciar-se en la generació més jove.

La narració d’històries viva és molt més important 

que un debat sobre les tradicions «més autèntiques» i «més 

antigues». Així doncs, som-hi, narrem contes! Només na-

rrant es pot aprendre a narrar, atreure el públic, familia-

ritzar-se amb les formes tradicionals de narrar històries i 

conservar-les.

ALGUNES CONCLUSIONS

Participants del concurs de narració infantil el 2007. Foto: Andrejs Svilāns.
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La puça russa
per Roser Pecanins
Biblioteca Ripollet

Aquest llibre, guanyador del 13è 

Premi Conte Infantil Sant Joan de 

Déu, ens ha agradat pel seu format. 

El conte té forma d’acordió i explica 

la història de la Polina, una puçeta 

que toca l’acordió i és l’estrella de 

l’espectacle del circ d’en Penkov, un 

patró que fa treballar els seus artis-

tes sense descans. Amb un llenguatge 

rimat, l’autora ens fa viure els senti-

ments de la Polina i ens relata com la 

més menuda del circ aconsegueix ani-

mar la resta d’artistes a cercar la seva 

llibertat. Un conte sobre l’explotació 

laboral i que permet, a nens i nenes, 

apropar-se al món del circ
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Després de mirar i remirar el 

sisè volum de l’edició crítica de les 

Rondaies mallorquines d’en Jordi 

des Racó, un llibre ple d’erudició, 

he decidit que no em calia pas in-

tentar escriure cap mena de text 

de presentació perquè a la contra-

portada n’hi ha un que està més 

que ben escrit. L’he copiat direc-

tament  del google, o sigui que qualsevol hi pot fer cap, si 

vol, per llegir-lo.

Diu així:

La present edició, iniciada l’any 1996 amb motiu del cente-

nari de la publicació del primer volum de la primera edició 

de l’Aplec de rondaies mallorquines d’En Jordi d’es Racó, 

pretén reunir el màxim d’informació sobre la gran obra 

d’Antoni M. Alcover. Les rondalles que formen l’Aplec es 

presenten ordenades segons el model Aarne-Thompson-

Uther, el més conegut i acceptat dels sistemes de cataloga-

ció rondallística. En aquest sisè volum conclou la publicació 

de les rondalles meravelloses, la qual es va iniciar en el pri-

mer, i inclou totes les rondalles religioses. Cada rondalla va 

acompanyada de notes crítiques i comentaris a dos nivells: 

el del lector culte no especialitzat i el de l’especialista, que 

trobarà també la transcripció literal de les anotacions co-

rresponents a cada rondalla, extretes de les sis llibretes en 

què Alcover consignava el material que arreplegava de la 

tradició oral i que li servia com a base per a la posterior ela-

boració dels textos. També s’inclouen les il·lustracions que 

Aplec de Rondaies Mallorquines 
d’en Jordi d’es Racó VI
per Roser Ros

han acompanyat tradicionalment les edicions populars de 

les rondalles, degudes als germans Francesc de B. i Josep Moll 

Casasnovas, i les que va fer Pere Prat i Ubach per a l’edició de 

luxe commemorativa del cinquantenari de la primera edició.

Tanta saviesa no m’impedirà, però, escriure un parell de co-

mentaris ben personals. 

El primer: l’edició d’aquest sisè volum s’ha pogut dur a ter-

me gràcies a un Verkami engegat per la mateixa editorial 

Moll. Aquesta fórmula del cofinançament (ja siguin d’edició 

o d’algun altre caire) és una bona manera de tirar endavant 

projectes (no m’estendré a detallar-ne el mecanisme perquè 

cada vegada som més els que ens hem vist implicats en pla-

taformes d’aquest tipus, m’equivoco?). 

El segon: vaig conèixer les rondalles mallorquines de petita, 

a través del canal oral, en la versió que en Francesc de Borja 

Moll explicava a Ràdio Popular Diocesana de Palma de Ma-

llorca i que algú va tenir la bona pensada de convertir en disc 

de 45 revolucions.  Es radiaven a les 9 del vespre, just abans 

de sopar i, quan això es produïa, les famílies illenques (em 

consta –sobretot- que així ho feien a Palma) s’asseien al vol-

tant de l’aparell radiofònic, i mentre escoltaven s’abstenien 

de fer qualsevol altra feina perquè tal com va deixar escrit 

Walter Benjamin (cito de memòria) «quan s’escolta ni es 

fila, ni es teixeix, no es pot fer res més que parar l’orella». 

Ja ho veieu, tradició i modernitat, erudició i saviesa popular. 

Així, cadascú es pot quedar amb el que més bé li vagi ara 

com ara.

MARTÍ O’TOOLE, Gemma. La puça 

russa. Barcelona: La Galera, 2012.  

A partir de 5 anys

GRIMALT GOMILA, Josep A.; GUISCAFRÈ, Jaume. Aplec de 

rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó VI, Col·lecció 

Rondaies Mallorquines, 2013. (440 pàg)

ISBN: 9788427370067.
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això era i no era

L a  m o r t  
q u e  v a  m o r i r

Fa molts i molts anys, va ser ahir o ha passat avui que la mort es va 

trobar molt, però molt malament. Li va agafar un mal de panxa horrorós. 

Finalment va fer venir el metge. El metge la va examinar i li va dir:

– Tens una apendicitis. Cal d’operar-te.

– Si no hi ha més remei, aleshores hi estic d’acord –va dir la mort–, 

però procura que em posi bona del tot. Tinc molta feina!

– A tu t’agradaria posar-te bona del tot –va dir el metge per a si 

mateix–, però jo prefereixo deixar-te morir. La humanitat m’estarà eter-

nament agraïda. Ben segur que em convertiré en el metge més reconegut 

entre tots els metges. Qui, si no jo, podrà afirmar haver alliberat el món 

sencer de la mort?

Seguint aquest raonament, el metge va procurar que la mort no 

sortís viva de l’operació. La mort va morir d’apendicitis.

La mort, doncs, estava ben morta i enllestida. El metge, per contra, 

estava ben feliç i content. Ja no existia la mort. Ningú moriria.

Vom Tode, der gestorben ist [conte tradicional del Burgenland, a l’est d’Austria]

Del recull de contes: Helmut Wittmann, Wo der Glücksvogel singt, Ibera Verlag Wien

Traducció: Monika Klose 

Revisió: Ignasi Potrony

De molt bon humor, va emprendre el camí cap a casa. Que esperin 

els altres pacients! Al cap i a la fi, no poden morir! 

Pel camí va trobar un home que duia una dalla. L’home el va aturar:

– Bona tarda, doctor. Em pots dir cóm està el meu pare?

– Quin pare? Li va preguntar el metge.

– Doncs, la mort.

– Acaba de morir-se.

– Gràcies a Déu! –va exclamar aquell home–, per fi podré seguir 

les passes del meu pare.

Molt animat, va marxar de pressa tot brandant la dalla. Al metge, 

per contra, se li acabà el riure. Ben cert que la mort era ben morta i va 

continuar morta per sempre. Però el seu fill no ho era de mort, i a partir 

d’aquell dia va ser el fill de la mort qui va venir a buscar la gent i la va 

portar a l’altre món.



revista n

La cita

«Les persones sempre han explicat contes.

Molt abans de que la humanitat aprengués a llegir i escriure,

tot el món escoltava contes.

I hi havia narradors que els explicaven millor que d’altres, 

és a dir, que la gent creia més les seves mentides». 

         

        Günter Grass 


