
DOSSIER DE PREMSA 



 
Del 16 al 21 d’octubre la narració oral s’estén per la ciutat 
BARCELONA, EL PAÍS DELS CONTES 

Munt de Mots és el festival de contacontes més gran del país. Es presenta en la 
seva vuitena edició com un escenari per construir, precisament, un país on la 
pau, la imaginació, la política i tot sigui possible al mateix temps. I tothom 
està convidat a imaginar aquest país, aquest món millor. 
  
 On és el país dels contes? Es pot construir una societat a partir d’un 
conte? Els contes són apolítics? Del 16 al 21 d’octubre tindrà lloc el 8è 
Festival de Narració Oral de Barcelona, Munt de Mots 2017, amb el lema 
«Contes per construir un país» 

 Més de 40 activitats —entre espectacles per a adults, infantils, tallers, 
conferències, espais per a la participació directa del públic, maratons, 
presentacions de llibres, contes als hospitals…— es repartiran en més de 30 
espais diferents. Biblioteques, centres cívics, llibreries, Casa Amèrica 
Catalunya, Ateneu Rosa de Foc, Casa Anita, Teatre El Almazen, Harlem Jazz 
Club —a més de Cardedeu i Gavà— acolliran les històries que narraran 
contacontes d’Alemanya, el Brasil, Colòmbia, Cuba, Itàlia i Veneçuela, 
altres de Madrid, Castella i Lleó, La Rioja i, per descomptat, de Catalunya.  
   
 Organitzat per l’Associació Munt de Paraules i el Centre Cívic Pati 
Llimona, aquesta vuitena edició del Festival Munt de Mots compta amb el 
patrocini de Biblioteques de Barcelona, Centres Cívics i Culturals de Barcelona i 
de l’Institut de Cultura de Barcelona. Munt de Mots és el festival més gran del 
país i un dels més grans de l’Estat espanyol, i la immensa majoria dels 
espectacles són gratuïts. 

 Els contes reuneixen grups de persones per veure’s, parlar i imaginar, 
activitats cada vegada menys comunes i que fins i tot són perseguides en més 
d’un país. Els contes són, d’altra banda, mentides que diuen veritats. Amb 
aquest poder poden ajudar a descobrir alternatives, a qüestionar ordres i a 
veure i construir nous mons. Són innocents, aleshores, els contes? Com és el 
país dels contes? Vegem-ho. 
  



INAUGURACIÓ:  
LES PARAULES QUE UNEIXEN 

 Tindrà lloc a la sala Luz de Gas el dilluns 16 d’octubre a les 20:00 h, amb 
entrada lliure. S’hi podran veure les actuacions d’Aldo Méndez (Cuba), Jota 
Villaza (Colòmbia), Fanny Fuguet (Veneçuela), Felicia Fleck (Brasil), Ana 
Cristina Herreros (Madrid), Adelaide Mancuzo (Itàlia), Noemí Caballer, i la 
cantautora Meritxell Naranjo (Catalunya). La paraula serveix per construir 
senders, camins per córrer a l’encontre dels altres. El país dels contes està fet 
de paraules que uneixen. 

  
MARATÓ DE CONTES INFANTILS:  
SOLIDARITAT I IMAGINACIÓ 

 Es farà el dissabte 21 d’octubre a la Biblioteca Francesca Bonnemaison, a 
partir de les 11:00 h, per a nens a partir dels 3 anys. Aquesta activitat dona 
suport a la labor del Banc d’Aliments, de manera que es convida els 
assistents a dur aliments que el Banc recollirà aquell mateix matí. Els contes 
poden fomentar la solidaritat, alhora que mostren als nens (ciutadans del 
futur) que el món és un espai «en construcció» que necessita algú que se 
l’imagini. I que imaginació i acció poden ser una mateixa cosa. 

 
CONTES ALS HOSPITALS:  
PARAULES SANES 

 Un any més els contes del Festival aniran a trobar els qui no hi poden 
venir. Munt de Mots estarà present als hospitals Santa Creu i Sant Pau, Sant 
Joan de Déu i Clínic, amb sessions per als més menuts. És el tercer any que 
es fa aquesta experiència que ha demostrat que és molt positiva, tant per als 
pacients com per als contacontes. Les paraules poden ajudar a guarir. 



CUENTAE LINGUAE:  
SOBRE COM PARLAR IDIOMES EN CINC MINUTS 

 Des de la primera edició de Munt de Mots, el 2010, es programa aquesta 
sessió en què narradors convidats expliquen els seus contes en la llengua del 
país del qual provenen. A Cuentae Linguae hem sentit històries en japonès, 
anglès, romanès, francès, polonès, xinès... I aquest any en sentirem en italià, 
euskera, llengua de signes catalana, alemany... Si els contes comuniquen fins i 
tot més enllà de les llengües, com és que ens costa tant entendre’ns en una 
mateixa llengua? Els contes ens ajuden a construir una societat més unida. 

PARTICIPACIÓ GARANTIDA:  
PRENDRE LA PARAULA 

 Tres espais ofereixen al públic assistent la possibilitat d’explicar un conte 
ells mateixos: Narrín Narran (Espai Antoni Miro), Tu Contes (Centre Cívic 
Torre Llobeta) i Jam de Cuentos (laboratori Creatiu) a l’Ateneu Rosa de Foc. 
Tots tenim la paraula. O, en tot cas, tots l’hauríem de tenir. Els contes ens 
permeten prendre-la. 

CONFERÈNCIES, TALLERS, LLIBRES 

 La reconeguda escriptora i narradora oral Ana Cristina Herreros —
Diploma d’Honor de la Fundació Dieta Mediterrània i diverses vegades Premio 
Nacional del Ministerio de Cultura per la seva labor com a editora— presentarà 
el seu llibre Cuentos del Erizo y Otros Cuentos de las Mujeres del Sahara i farà 
dos tallers: Literatura Oral, Identidad y Resistencia i Oralidad y Escritura, 
Fronteras y Puentes.  
  
 Per la seva banda, el Centre d’Interès en la Narració Oral, de la 
Biblioteca Vila de Gràcia, oferirà un seguit de quatre conferències al voltant 
d’aquest art, que van des de la tradició oral africana als conflictes en 
l’adolescència, passant pel mim corporal i la narració oral a les biblioteques. 

 Del que es tracta és de pensar abans de parlar, i de parlar sobre el que 
es pensa. Els contes són una reflexió en forma d’idea casual. Per això arriben 
més lluny... 



  
 
INTERNET I XARXES 

Web del festival  
www.muntdemots.org  

Programa del festival  
http://www.muntdemots.org/logos/programa2017.pdf  

Twitter  
www.twitter.com/muntdemots  
@muntdemots  

Etiqueta  
#muntdemots  

Facebook  
www.facebook.com/FestivalMuntdeMots  

Youtube  
http://www.youtube.com/festivalmuntdemots  

Instagram  
http://instagram.com/muntdemots  

Informació Festival  
626465982 - info@muntdemots.org  

PREMSA MUNT DE MOTS 2017  

Informació i documentació per descarregar  
http://www.muntdemots.org/2016/premsa/  

Descàrrega d’imatges dels diferents espectacles  
https://www.flickr.com/photos/muntdemots/sets/ 


