
Pep Coll (Pessonada, Pallars Jussà, 1949), va 
estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona 
i ha treballat de profesor de llengua i literatura 
catalana al llarg més de 30 anys a l’IES Màrius 
Torres de Lleida. Com a escriptor ha conreat 
diversos gèneres narratius, com el recull de 
llegendes i de narracions populars Muntanyes 
Maleïdes (1993) i Llegendes d’arreu de Cata-
lunya (2012), obres de literatura juvenil com 
Què farem, què direm?(1992) i L´habitació 
de ma germana (2008), i novel·les com La 
mula vella (1989), El segle de la llum (1997), 
L’abominable crim de l’Alsina Graells (1999), 
El salvatge dels Pirineus (Premi Sant Joan, 
2005), Les senyoretes de Lourdes, (Premi 
Sant Jordi de 2007), Dos taüts negres i dos de 
blancs (2013, diversos premis). La seva da-
rrera obra, Al mateix ríu d’Heràclit (2018), és 
una biografia novel·lada de l’enigmàtig filòsof 
presocràtic.

“Noemí Caballer Balust, filla de Maria Josep 
Balust, néta d’Elies Balust, pregoner.
La Noemí neix un dia gelat de 1972, creix a 
Salàs de Pallars (Pallars Jussà), en un entorn 
rural on explicar, xafardejar, inventar i narrar 
formaven part de la seva realitat més imme-
diata.
Néta d’Elies Balust, campaner i pregoner, por-
ta l’oralitat a dins.
De gran estudia per fer-se bibliotecària, i amb 
tant de llibre al voltant descobreix que el que 
més li apassiona és explicar històries.
Desde 1994 explica contes a infants, adoles-
cents i adults. Ha participat en esdeveniments 
i festivals de narració oral d’arreu.” 

“Sóc Tània Muñoz. Em dedique a contar his-
tòries. Històries que escolte, recorde, imagine 
i conte. He contat històries de viva veu a bi-
blioteques, escoles, instituts i festivals. Altres 
de les meues històries han acabat escrites per 
a teatre o televisió.
El món és per a mi un lloc antic però també en 
constant canvi. Com el meu ofici.
Potser per això m’agrada recuperar la me-
mòria imaginada de les coses, dels llocs i les 
persones. Crec que les històries pertanyen a 
les places, a les sobretaules, a l’ombra d’un 
arbre, als escenaris, als llibres, a la llum del 
foc, a les aules i fins i tot a la sala d’un mu-
seu. Però també pense que les històries van 
ser creades senzillament per a ser contades 
i que d’una manera o altra, això és el que he 
vingut a fer ací.”

“Martha Escudero nació en la Ciudad de Méxi-
co. Desde el año de 1993 radica en Barcelona 
dedicándose a la narración oral. 
Su repertorio se nutre de mitos, cuentos y le-
yendas tradicionales y de relatos y cuentos de 
autor. Narra para todos los públicos, en algu-
nas ocasiones acompañando la narración con 
música y canciones. 
Desde 2015 co-dirige y programa el ciclo “Dit 
i Dit”, temporadas de espectáculos de narra-
ción oral en Barcelona (ditidit.com)
Es socia fundadora de la Associació de Narra-
dores i Narradors de Barcelona ANIN (www.
anincat.org).” 
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(https://noemicaballer.wixsite.com/noemicaballer)

(http://taniamuñoz.com)

(http://marthaescudero.com)
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2019



Magatzem de moments
Museu de Cervera. Exposició dels resultats de la proposta di-
dàctica del projecte SegaMots, elaborada per Alba Cuñé i Eric 
Grau. Després de portar el cicle Contes a la Catxipanda a les 
escoles i a les residències de gent gran de la ciutat, reflexionem 
sobre el temps que dediquem al conte, a l’art, a les relacions, 
a teixir vincles entre persones i pensaments, a la cultura, a for-
mar-nos, a imaginar, a experimentar, a confegir el nostre magat-
zem de moments... on podrem tornar per nodrir-nos quan calgui 
al llarg de la vida.

DIVENDRES 20/09

DIUMENGE 22/09

DEL 20 DE SETEMBRE AL 20 D’OCTUBRE

DILLUNS 23/09

DISSABTE 21/09

A peu de Paeria
20’30h/ Plaça Major. Les narradores Tània Muñoz, Martha 
Escudero i Noemí Caballer oferiran el tret de sortida del festival. 

Marinada de contes
11-12’30h/ Ens trobarem al peu del Museu de Cervera, al car-
rer Major, i anirem allà on ens porti el vent amb la narradora 
Tània Muñoz, i components de la banda del Conservatori dirigits 
per Xesco Grau.

La llegenda en el món actual, taula rodona
16’30-18h/ Museu de Cervera. Pep Coll i Tània Muñoz par-
ticipen en aquesta taula rodona al voltant de la vigència de les 

El festival SegaMots arriba amb l’equinocci de tardor, quan les nits 
duren igual als dos hemisferis, sota el paraigua de Cervera Capital 
de la Cultura Catalana 2019 i de la mà de la Festa Major. És la ter-
cera pota d’un projecte que inclou el cicle Contes a la Catxipanda 
i la proposta didàctica Magatzem de moments.

SegaMots és una festa de paraules dites i escoltades
SegaMots és barreja de cultures
SegaMots és memòria
SegaMots és temps de trobada
SegaMots és un pam de terra
SegaMots és una petjada
SegaMots és un gra de blat

llegendes en l’actualitat. Continuen tenint validesa les llegendes 
al segle XXI? O bé, totes defensen valors i actituds masclistes, 
xenòfobes i integristes, profundament conservadores? És la lle-
genda una eïna útil a classe? Com podem utilitzar les llegendes 
amb el nostre alumnat?

Cop de foc
21h/ Museu de Cervera. La narradora Martha Escudero ens 
portarà a Mèxic amb la melodia de la seva veu, i món enllà amb 
els seus contes per a adults.

Escudella barrejada
10’30-11’30h/ Esglèsia St Joan Degollat. La narradora Noe-
mí Caballer, explicarà contes d’alguna gent del seu poble per a 
tota la gent del nostre.  

A peu de castell
12’30h/ Plaça del Castell, Florejacs. Les narradores Tània 
Muñoz, Martha Escudero i Noemí Caballer s’acomiadaran del 
festival amb les seves històries i una festa pluja, on plourà men-
jar de casa nostra i de casa teva. Col·labora l’ajuntament de 
Torrefeta i Florejacs.

Altres herbes
12’30-14h/ Plaça Major. Mini marató coordinada per Patrícia 
McGill i Mon Mas, en la que els centres educatius prendran la 
paraula. La clausura del festival anirà a càrrec de la Coral Infantil 
de Cervera, dirigida per Esther Llopis.

Col.labora: 
Biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera, Servei Educatiu i Cen-
tre de Recursos Pedagògics de La Segarra, Escola Mn Josep Arques, 
Escola Jaume Balmes, Escola Les Savines, Fundació Casa de Caritat 

- Residència Mare Janer, Hospital Berenguer de Castelltort - Residència 
Mare Güell, Coral Infantil Nova Cervera, Conservatori de Cervera, 

La Caserna - escola de teatre, Els Amics del Conte 
Amb el suport de:

Disseny i coordinació del projecte SegaMots: Patrícia McGill

Organitza: 


