
SegaMots 
és festa de paraules dites i escoltades 

és barreja de cultures 
és memòria 

és temps de trobada 
és un pam de terra 

és una petjada 
és un gra de blat.



QUI SOM

QUÈ ÉS I
QUÈ FEM

QUÈ  
PRETENEM

Som persones i institucions de la 
Segarra que fem xarxa per encomanar 
l’entusiasme per l’art de la narració oral, 
convençudes de la seva importància 
per a la nostra comunitat.  
 
 
 

L’equip tècnic està format per 
professionals en gestió cultural, 
narració oral, biblioteconomia, 
museologia, pedagogia, disseny, so, 
etc. i té el suport de les regidories de 
cultura i ensenyament de diferents 
ajuntaments de la comarca, i de l’Àrea 
de Cultura del Consell Comarcal. 

El SegaMots va néixer amb Cervera 
Capital de la Cultura Catalana 2019, 
de la mà de Patrícia McGill, que n’és la 
coordinadora i directora artística. Es 
crea amb la voluntat de ser un projec-
te de territori, i amb una programació 
anual estable. Al llarg de les edicions el 
projecte s’ha consolidat i ha obtingut el 
suport de la majoria d’ajuntaments de 
la Segarra.

La nostra finalitat és posar de mani-
fest que l’art d’explicar històries de viva 
veu ens colpeja profundament com a 
éssers humans, forma part de la nos-
tra essència des de fa milers d’anys i 
conserva la seva vigència en l’actuali-
tat. Estem convençudes del seu bene-
fici tant en l’àmbit col·lectiu com en la 
psique de cada individu.  
Per tal de treballar des de diferents 
perspectives i posar la narració oral 
en boca de tothom, el projecte està 
estructurat en tres parts:
• Festival.
• Contes a la Catxipanda, a escoles i 
residències de gent gran.
• El meu cos és una casa, proposta 
didàctica coordinada entre escoles i 
museus.

Volem difondre i viure l’oralitat com a 
entreteniment, com a eina per treba-
llar la història local i la identitat cultural, 
com a element de cohesió social, com 
a lligam intergeneracional i intercul-
tural, com a instrument per elaborar 
relats personals i col•lectius, i com a 
clau del pensament crític. Creiem que 
les històries contades de viva veu són 
un bon camí per tractar temes com 
la tolerància, el gènere, la inclusió o la 
memòria.
D’altra banda, pensem que l’oralitat 
ajuda a entendre els fonaments de la 
literatura universal, la gènesi de mites 

i llegendes propis i aliens, i sens dub-
te ens porta a experimentar amb la 
llengua. 
Compartir el temps present mentre 
contem un conte, mentre construïm 
entre tots un relat, és quelcom revolu-
cionari i antic. Donar-nos la paraula els 
uns als altres és un gest arriscat, gene-
rós i enriquidor.  
Les tres potes del projecte estan 
adreçades a públics diferents, posen 
les històries en boca de protagonistes 
diferents i cobren vida en espais dife-
rents. És aquesta diversitat una de les 
principals fites del SegaMots.



A QUI VA 
ADREÇAT

EL NOM

EL  
LOGOTIP

ENS  
TROBAREU A

El Festival ofereix espectacles per a pú-
blic familiar i per a públic adult. També 
hi ha esdeveniments, com les taules 
rodones o conferències, que estan 
pensades per a persones relacionades 
amb la docència o interessades en 
oralitat. 
Les sessions de Contes a la Catxipan-
da a les residències estan pensades 

per a la gent gran que hi viu i, si les 
condicions ho permeten, per a les 
seves famílies. I les sessions de Contes 
a la Catxipanda a les escoles, estan 
adreçades a alumnes de cicle inicial. 
Les activitats de la proposta didàctica 
El meu cos és una casa estan destina-
des a alumnes de 5è i 6è de primària. 

Vam escollir un nom sonor i musical. 
Ens vam inspirar en la terra on neix el 
projecte, la Segarra, que és alhora la 
gent que l’habita i el territori que ens 
acull, i la terra que trepitgem i ens ali-
menta. D’altra banda, volíem fer es-
ment a l’oralitat en forma de paraules 
i pensament. Per això vam inventar un 
mot compost, SegaMots. 

Com que ens agradava la idea que 
tingués diverses interpretacions pos-
sibles, en la segona edició del festival, 
fins i tot, vam convidar les narradores 
participants a explicar què els inspirava 
el nom i ho vam penjar a les xarxes. Si 
us ve de gust, sou convidats a partici-
par del joc! 

El logotip del SegaMots el vam deixar 
en mans de Local Comunicació. Les 
companyes van fer una interpretació 
en total sintonia amb l’equip, i el van 
dissenyar pensant en una bala de palla 
i en una espiral, amb una lectura realis-
ta d’acord amb la terra i amb una altra 

de simbòlica que s’inspira en els cicles 
que es repeteixen: naixement, mort, 
renaixement… El text ‘SegaMots’ és una 
tipografia única creada especialment 
pel festival, que li ofereix un to orgànic, 
artesà i de continuïtat a la totalitat del 
logotip.

https://www.ccsegarra.cat/cultura/segamots

@segamots

@segamots



ANNEX I: PROPOSTA PER A LA QUARTA EDICIÓ 2022-23

FESTIVAL 
SEGAMOTS

PROGRAMACIÓ

Dissabte
15.octubre

Divendres 
21.octubre

Diumenge 
16.octubre

El festival es durà a terme entre els dies 
21 i 23 d’octubre de 2022. Reservem 
també els dies 15 i 16 d’octubre, per si 
cal programar alguna sessió més, i ho 
farem a mode d’aperitiu del festival.  

El tema de reflexió d’enguany serà  
“narració oral i poesia”. 

Narradores convidades al festival
Sherezade Bardají, Sabadell.
Eva Andújar, València.
Cristina Verbena, Zaragoza.
Mon Mas, Parets del Vallès.
Ada Cusidó, Barcelona.

12h — A peu de plaça. Plaça de l’Església, Hostafrancs. Espectacle de contes previ 
al festival, amb Ada Cusidó.

17h — A peu de tros. El Colomar, Ivorra. Espectacle de contes previ al festival, amb 
Mon Mas.

19h — A tres veus. Plaça Universitat, Cervera. Tret de sortida del festival amb She-
rezade Bardají, Eva Andújar, i Cristina Verbena, amb la participació de les alumnes 
d’acordió del Conservatori Professional de Música de Cervera, Neriya Dori i Berta 
Villorbina.
21h — Tastamots.* Aula Selecte, Guissona. Espectacle de contes per a adults amb 
Eva Andújar, acompanyat de tast de vi i tapa. Aforament limitat a 20 persones. 



Dissabte 
22.octubre

Diumenge 
23.octubre

CONTES A LA  
CATXIPANDA

EL MEU COS  
ÉS UNA CASA

11:30h — A peu de plaça. Plaça de l’Església, Selvanera. Espectacle de contes per a 
públic familiar amb Sherezade Bardají.
12:30h — A tres veus. Plaça Major, Guissona. Espectacle de contes per a públic fa-
miliar amb Eva Andújar, Cristina Verbena i Sherezade Bardají, amb la participació 
de l’alumna de violí de l’Escola de Música J.M. Llorens i Cisteró de Guissona, Ester 
Gràcia.
17h — Taula rodona. Oralitat, poesia i contes. Punts de trobada i processos de 
creació. Veu, cos i paraula. Històries rimades i ritmades. Teatre de Ca l’Eril, Guis-
sona. Hi participen les narradores convidades al festival, el poeta i narrador piri-
nenc Joan Graell i el poeta guissonenc Jordi Pàmias. Modera la directora artística.
21h — Tastamots.* Tap Room de Casa Dalmases, Cervera. Espectacle de contes 
per a adults amb Cristina Verbena, acompanyat de tast de cervesa i xocolata. 
Aforament limitat a 100 persones.

11:30h — A peu de plaça. Plaça de l’Església, Vergós Guerrejat. Espectacle de contes 
per a públic familiar amb Eva Andújar.
12:30h — A peu de plaça. Plaça Major, Cervera. Espectacle de contes per a públic 
familiar amb Sherezade Bardají.
17h — A peu de plaça. Plaça de la Gual, Tarroja de Segarra. Espectacle de contes per 
a públic familiar amb Cristina Verbena.

Tots els 
espectacles són 
gratuïts excepte 
els marcats amb 
* que requereixen 
inscripció prèvia a
festivalsegamots@
gmail.com
El preu és de 5€ 
i es pagarà a 
l’entrada del local. 

Enguany es manté la part del projec-
te a les residències, procurant que els 
grups siguin poc nombrosos per afa-
vorir el diàleg, i es redueix l’abast de la 
part corresponent a les escoles per tal 
de fer més entenedor i més viable el 
conjunt del projecte.

Narradores
Mon Mas, Ada Cusidó, Lídia Clua, 
Patrícia McGill.

La proposta didàctica estarà liderada i 
coordinada pels museus de Guissona i 
Cervera. Procurarem que les tres parts 
de la proposta arribin cadascuna en el 
moment adequat als grups de 5è o 6è 
de primària:
• Visites narrades als museus, primer 
trimestre.
• Històries de vida de persones migra-
des a les aules, o visita dels estudiants 
a les associacions de col•lectius de 
nouvinguts a la comarca, segon tri-
mestre.
• Tallers de narració oral a les aules, 
tercer trimestre.

Narradora
Patrícia McGill.



ANNEX II: EDICIONS ANTERIORS DEL PROJECTE

FESTIVAL 
2019-2021

El SegaMots va néixer amb Cervera 
Capital de la Cultura Catalana 2019, 
i aquell any el festival va compartir 
dates amb la Festa Major. Es va oferir 
la participació a altres municipis de la 
comarca, i Torrefeta i Florejacs va ac-
ceptar participar-hi. Es van dur a terme 
quatre espectacles de narració oral 
per a públic familiar i un per a públic 
adult, una taula rodona i una mini-ma-
rató amb joves. Hi van col·laborar la 
Coral Infantil Nova Cervera i la Banda 
del Conservatori Professional de Música 
i l’Escola de Teatre La Caserna.  
L’any 2020 vam rebre la bona notícia 
que el projecte es mantenia en peu, 
que es tornava a apostar per la cultura 
en un context tan difícil i que era possi-
ble ampliar l’abast del projecte. Des-
prés d’avaluar la primera edició, vam 
escollir celebrar el festival a l’octubre, el 
cap de setmana del 23 al 25. Va arribar 
a cinc municipis diferents amb set es-
pectacles per a públic familiar, dos per 

a públic adult, i una taula rodona. Vam 
haver de limitar espais per tal de con-
trolar l’aforament, mesurar separacions 
entre persones, tenir especial cura de 
la higiene i de la ventilació. El públic es 
va bolcar amb el festival. Hi van col•la-
borar el Conservatori Professional de 
Música de Cervera i l’Escola Municipal 
de Música de Guissona.
El passat 2021 vam continuar creixent, 
i vam arribar a onze municipis. Es van 
fer nou espectacles per a públic fami-
liar, dos per a públic adult, una taula 
rodona, dues conferències narrades, i 
vam acollir la presentació de La Faula 
- Associació Catalana de Professionals 
de la Narració Oral. Per tal de poder 
encabir totes les activitats, vam haver 
d’ampliar el festival a dos caps de set-
mana. Novament, hi van col•laborar el 
Conservatori Professional de Música de 
Cervera i l’Escola Municipal de Música 
de Guissona.

Temes de reflexió de les edicions pas-
sades: vigència de les llegendes (2019), 
oralitat i memòria (2020), tradició i 
identitat (2021).



2019



2020



2021



L’any 2019 els contes a la Catxipanda 
van arribar a les tres escoles de Cerve-
ra, abastant els cursos de P3 a 6è. Tres 
narradores i un narrador van fer les se-
ves sessions als espais que les escoles 
havien triat. Vam aconseguir que totes 
les escoles coneguessin els quatre pro-
fessionals, cadascú amb el seu estil.
Les dues residències de gent gran, 
Mare Janer i Mare Güell, van acollir la 
proposta amb plaer i molta interacció 
durant les sessions.

L’any 2020 les restriccions per causa 
de la pandèmia ens van obligar a fer 
les sessions escolars de Cervera en un 
espai que va resultar òptim: l’Auditori, 
on s’aconseguia silenci, atenció, bona 
acústica, comoditat de narradora i 
públic, i es facilitava la separació, ven-

tilació, i higiene necessàries. No vam 
poder abastar tants cursos ja que no 
es podien barrejar classes. Les sessions 
amb aquests grups menys nombrosos 
van resultar molt satisfactòries. 
Tanmateix, ens vam veure completa-
ment allunyats de la gent gran. 

L’any 2021 el projecte es va expandir 
a les escoles de tota la Segarra, com 
era el nostre desig de bon comença-
ment. Vam decidir oferir les sessions als 
primers cursos de cicle inicial o mitjà, 
deixant la decisió final en mans de 
cada ajuntament i de les seves escoles. 
Vam aconseguir fer sessions en al-
gunes de les residències, després de 
reprogramar vàries vegades en funció 
de les restriccions de cada moment.

L’edició 2019 vam proposar Magatzem 
de moments. Es tractava d’una reflexió 
sobre el temps del conte, que culmina-
va amb una exposició de fotografies, 
àlbums amb obra plàstica, entrevistes 
gravades dels alumnes als seus pares 
i mares, i una aplicació interactiva, al 
Museu de Cervera.

L’edició 2020 es va elaborar i posar en 
marxa la proposta El meu cos és una 
casa, dissenyada per Tània Muñoz, di-
rigida als alumnes de cicle superior de 
primària, que començà amb el Museu 
de Cervera, i que tenia com a propò-
sit l’estudi i coneixement de la història 
local a partir de la narració oral d’his-
tòries.

En l’edició 2021 es va completar la pro-
posta El meu cos és una casa, elabo-
rant la part corresponent al Museu de 
Guissona i fent-la extensiva a la resta 
d’escoles de la comarca. 
A banda, es van preparar lots de llibres 
des de les biblioteques per dur a les 
escoles i que els alumnes que havien 
rebut els Contes a la Catxipanda (1r 
i/o 3r de primària) experimentessin el 
moment de compartir els contes en 
família. Els alumnes havien d’elaborar 
una proposta plàstica per exposar a les 
biblioteques. Finalment, es va poder dur 
a terme únicament a la biblioteca de 
Guissona, amb les escoles de Guissona 
i de Torà. 

CONTES A LA  
CATXIPANDA

PROPOSTES 
DIDÀCTIQUES 

2019-2021



SegaMots

FESTIVAL
EL MEU COS ÉS UNA 

CASA
CONTES A LA 
CATXIPANDA

POBLES I 
CIUTATS DE LA 

SEGARRA

ESCOLES I 
BIBLIOTEQUES 
DE LA SEGARRA

RESIDÈNCIES 
DE LA 

SEGARRA

MUSEUS DE LA 
SEGARRA

ESCOLES DE LA 
SEGARRA

Espectacles 
per a 

públic 
familiar i 

per a 
públic 
adult

Contes a 
les aules 
de 1r o 
de 3r de 
primària

Contes per 
a grups 

reduïts de 
persones

Visites 
narrades per 
als grups de 
5è o 6è de 

primària

Històries de vida de 
persones migrades 
a les aules de 5è o 

6è de primària

Taula rodona 
amb 

narradores, per 
a qualsevol 

persona 
interessada en 
narració oral

Tallers de 
narració 
oral a les 

aules de 5è 
o 6è de 
primària

Conferència 
amb 

narradores, per 
a docents i 

altres persones 
interessades 

en eines de la 
narració oral a 

les aules

Viatge del 
llibre: 

biblioteca, 
aula, casa. 
Retorn en 

obra 
plàstica i 

exposició.

ANNEX III: DIAGRAMA DEL SEGAMOTS 2021




