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Vas donar uns quants tombs abans de 
dedicar-te a fer de contacontes. Això de la 
interpretació, d’actuar d’alguna manera 
davant del públic, ja venia de sèrie o és 
quelcom adquirit?

Ja tenia l’impuls quan era una nena, però 
primer va ser reprimit per la timidesa i, 
posteriorment, pels pares. Però de fet això 
són excuses que em posava perquè no 
em veia amb cor de fer el pas. Volia anar 
a l’Institut del Teatre i vaig acabar fent 
biologia. Que m’encanta! Tot i que soc 
més biòloga de bota que de bata i com 
que ja feia feina a l’esplai, per donar-li la 
volta, després del moment de rigor de 
crisi existencial, em vaig voler dedicar a 
l’educació ambiental. Als 25, amb un grup 
de gent, vam muntar la granja escola en 
un casalot indiano a Bàscara, El Molí Nou 
de Calabuig. Volíem donar quelcom als 
altres, teníem vocació pedagògica, no 
teníem experiència pel que fa a la pagesia, 
però vam muntar el negoci i convivíem a 

la casa. Cinc anys em va durar l’aventura. 
M’havia influenciat molt una conferència 
de Martí Boada (científic ambiental i 
geògraf) sobre l’escola de la república, 
l’escola del mar i la del bosc.

I arriba El Galliner...

Doncs sí. Roda el món i torna al Born. Vaig 
formar part de la primera promoció d’El 
Galliner, on hi havia Miquel Rimbau (un 
dels fundadors de l’escola), i recordo que 
em costava molt la improvisació, per allò 
de la vergonya, fins que vaig descobrir 
la commedia dell’arte i la màscara amb 
Dolça Vilallonga. Em podia expressar 
amb el cos! Vaig entrar a formar part d’El 
Talleret de Salt on feia una mica de tot 
i vaig debutar professionalment com a 
actriu a Degustació (1992), que va dirigir 
Quim Masó. Ho absorbia tot en aquella 
època. Vaig estar-hi cinc anys i em vaig 
quedar embarassada.

entrevistador: dani chicano
fotògrafa: mireia ferron
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Els contes connecten d’una 
manera gairebé màgica amb el 
públic que els escolta, perquè 
un contacontes es despulla i 
mostra la seva mateixa essència 
en el moment que els està 
explicant: “No ets una actriu 
que entra en un personatge, 
ets tu mateixa. Has de trobar 
l’escletxa per despullar-te 
i mostrar la pròpia puresa, 
que et permet connectar amb 
tothom, perquè és l’ànima la 
que comunica”, diu Pepa Llobet, 
que té 60 anys. Fa un gavadal 
d’anys que la Pepa, ara amb 
el nom de Pepa contes i abans 
amb altres noms, en solitari o 
en companyia, es dedica a l’ofici. 
Els contes, per ser bons, han de 
tenir un element fonamental 
segons aquesta contacontes 
vocacional: el factor sorpresa.
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“Una contacontes no fa el paper d’una lectora 
que entra en un personatge, sinó que ets  
tu mateixa i has de mostrar la teva essència. 
Has de trobar en el conte l’escletxa per 
despullar-te i treure la teva puresa de manera 
que sigui possible connectar amb tothom.”

Encetem una nova etapa, està clar.

Efectivament. Vaig passar a treballar 
a Bitò. A banda, vaig muntar la meva 
pròpia companyia de contes teatralitzats, 
Ralet Ralet, primer amb Montse Teixidor 
i després amb Pilar Prats, dirigides per 
Pep Massanet, amb qui també vam fer 
una obra per a adults, Joc a dues bandes. 
Però, sincerament, soc molt maldestra 
amb el treball d’oficina, la gestió d’una 
companyia, la promoció... Vaig marxar 
de Bitò i vaig entrar a treballar amb País 
de Xauxa. Tot va anar d’una manera molt 
fluida, perquè tampoc no soc de fer gaires 
plans. Tot anava venint. 

Ralet, Ralet va ser un primer pas al món 
dels contes, doncs?

Cert, però llavors va passar quelcom 
meravellós. Jordi Artigal, bibliotecari de 
Sant Gregori, va impulsar un projecte 
en el qual es van implicar la Central de 
Biblioteques, la Diputació de Girona i 
El Galliner. Van organitzar un curs per 
formar contacontes, que havia d’anar 
acompanyat de la creació d’una mena de 
circuit per tal que s’anés a explicar contes 
de manera regular a les biblioteques 
de la demarcació. Ho van anomenar El 
Racó dels Contes. En aquell curs vam 
aprendre’n de gent com Mercè Escardó, 
bibliotecària de Parets i pionera en la 
narració de contes, o Pep Duran, de 
Mataró, una eminència en la matèria. A 
aquell curs s’hi va apuntar gent vinculada 
a les biblioteques i gent d’El Galliner.

Què vas aprendre dels contacontes en aquell 
curs? És un intèrpret? Un actor o actriu?

Una contacontes no fa el paper d’una 
lectora que entra en un personatge, sinó 
que ets tu mateixa i has de mostrar la 
teva essència. Has de trobar en el conte 
l’escletxa per despullar-te i treure la teva 
puresa de manera que sigui possible 

connectar amb tothom. És molt complicat. 
Jo sempre sento que és la meva ànima la 
que comunica. Jo no escric, trio narracions 
que em toquen la fibra interna i les recreo i 
és llavors quan s’estableix la comunicació 
amb el públic de manera màgica.

Quan et refereixes que el conte ha de tocar 
la fibra, a què et refereixes?

Això ho vaig descobrir en una sessió 
amb Pep Duran. Ell portava tot un seguit 
d’objectes i ens va encoratjar a agafar-
ne algun amb el qual ens sentíssim 
identificats, que poguéssim vincular a 
una vivència personal i llavors havíem 
d’explicar-la. Jo vaig triar un mocador 
brodat. Aquell mocador em va connectar 
amb la història d’amor dels meus avis,  
que van néixer a finals del XIX. La seva 
relació no estava ben vista i les famílies 
els van separar. Ell li enviava cartes 
d’amor a ella, unes cartes increïbles en 
què reflectia l’enyorament i com se la 
imaginava, fent referència tot sovint als 
seus cabells. Ella li va enviar un mocador 
brodat amb el seus cabells. Quan vaig 
explicar allò que m’havien explicat a casa, 
el silenci era absolut. Vaig connectar amb 
els meus companys a un nivell que es 
podria dir màgic.

Heus ací que aquella incipient carrera de 
contacontes va rebre l’impuls definitiu…

D’aquell curs en va sortir un grup que 
acudia a les biblioteques de manera 
rotatòria. Tot es gestionava des d’El 
Galliner. Paral·lelament anaven sortint 
d’altres feines de contacontes i uns 
quants vam formar el grup Va de Contes. 
Vaig ser-hi 10 anys, fins que la vida em va 
dur per altres camins i els anys següents 
vaig estar desplegant el Pla de Lectura 
Pública a les biblioteques de Salt. Tot 
allò es va anar acabant i l’any 2010, en 
plena crisi, jo sola, amb les criatures, 
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vaig crear la companyia Pepa contes. A 
banda, vaig portar la biblioteca d’estiu a 
la Piscina Municipal de Girona i, més tard, 
vaig dinamitzar l’espai infantil de la nova 
Biblioteca Carles Rahola.

Què ha de tenir un bon conte?

Un bon conte ha de tenir sobretot 
l’element sorpresa, que es pot vehicular 
de moltes maneres diferents: a través 
de l’enginy per resoldre el conflicte; a 
través de la màgia, que és l’element que 
transforma; a través del punt de vista 
del narrador, com per exemple a El camí 
que no anava enlloc, d’Enric Larreula, 
en què qui relata el conte és el mateix 
camí; també l’humor, que és un element 
que, a través de la sorpresa provoca el 
riure; a través del joc amb les emocions, 
com la por o la tendresa; també el joc 
rítmic dels contes per als més petits o 
la ridiculització fins a l’absurd d’accions 
quotidianes amb les quals ens podem 
identificar. En definitiva, tot això es pot 
resumir en l’element sorpresa, que és 
el que permet al contacontes mantenir 
l’atenció del públic. També és important, 
com he comentat abans, que tingui 
quelcom que toqui el narrador, que 
és qui l’ha de transmetre. Un element 
emocional que t’ha de permetre treballar, 
transformar aquella emoció i posar-li 
un color intern que surt de l’experiència 
vital. Per això, el mateix conte explicat 
per un o altre narrador serà absolutament 
diferent, perquè són sedassos diferents. 
Si continuem parlant de què ha de tenir 
un bon conte, també ha de tenir una bona 
resolució. En molts contes de l’actualitat 
no hi trobes aquesta característica.

Així com hi ha contacontes diferents, 
també hi ha públic diferent...

I tant! Un conte ha de ser universal, però 
cadascú depenent de l’edat, del moment, 

del bagatge intel·lectual, de molts 
factors, en farà la seva pròpia lectura i 
connectarà amb un personatge o l’altre. 
Hi ha mainada que plora quan, en un 
conte protagonitzat per un pollet, el rei el 
posa al forn per cuinar-lo. N’hi ha que no. 
Cadascú empatitza més o menys amb un 
personatge o altre i els contes ens ajuden 
a obrir el que un mestre ens va dir un 
dia que era el nostre “centre magnètic”, 
allà on resideixen les emocions i que et 
permet tenir una percepció intensa, més 
enllà de l’habitual, dels llocs, dels fets 
i d’altres persones. Existeixen contes 
adequats per a temperaments diferents, 
aleshores és quan has de recórrer a 
l’experiència per fer-los teus. M’ha 
passat amb editorials que et demanen 
que expliquis els seus contes i llavors 
és quan has de fer aquest exercici 
d’interiorització.

Perfecte. Explica’m com t’enfrontes a la 
feina? Com et prepares?

El conte s’ha d’explicar des del cor. 
Cal que ho interioritzis. Jo els veig, els 
contes. Els visualitzo, veig les seqüències 
i així ho recordo millor, perquè em costa 
memoritzar un text amb ets i uts i amb 
les comes posades a lloc. Jo agafo les 
idees, els girs que pugui fer l’argument i 
tinc clares les frontisses per on haig de 
passar. El conte ben narrat ha de tenir 
matisos, moments d’acció i moments 
de reflexió, que li donen una dinàmica, 
li imprimeixen un ritme necessari. Cada 
conte té el seu i la gràcia és trobar-l’hi 
i jugar amb els elements que t’hi vas 
trobant, com ara les repeticions, perquè 
així pots mantenir l’audiència connectada 
i la guies fins al final. Es pot jugar també la 
impostura en ocasions, per caracteritzar 
personatges, però sense abusar-ne, 
perquè, si no, perds el públic. També és 
importantíssima la connexió visual.

“Un conte ha de tenir quelcom que toqui  
el narrador, que és qui l’ha de transmetre. 
Un element emocional que t’ha de permetre 
treballar, transformar aquella emoció 
i posar-li un color intern que surt de 
l’experiència vital.”
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Es poden establir etapes clares pel que 
fa a les edats i així fer una tria més acurada 
tant de narracions per a l’escolta com 
de lectures?

El tema de les edats i les fronteres és 
molt difús. A partir dels cinc mesos 
la interacció amb el nadó comença a 
ser més bidireccional. El precursor del 
conte són els jocs de falda i les cançons 
de bressol. A la Carles Rahola, on 
dinamitzava l’espai infantil, vaig promoure 
cada dia una estona de moixaines i jocs 
de falda, cançons i dites populars. Els 
pares regalaven paraules als seus nadons 
i és una manera preciosa d’estar amb 
els fills. Regalar paraules és important. 
Mercè Escardó explica que cada paraula 
que regalem als fills és un tresor i cada 
paraula és com una capseta dins aquella 
persona i, a mesura que vagi creixent, 
anirà descobrint aquells sons i els anirà 
associant a un seguit de vivències, de 
manera que aquella paraula vibrarà de 
manera diferent. Quan cantem la cançó 
del “cargol, treu banya, puja la muntanya”, 
en el moment en què l’infant descobreix 
realment què és la muntanya, els rius, els 
arbres, les roques, caminar a la natura... 
Aquella paraula omple la capseta de la 
vivència i la paraula pren una dimensió 
diferent, vibra d’una altra manera quan 
la tornes a cantar. Trobo que és absurd 
tergiversar o infantilitzar el llenguatge 
perquè així la mainada ho pugui entendre 
tot millor. Si utilitzem una llengua rica, 
encara que no l’acabin d’entendre, 
els infants van absorbint els sons i els 
guarden a la capseta. D’això me’m vaig 
adonar veient com jugava el meu fill. Va 
ser una revelació.

I dels pares i mares, què n’hem de fer? 

A mi m’agrada mirar d’enganxar-los 
també. Crec que és una missió nostra. 
Els infants són un públic complex, perquè 
són molt sincers i detecten si aquell dia no 
estàs bé i, si no els agrada, desconnecten 
i punt. De fons sents la remor dels pares 
i mares, als quals els contacontes i 
bibliotecaris hem d’aconseguir atraure i 
fer-los veure que allò també és per a ells, 
ja que hi ha un seguit de narracions que 
poden ajudar-los a resoldre problemes 
quotidians, més o menys greus, que 
tinguin amb els seus fills. Hi ha contes 
creats expressament per donar la volta a 
un seguit de problemàtiques, com ara les 
pors nocturnes o la sensació de pèrdua, 
i afrontar-les de la millor manera per 
superar-ho. 

“La llengua per a mi 
és bàsica. Hem de 
procurar preservar 
les estructures del 
llenguatge, perquè 
es perden a una gran 
velocitat. Quan em 
vaig adonar del que 
passava, vaig fer el 
propòsit que la que 
utilitzés jo seria com 
més rica millor.”

Primavera 2022
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Com va anar això? Es pot explicar?

En aquella època explicava força sovint la 
llegenda de sant Jordi i el meu fill estava 
en l’època de la repetició, de manera 
que hi havia frases que sabia senceres. 
Tenia uns tres anys, que és en l’època que 
també juguen en veu alta. L’Oriol, mentre 
jugava, anava dient aquelles frases que, 
inicialment, no tenien res a veure amb el 
que estava fent. L’acció no era coherent 
amb el que estava dient. Però a poc a 
poc, mentre jugava i repetia la frase, 
més s’aproximava el sentit de la frase a 
l’acció, fins que un dia les dues coses 
estaven alineades i tot era perfectament 
coherent. Des de llavors no li vaig tornar 
a sentir la frase. Allà vaig entendre que 
no havia de censurar paraules perquè em 
semblava que no les entendrien, i que la 
llengua, com més rica, millor. Ja arribarà 
el moment en què ho entenguin.

Tens la sensació que es menysté la 
intel·ligència del públic infantil en els 
espectacles familiars i les sessions 
de contacontes?

Amb el públic infantil s’hi atreveix molta 
gent, quan en realitat, com he comentat 
abans, és el públic més exigent, més 
franc i més sever. Tot i això, crec que 
actualment el punt de vista ha canviat a 
l’hora de programar els espais. És cert 
que abans no hi havia tanta sensibilitat, 
però això ha canviat. És important establir 
una dinàmica amb un respecte molt gran 
pels nens i les famílies.

No trobes que hi ha un excés d’intent 
de transmetre un missatge “pedagògic”?

Per mi, pedagogia i lleure van agafats 
de la mà. A mi m’agrada fer certa 
pedagogia amb els contes. M’interessen 
també l’antroposofia, l’obra de Steiner 
i les escoles Waldorf. No soc partidària 
dels contes amb una lectura moral molt 
marcada i si puc els dono la volta, però 
n’hi ha que em fan una mica d’angúnia. Ara 
bé, en aquest àmbit hi ha lloc per a tothom, 
per a tota mena de contacontes. La 
competència és absurda perquè cadascú 
aporta la seva peça al trencaclosques.

Tens una tècnica preferida per explicar 
contes?

Jo treballo molt directa. Transmissió 
oral, sense massa elements. Si les 
il·lustracions del conte m’agraden i 
m’ajuden a explicar la història, les utilitzo, 
però també narro sense necessitar aquest 
element. Una tela o una catifa m’ajuden a 
delimitar l’espai, a posar-hi un cert ordre. 
A vegades una maleta, d’altres una peça 
de roba, un cabàs... Depenent del conte. 
A vegades hi surten més elements. En 
ocasions utilitzo el kamishibai —teatret 
japonès de fusta i paper—, que em va 
costar una mica de dominar, però ara 

fins i tot n’he fet fer un de nou. Ara bé, la 
meva tècnica preferida és la narració oral 
directa, despullada. Pel que fa als contes 
per a nadons, els explico sobretot per 
als pares, perquè si ells estan atents, els 
nadons també ho estaran i establiran un 
vincle molt interessant. En aquesta etapa 
repeteixo força cançons i dites, així els 
pares s’ho enduen cap a casa.

No sé si els contacontes sou conscients que 
potser una de les missions que teniu és la de 
la preservació i transmissió de la llengua...

La llengua per a mi és bàsica. Hem de 
procurar preservar les estructures del 
llenguatge, perquè es perden a una gran 
velocitat. Quan em vaig adonar del que 
passava, vaig fer el propòsit que la que 
utilitzés jo seria com més rica millor. 
L’estructura de la llengua castellana està 
“colonitzant” la llengua catalana i hi ha 
algunes traduccions de contes que és per 

endur-se les mans al cap. No m’he marcat 
aquest propòsit com a militant, sinó 
perquè és dins el meu ADN. Té a veure 
amb la llibertat i amb el meu sentiment, 
un anhel que he viscut des de sempre i 
l’estima per la llengua també, de manera 
que la transmissió per a mi és important.

Per acabar, una petita bomba: la correcció 
política en els contes. Què en penses?

És un tema que m’ha fet ballar el cap. Tret 
de la llegenda de sant Jordi, en el meu 
repertori no hi tinc els contes tradicionals 
típics i controvertits. Aquests contes 
representen uns arquetips, però es poden 
versionar, donar-los la volta. De fet, cada 
conte té una estructura determinada, 
però al llarg dels temps, s’hi han anat 
posant pegats en funció de l’època. Crec 
que a l’hora d’analitzar-los cal fugir de la 
superficialitat i captar la metàfora. ¹
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