
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

La quarta edició del SegaMots, l’art de
contar contes, arriba a saltar basses,
a omplir d’aigua dolça el Llobregós,
l’Ondara, el Cercavins i el Sió,
i d’històries el càntir que porteu a la font.

Veniu que ens retrobarem en la veu i el 
ritme de les històries. 

17h — Taula rodona. Oralitat, poesia i contes. Punts 
de trobada i processos de creació. Veu, cos i parau-
la. Històries rimades i ritmades. Teatre de Ca l’Eril, 
Guissona. Hi participen les narradores convidades al 
festival, el poeta i narrador pirinenc 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 xo-
colata. Aforament limitat a 100 persones.
 
Diumenge 23/10

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.

Dissabte 15/10

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

Diumenge 16/10

17h — A peu de tros. El Colomar, Ivorra. Espectacle de 
contes previ al festival, amb Mon Mas.
 
Divendres 21/10

19h — A tres veus. Plaça Universitat, Cervera. Tret de 
sortida del festival amb Sherezade 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 22/10

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 familiar 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.

* 



Organitza

 — Consell Comarcal de la Segarra
 — Ajuntament de Guissona
 — Paeria de Cervera
 — Museu de Cervera
 — Museu de Guissona

Col·labora

 — Diputació de Lleida - Institut d’Estudis Ilerdencs
 — Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 

 — Ajuntament d’Estaràs
 — Ajuntament d’Ivorra
 — Ajuntament de Plans de Sió
 — Ajuntament de Ribera d’Ondara
 — Ajuntament de Sanaüja
 — Ajuntament de Sant Guim de Freixenet
 — Ajuntament de Sant Ramon
 — Ajuntament de Tarroja de Segarra
 — Ajuntament de Torà
 — Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

 — Conservatori Professional de Música de Cervera
 — Escola de Música J.M. Llorens i Cisteró de Guissona

 — Servei Educatiu - Centre de Recursos Pedagògics de la 
Segarra

Equip tècnic

 — Amadeu Pipó - So
 — Blanca MJ Creativa - Escenografia
 — Estudi Disseny Local - Disseny gràfic
 — Eva Balcells - Fotografia
 — Lídia Clua - Regidoria
 — Ruralmodernos - Comunicació

Direcció artística

 — Patrícia McGill Ferrari

Enguany ens visiten les narradores: 

Ada Cusidó
Barcelona

Cristina Verbena
Albacete

Eva Andújar
València

Mon Mas
Parets del Vallès

Sherezade Bardají
Sabadell

Festival de
Narració Oral

del 21 al 23 d’octubre, 2022
Prèvia al festival: 15 i 16 d’octubre
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