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A les 10 h  
Arribada i acreditacions. 
Cafè de benvinguda

A les 10.30 h  
Presentació de la jornada, a càrrec de 
Joan Santacana, paer en cap de la Paeria 
de Cervera i Àngels Blasco, direcció 
General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural.

A les 11 h  
Etnopoètica i narració oral: entre la mort 
i la vida, un pessic de fantasia, a càrrec 
de Joan Borja,  professor de Filologia 
Catalana a la Universitat d’Alacant

A les 12 h   
Taula d’experiències. Conduïda per 
Carme Bergés, directora del Museu de 
Cervera
- Memòries parlades de l’Ecomuseu de 
les Valls d’Àneu. Jordi Abella, director de 
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i Noemí 
Busquets, actriu que interpreta el perso-
natge d’Esperanceta de casa Gassia
- Converses de taverna. Miquel Martí, 
director del Museu de la Pesca 
- El meu cos és una casa. Projecte 
pedagògic del Museu de Cervera
Tània Muñoz, narradora i responsable 
del projecte

A les 14 h   
Cloenda de la jornada:
L’esperanceta de casa Gassia... 
a Cervera!!!

16 DILLUNS
de novembre de 2020

ORALITAT I MEMÒRIA

Lloc de les jornades:

Auditori de Cervera
c. Major 59, Cervera

Informació:
973 533 917

museu@museudecervera.cat
www.museudecervera.cat

La Segarra es converteix en un territori de con-
tes amb la celebració d’un projecte de narració 
oral: Festival Segamots, l’art de contar his-
tòries, i contes a la Catxipanda. 

Contes de tradició oral de diferents parts del 
món que canvien d’ingredients segons el lloc on 
es preparen i segons l’estació de l’any en què 
s’escolten, amb gran diversitat de colors i amb 
gustos molt saborosos.

La narració com a fet col·lectiu, font de coneixe-
ments transmesos de generació en generació, 
camp idoni per fer palesa la nostra intercultu-
ralitat, per celebrar i per redescobrir, revitalitzar 
i refermar el patrimoni cultural immaterial que 
forma part de la nostra identitat.

El Museu de Cervera vol debatre sobre la im-
portància de l’oralitat per construir històries en 
primera persona i per “reconstruir” històries lo-
cals que acaben sent històries universals. Volem 
conèixer altres projectes que també han posat el 
focus en aquest art d’explicar per reivindicar el 
seu poder de connectar, d’emocionar, de trans-
metre coneixements i de crear comunitat.

Inscripció gratuïta.
Cal formalitzar la inscripció 
omplint el formulari al lloc web següent:
www.museudecervera.cat/reviurelpatrimoni

Es lliurarà certificat d’assistència
a qui ho demani.
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