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PEP DURAN - TRAGINER DE CONTES
Llibreter, narrador, creador i animador del Llibre Gegant de Contes. Creador de la 
biblio-bosc del Montseny, profesor de l'Escola d’Escriptura. terapeuta gestalt, 
membre de diversos jurats i conferenciant.

TÍTOL SESSIÓ: Els contes d'un llibreter

SINOPSI: De petit volia ser pirata per trobar tresors, em vaig fer llibreter i he trobat 
tants tresors que els amago al bosc del Montseny. Parlaré del meu viatge per mar, 
terra i aire.

XARXES SOCIALS: @pepduranoller
 www.facebook.com/pep.duranoller

WEB: pepduran.weebly.com

ELENA CODÓ
Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. Entre els seus 
treballs teatrals destaquen “Els fusells de la mare Carrà" de B.Brecht dirigit per 
Oriol Broggi (Teatre Tantarantana, 2004); “Els set contra Tebes /Antígona” dirigit 
per Hadi Kurich (Teatre Regina 2002); “Tres Cadires” dirigida per David Pintó (Fira 
Tàrrega, 2007); "A l’Arca a les vuit" dirigit per Marc Hervàs (Teatre Nacional, 2009) 
En cinema cal destacar la seva participació en el Laboratori d'Actors de Joan 
Frank Charansonnet (2014) en els rodatges dels films Doctrina (2015),Pàtria (2016) 
i "Terra de telers" (2019) Ha protagonitzat els curtmetratges: "Adicción" de José 
Luís Díez (2004) i "Oposición silenciosa" de Bruno Sanz (2007). També va partici-
par en la sèrie "El cor de la ciutat" de TV3 (2003) Membre fundadora i creadora de 
les companyia En Clau de Clown. També gestiona la companyia Maia Teatre, per 
a públic adult.  Fa més de 10 anys que exerceix de rondallaire en biblioteques. 
També ha treballat en recreacions històriques per a museus i exposicions.

TÍTOL SESSIÓ: Traginera de rondalles

SINOPSI: Traginant la memòria d'aquí cap allà la Cisqueta reviu les històries de 
Vilamajor. Davant de cal vicari, passant per casa el jutge, aturant-se al mercat, 
rentant al safareig, redimint a les bruixes o al ball de festa major... recull els records 
que han quedat escampats pel poble al llarg dels anys.

XARXES SOCIALS: @elenacodogomez
 www.facebook.com/enclaudeclown
 www.youtube.com/Enclaudeclown/

WEB: www.maiateatre.com



LAURA ASENSIO PLAZA
Actriu amb formació en la tècnica de Lecoq i el clown. Creadora, narradora, conta 
contes i pallassa d'hospital. Instructora de teatre per adults amb diversitat funcio-
nal i clown. Creadora de titelles i objectes de manipulació. Actriu a la Granja Escola 
de Palautordera. Amant de la natura, del ball i esperit viatger... Viu a Cànoves i 
Samalús desde fa 5 anys, encisada per la natura i els paratges del Montseny…

TÍTOL SESSIÓ: L'exploradora de llegendes

SINOPSI: Eteria és una exploradora molt curiosa i observadora. Amb el seu mapa 
i la seva motxilla d'exploradora... Sap trobar tots els indrets i secrets que amaga un 
dels pobles de les Faldes del Montseny, Cànoves i Samalús. Cànoves i Samalús, 
poble de pobles, ibers, romans, bruixes, éssers encantats, gegants i fins i tot l'arbre 
més antic de Catalunya. Un viatge per escoltar i viure amb Eteria l'exploradora.

XARXES SOCIALS: @laura.asensio.plaza

NÚRIA CLEMARES
Actriu, narradora oral i creadora escènica. Des del 2003 passeja els seus especta-
cles de contes per tots els Països Catalans i més enllà, basant-se en les llegendes i 
rondalles de la tradició oral, però també en contes propis i literaris. Fent servir la 
gestualitat, la improvisació i la veu aconsegueix que el públic viatgi al seu imagina-
ri. Formada a San Francisco (EEUU) i a Barcelona, ha aprofundit en espais tan 
diversos com el clown, el cinema, la commedia dell’arte , la improvisació i el text 
clàssic, fet que l’ha portat a ser una intèrpret molt versàtil. Recentment ha creat la 
Companyia Pagans. El seu primer espectacle “Paraules que trenquen ossos”, que 
integra tradició oral i tecnologia, ha estat nominat a millor espectacle de carrer 
pels premis de la crítica 2021.

TÍTOL SESSIÓ: De misteris, enganys i enginys.

SINOPSI: Un viatge per les dites i llegendes amagades al massís del Montseny. No 
fa pas massa temps que aquestes històries s'explicaven a la vora del foc. Algunes 
servien per donar una explicació al nostre món, d'altres ens ajudaven a créixer i 
d'altres simplement ens feien riure pels descosits. Dones misterioses, caçadors 
espavilats i algun personatge històric ens acompanyaran en aquest viatge.

XARXES SOCIALS: @nuriaclemares
 www.facebook.com/nuriaclemares
 @NClemares

WEB: www.nuriaclemares.com
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LÍDIA CLUA
Narradora i titellaire la Lídia Clua comença a treballar en el món màgic dels contes 
l'any 2005, a Galícia treballant amb diferents companyies. Un any més tard torna 
a al seva terra natal, Catalunya, concretament un petit poble de la comarca 
d'Osona, Centelles. Des d'allà, damunt d'una catifa màgica (o d'un R11, un Ford 
Fiesta i una Berlingo, respectivament) comença a voltar per Catalunya i part de 
l'estranger explicant històries que ens faran volar la imaginació i ens arrencaran 
algun somriure.

TÍTOL SESSIÓ: L’avi feréstec

SINOPSI: El meu avi Miquel era un home de muntanya, sabia fer carbonet i agafar 
la millor mel de les abelles. El meu avi era un home de poques paraules i somriure 
ample, i sempre el va envoltar el misteri de les muntanyes del Montseny.

XARXES SOCIALS: @cluaserra

CLARA RIBATALLADA - TALLER BIBLIOBÚS
Ha actuat amb els seus espectacles literaris a la Fira d’Espectacles Mediterrània 
(Manresa), a la Fira d’Espectacles Literaris Litterarum (Móra d’Ebre), a la Setmana 
del llibre en català (Barcelona), al Festival Poesia i + (Caldes d’Estrach), a la Fira del 
Conte de Medinyà, a la Fête du Livre Vivant (Toulouges), al Saló del Llibre Infantil i 
Juvenil de Catalunya (Mollerussa), al Festival Pirinenc de Literatures Infantils i 
Juvenils (Sort) i a un munt de biblioteques, teatres, places i escoles de tot Catalun-
ya. El 2015 va guanyar el Concurs de Narració Oral Joan Bahí. També té formació 
en narrativa terapèutica i és educadora en el lleure.

TÍTOL SESSIÓ: Contaller
SINOPSI: Narració d'una llegenda del Montseny i taller de manualitat, amb 
l'objectiu que els participants es puguin endur a casa un treball manual que els 
permeti reviure el conte que han escoltat.

WEB: http://clarartespectacles.blogspot.com/



GISELA LLIMONA
Narradora oral amb més de 10 anys d'experiència. Especialista en foment lector, 
llicenciada en Art Dramàtic, Màster Universitari d'Estudis Teatrals i doctoranda a 
la UCM. He narrat a biblioteques, llibreries, festivals... i a diverses parts del món 
com Xile, Colòmbia, Guatemala o Perú. Àlter ego de Georgina de Yebra.

TÍTOL SESSIÓ: Arrels

SINOPSI: Els arbres del Montseny han escoltat i vist històries passades que ens 
poden ajudar a entendre el nostre present. Llegendes, anècdotes i vivències que 
formen part de la nostra terra. Escoltarem relats que ens conectaran amb les 
nostres arrels.

XARXES SOCIALS: @cuentacuentos_giselallimona
 www.youtube.com/Giselallimona

WEB: www.giselallimona.com

GRUP ESCRIPTORS MONTSENY - GEM
ALBERT SORIANO RULL
Tècnic especialitzat en instal·lacions d'aigua, treballo actualment a l'Escola del 
Gremi d'Instal·ladors de Barcelona, he escrit diferents llibres tècnics sobre el meu 
ofici i tinc diferents relats i escrits literaris catalans, publicats en diferents medis.

LLIBRES PUBLICATS:
• Montseny Màgic
• Montseny Eròtic
• Montseny amb un somriure 
• Reutilización de aguas grises y pluviales en edificios, etc…

WEB: veusdelmontseny.blogspot.com

MARTA TÀPIAS SABÉ
Llicenciada en història moderna i contemporània. Un primer cicle de Filologia 
catalana. De professió, mestra. Cursos d'escriptura creativa a l'Ateneu Barce-
lonès. Ha participat en dues antologies de l'Ateneu Barcelonès. Col·labora en la 
revista Bagant de Palautordera i està tancat un recull de contes per a gent gran.

LLIBRES ESCRITS / PUBLICATS:
Els del GEM i dues antologies de contes compartides
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RAMON GASCH I POU
Enginyer tècnic industrial elèctric i empresari jubilat, malgrat continua exercint el 
càrrec de president de la seva companyia d’instal·lacions, Suris S.L.

LLIBRES ESCRITS / PUBLICATS:
• 10 cuentos 10 para adultos nosaltres els perits  
• D'un temps sense esperança 
• Núvol negre
• Bon cop de falç (Premi Néstor Luján 2011)
· Defensors de la terra
· La venjança dels almogàvers
· Llibre de veritats i secrets
· Sal roja
· Col·laboració en els cinc llibres del gem
· Tres manuals tècnics
· 70 anys, 70 poemes, 70 vides 
· L'ona i l'aina van a buscar bolets
· La guerra de les lletres
· El cebo

WEB: www.ramongasch.com

JORDI PLENS I PEIG
Llicenciat amb grau en Filologia Catalana per un treball d'investigació sobre una 
novel·la del 1900. Ha publicat articles sobre Marià Vayreda i Jacint Verdaguer. Ha 
estat professor de català per a adults de la DGPL. Exerceix de professor numerari 
de llengua catalana i literatura a l'ensenyament secundari. Col·labora esporàdica-
ment en publicacions periòdiques tant a nivell comarcal com de país: "Núvol", 
"Nació digital", "Bagant". Va ser guardonat amb el Premi Antoni Rovira i Virgili 
d'assaig (2002) de l'Ajuntament de Tarragona.

LLIBRES ESCRITS / PUBLICATS:
• "Ciutadania de Catalunya. Etnicitat, nacionalisme i llengua".
   Tarragona: El Mèdol, 2003.

WEB: https://sites.google.com/site/2nbatxcat/professor-i-contacte

MARISOL GARCÍA BENEYTO
LLIBRES ESCRITS / PUBLICATS:
• Relats del Montseny 
• Montseny Màgic 
• Montseny Erótic
• Entre Llums i Boiresenyeny 
• Entre llums i boires
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MAITE SORIANO SEVILLA
Llicenciada en dret per la UB. Actualment treballa al Departament jurídic d’una 
gestoria.

ROSA MARIA PASCUAL
Veïna de Cardedeu. Ha treballat de mestra durant trenta anys i ara està jubilada, 
però és la responsable del taller d’escriptura TeC–CA i MOLSA, de clubs de lectura 
on promou tertúlies literàries. Forma part del GEM, Grup d’Escriptors del Montseny, 
amb qui ha editat 'Montseny Màgic'. És autora de 'Tardor Roja'; 'Un mar de boires', 
Premi Jalpí i Julià; 'Bell-lloc i altres contes de mestres' i 'On vas, Irina?', finalista del 
Premi de Novel·la Històrica Gregal 2013 Traduïda al castellà i a l'anglès. També ho és 
d’En Jordi i el drac, un conte infantil, i d’El racó dels Desitjos, una peça teatral.

LLIBRES ESCRITS / PUBLICATS:
• Pensem i Comptem 
• Les lletres amagades
• Letras con disfraz
• Tardor roja
• En Jordi va pel món, el Jordi i el drac
• On vas Irina? (traduïda al castellà i a l'anglès) 
• La meva mare, la meva mestra
• La mestra amb un somriure als llavis
• Montseny màgic
• Montseny eròtic
• Montseny amb un somriure 
• Poemari Si Condicional.

WEB: https://veusdelmontseny.blogspot.com

MERITXELL ALBALADEJO SOLÉ
Dissenyadora d'interiors

LLIBRES ESCRITS / PUBLICATS:
Montseny amb un somriure 
Aniversaris 
El nou9 del Vallès Oriental 
El Nació Digital
El matí digital
El diari Castellar del Vallès
Blog del GEM
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PROGRAMA Lloc: a l’era de Can Figueres

Durant tot el matí del 20 de juny
tindrem la presència del Bibliobús

i una paradeta de:

DIA

19 DE JUNY

19 DE JUNY

19 DE JUNY

20 DE JUNY

20 DE JUNY

20 DE JUNY

20 DE JUNY

20 DE JUNY

HORA

17’30H

18’30H

20’00H

10’30H

11’30H

12’30H

17’30H

18’30H

ARTISTA

PEP DURAN

LAURA ASENSIO

NÚRIA CLEMARES

CLARA RIBATALLADA

LÍDIA CLUA

GISELA LLIMONA

ELENA CODÓ

GEM
(GRUP D’ESCRIPTORS

DEL MONTSENY)

TÍTOL

ELS CONTES
D’UN LLIBRETER

L’EXPLORADORA
DE LLEGENDES

DE MISTERIS, ENGANYS
I ENGINYS

CONTALLER

L’AVI FERÉSTEC

ARRELS

TRAGINERA DE
RONDALLES

LECTURA I XERRADA
AMB ESCRIPTORS
DEL MONTSENY

PÚBLIC

FAMILIAR

FAMILIAR

ADULTS

FAMILIAR

FAMILIAR

FAMILAR

ADULTS

ADULTS


