
                              
 
 
 

 
 

El Gran Llibre de les històries 
imaginades 

 
Un espectacle participatiu de creació de contes amb la 

participació d’infants de tot Catalunya 
 
 

 

 
 

 
 
El Gran Llibre de les històries imaginades és un espectacle que combina narració i creativitat on 
participen nens i nenes de 4 a 12 anys convidats per una fada que portarà el fil conductor, en la 
creació d’una història que té com a temàtica les tradicions: sardanes, gegants, bastoners, 
traginers, diables i castellers. 
 
La narradora, la fada Parauleta, comença a explicar un conte sobre tradicions i seguidament 
convida als petits assistents a fer noves històries a partir de les il·lustracions que apareixen en el 
conte. A partir d'aquestes paraules, la fada podrà reescriure el conte inventat entre tots i així 
omplir El Gran Llibre!  

Els nens i nenes són, en definitiva, els autors de El Gran Llibre de les històries 
imaginades. 

 

 

 

 



                              
 
 
 

La narradora 

 
Núria Clemares va néixer a Barcelona l’any 1973. La seva formació està 
basada en comèdia de l’art, clown, gest, text i actuació davant la càmera, 
fet que l’ha portat a ser una actriu polifacètica.  

Treballa a les biblioteques de la Diputació de Barcelona. També fa 
presentacions de les noves publicacions infantils d’Edicions 62 i ha 
participat en el Món Llibre i  la Marató de Contes de l’Hospitalet.  

Els seus espectacles són molt gestuals, educatius i pedagògics, i es fan divertits fins i tot pel 
públic més menut. 

Participa com a narradora de “cantates” amb l’orquestra infantil de l’Escola de Música del 
Guinardó. Pel que fa a teatre infantil o familiar ha treballat a Barcelona per la Companyia Peti 
qui Peti, a Saragossa fent teatre en anglès amb la Cia FireWalk Theater i els anys que va viure 
als EEUU va formar part de “El Teatro de la Esperanza”.  

Com a membre de la Cia Diasdepan de Barcelona ha protagonitzat “Robador 21” i “Desnudos”,  
obres d’un realisme cru i intens que exigeixen papers fortament dramàtics. Una altra vessant és 
la de personatges còmics per animacions i espectacles per a la gent gran. Ha participat també 
en diversos spots de publicitat i sèries de Televisió de Catalunya. 

 

Sobre El Gran Llibre de les històries imaginades 
 

El Gran Llibre de les històries imaginades conté els dibuixos d’una de les edicions del Concurs 
BBVA de Dibuix Escolar. 

El Concurs BBVA de Dibuix Escolar s’adreça als alumnes d’educació primària i d’educació 
especial de totes les escoles de Catalunya, i té per objectiu estimular la creativitat dels escolars 
en la faceta del dibuix a través de la lectura de sis contes.  

Amb aquesta iniciativa, els mestres poden treballar els contes al centre docent des de vessants 
tan diverses com la plàstica, la llengua catalana i els valors socials i cívics. 

Els treballs premiats il·lustraran un nou llibre de contes de la col·lecció Concurs de Dibuix 
Escolar, publicats per Editorial Mediterrània.  

 

 

 

 

 

 



                              
 
 
 

INFORMACIÓ DE L’ESPECTACLE 

Durada espectacle: 45’ 
 
Públic: Familiar 
 
Format: espectacle de narració participatiu amb objectes 
 
Disseny i producció de l’espectacle: Taleia Cultura 
 

NECESSITATS TÈCNIQUES 

So:  1 micròfon de diadema 
        1 micròfon de mà 
 
Espai: Espai mínim de 3x4 
 
Temps de muntatge: 45’ (comptant que el so estigui preparat) 
Temps de desmuntatge: 30’ 
 
 
 

CONTRACTACIÓ 

Per contractar aquest espectacle us podeu posar en contacte amb Taleia Cultura: 

Elisenda Figueras 
taleia@taleiacultura.com 
Tel. 933196069 

 
 
 
 
 

 
Organitzat per: 
 
 
 
 
 

Amb el suport de: 
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