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Un festival per convertir Sabadell, durant un dia, en una 
ciutat de conte, on els relats de fantasia tinguin presència 
a cada plaça, cada cantonada i cada racó on sigui possible. 
 
 
 

 
 
 
* Idea original i direcció d’Anna Fité, en col·laboració amb LaSala i Petit Sabadell 
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| INTRODUCCIÓ 
 

El 2 d’abril de 1805 va néixer Hans Christian Andersen, autor prolífic i extraordinari 
de memorables contes de fades com El Soldadet de plom, La princesa i el pèsol, 
L’aneguet lleig, La reina de les neus, El sastre valent, La sireneta o El vestit nou de 
l’emperador, entre molts d’altres. A més, Andersen va dedicar els últims 25 anys de 
la seva vida a llegir els seus contes en veu alta, davant auditoris formats per públic 
de totes les edats, obtenint arreu un gran èxit. Per això, fent-lo coincidir amb la seva 
data de naixement, el 1967 es va establir el dia 2 d’abril com el Dia Internacional 
del Llibre Infantil i Juvenil, com homenatge i agraïment al seu valuós llegat literari. 
L’objectiu d’aquesta diada és promocionar la literatura per a infants i joves i 
fomentar la lectura entre aquests col·lectius. 

 
A Sabadell, les sessions de contes són una de les principals activitats de la 
programació cultural local adreçada al col·lectiu de 0 a 10 anys. Els promouen des 
de les administracions públiques, com l’Ajuntament o la Diputació de Barcelona 
amb la realització del cicle L’Hora del Conte a la xarxa de biblioteques municipals; 
fins a multitud d’entitats, associacions i empreses de l’àmbit privat, especialment 
llibreries. A més de grups de teatre que fan dels contes la matèria primera dels seus 
espectacles, a la ciutat també hi ha rondallaires que han assolit una projecció més 
enllà de l’àmbit local. 
 
Per ajuntar aquestes dues realitats, la celebració del Dia Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil i la tradició de la ciutat en matèria de sessions de contes, i també 
recollint la faceta de conta contes d’Andersen, neix Vet Aquí Sabadell, el Primer 
Festival de Contes de Sabadell que el dia 2 d’abril omplirà la ciutat d’històries i 
narracions per gaudir, somniar, entretenir-se i aprendre.  
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| OBJECTIUS 
 

Els objectius de la primera edició de Vet Aquí Sabadell són:  
 

 Donar forma a la celebració, a Sabadell, del Dia Internacional del Llibre Infantil 
i Juvenil i consolidar aquesta commemoració per tal que sigui un esdeveniment 
rellevant al calendari festiu i cultural local. 
 

 Posar en valor els rondallaires sabadellencs com a professionals del sector.  
 

 Estendre la pràctica de la narració entre els actors no professionals 
sabadellencs, aprofitant la dinàmica teatral pròpia de la ciutat.  
 

 I  amb tot plegat, convertir Sabadell, durant un dia, en una ciutat de conte, on 
els relats de fantasia tinguin presència a cada plaça, cada cantonada i cada racó 
on sigui possible.  
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| PARTICIPANTS  
 

Els narradors de la primera edició de Vet Aquí Sabadell provindran de dos àmbits:  
 

 Els rondallaires professionals de Sabadell, és a dir, actors, animadors i 
narradors que inclouen en la seva oferta artística les sessions de contes i hi 
vulguin participar, com: 
 

 Engruna Teatre  
 Laura Coll 
 Sílvia Ricard 
 Rah·mon Roma  
 Pau Tarruell / Cia Bufanúvols   
 Rosa Fité    
 Susagna Navó 
 Núria Llunell (Tuins Editorial - Pànic Escènic) 
 Montse Costa Canas 
 Mireia Llunell 
 Santi Ricart 
 Ariadna Ventura 
 Jep Barceló  
 ... 

 

 

 Els actors i actrius dels grups no professionals de la ciutat que estan 
agrupats a l’entitat Sabadell Teatre Associació (STA), als quals s’ha ofert la 
possibilitat de participar en les sessions de narració i ja han confirmat la 
seva col·laboració.   
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| MECÀNICA I ESPAIS  
 

Vet Aquí Sabadell té la intenció d’anar creixent en futures edicions, però per aquest 
any ens hem fixat un objectiu modest, per començar a escalfar motors. Per tant, la 
idea pel proper 2 d’abril de 2016 és crear un mini circuit a les següents places del 
centre de la ciutat: 
 

 Plaça del Gas, davant del Museu del Gas 
 

 Plaça de les Marquilles 
 

 Jardins de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 
 

 Placa del Pi-pi 
 

 Plaça Doctor Robert / Racó del Campanar  
 

En aquests espais es disposarà una zona (reduïda) en la qual se situarà el narrador, 
que, en principi, actuarà sense megafonia i amb el públic al voltant.  
 
Les narracions es portaran a terme, en diferents passis de 20 minuts cadascun, 
entre les 11:00 i les 13:00h del migdia i entre les 18:00 i les 20:00h de la tarda. 
 
Cada espai es senyalitzarà convenientment per tal d’assenyalar el lloc on es farà la 
sessió de narració i per tal que els participants percebin clarament la marca del 
Festival, els seus organitzadors i els seus patrocinadors. 
   
A més, el Festival es solidaritza amb els nens i nenes que estan hospitalitzats i 
també es realitzarà una sessió de contes a l’Hospital de Sabadell per tal que hi 
assisteixin els nens i les nenes que estan hospitalitzats i, també, tots aquells que ho 
desitgin com una forma de ‘normalitzar’ una situació quotidiana per bé que 
dolorosa. En aquest cas, la sessió de contes sí que pot tenir la forma d’un espectacle 
a l’ús, és a dir una de les propostes habituals dels rondallaires participants.  
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