
MANIFEST DE LES CONTADORES I CONTADORS D’HISTÒRIES 

Les persones que ens dediquem a contar històries ens unim per enviar un missatge de 

recolzament i solidaritat a tota la societat davant la crisis derivada de la malaltia per 

coronavirus, COVID-19. 

 Com els personatges dels millors contes, ens trobem enmig d’un bosc atapeït amb 

la sensació que el llop  ens espera en l’obscuritat. Sabem, però, que no estem sols, 

perquè sempre apareixerà algú que ens ajudarà a sortir del bosc o de la panxa del llop. 

En aquesta història tots i totes comptem i la nostra solidaritat, cura i esforç col·lectiu 

són els conjurs contra el virus i els seus efectes. 

 Així que, els contadors i contadores d’històries us demanem que conteu, 

inventeu, llegiu i escolteu contes, anècdotes o succeïts 

per enganyar el temps, 

per viatjar sense sortir de casa, 

per somriure o tremolar amb les aventures més increïbles, 

per recordar les persones majors i totes les històries que ens han contat, 

per reconèixer-nos en l’alegria, la tristesa o la por, 

per deixar que, per un moment, el món gire i que no importe res més  que estar 

junts i aquest moment.  

 Per la nostra part, continuarem inventant i contant contes en les nostres cases i a 

a través de les xarxes. Encara no sabem el final de la història ni tampoc si menjarem 

perdius, però sí sabem que la por que sentim és compartida i no ens fa menys valents, 

ens fa més humans i fràgils. 

 Com els personatges dels millors contes, algun dia, quan tot això haja acabat, ens 

haurem transformat i tindrem noves històries que contar. 

 Perquè la narració de contes és un bàlsam per als dies de confinament, amb 

milers d’anys d’eficàcia provada i una vegada més ha de reunir la humanitat al voltant 

del foc, mentre dure la nit. 

Aquest manifest ha estat elaborat en març de 2020 per representants de totes les 

associacions de narració oral d’Espanya.


