
 
 

Contes des de Samarcanda 
Cicle de narració oral de contes 

 
Àsia té una llarga tradició de contes. Des que el món és món, a les cases, al pati, al carrer, al basar, al hamam, al caravanserrall (pati on les 
caravanes hi fan nit), a l’ombra d’una figuera de l’Índia, sota la llum dels estels, a qualsevol racó..., gent de totes les edats i condicions s'hi 
aplegava (i encara s'hi aplega) per escoltar històries. Una experiència senzilla i màgica alhora. Des d’aquí, la Sala Samarcanda, que ens 
transporta a la ciutat de la famosa Ruta de la Seda, ruta de canvi i d’intercanvi, trobada i camí, explicarem històries d’allà durant quatre 
sessions; contes tradicionals de totes les cultures d’Àsia. Sigueu benvinguts i benvingudes, afegiu-vos a la caravana i gaudiu del viatge. 
 

 
 

 
Dissabte 23 de gener a les 18.00 h 

Històries d’un cadàver prodigiós: contes populars del Tibet 
Un jove amb una estranya missió. Un cadàver molt i molt xerraire. Aquestes són les claus per endinsar-nos en les històries que s’expliquen 
al “sostre del món”.  
Les històries de Ro Gnodrup Dorje, el cadàver prodigiós, arribaren al Tibet per mitjà dels mestres budistes de l’Índia, i en circulen diferents 
versions per totes les regions del Tibet, el Nepal i l’Índia. 
Narració: Susana Tornero. 
Durada aproximada: 1 hora. 
 



 
 

Dissabte 30 de gener a les 18.00 h 

De Kyoto a Mumbai passant per Samarcanda 
Contes, mites i llegendes tradicionals de cultures del continent asiàtic: el Japó, la Xina, el Tibet, l’Índia, el Panjab, Indonèsia, tradició zen, 
sufí i persa, a través de dues veus que narren en etapes successives, gairebé simultànies, el mateix conte, com un eco. Una veu traça el 
dibuix i l’altra hi afegeix el color: juga amb el ritme, la gestualitat, les llengües i les cançons, i situa el públic en un escenari exòtic per oferir-
li el ventall de possibilitats que amaga cada història.  
Per acabar, els narradors ofereixen un col·loqui després de la sessió sobre els contes i la narració oral, per a aquelles persones que 
busquin el plaer d’un making off en viu i en directe. 
Narració: tàándem (Ignasi Potrony i Susana Tornero). 
Durada aproximada: 1 hora + col·loqui posterior. 
 

Dissabte 20 de febrer a les 18.00 h 

Contes dels basars del Pakistan 
Avui ens passejarem per ciutats de les Mil i una nits com Rawalpindi, tafanejarem pels basars de Karachi, ensumarem les espècies de 
Quetta i descobrirem a Peshawar el secret de Qissa Khawani Bazaar, el mercat dels narradors. Perquè els basars no són només comprar i 
vendre, intercanviar un producte per un altre. També és on va la gent per informar i assabentar-se de les xafarderies, on s’apleguen 
mercaders, soldats i gent de tota mena per escoltar embadalits les històries dels narradors. 
Si voleu saber-ne més, seieu i escolteu tot el que diuen i expliquen arreu del Balutxistan, el Sind o el Panjab. 
Narració: Susana Tornero. 
Durada aproximada: 1 hora. 
 

 
 

 
 



Dissabte 6 de març a les 18.00 h 

Curri i bètel: contes populars de l’Índia 
Si es vol incloure en una sola sessió tota la riquesa d’ètnies, religions, llengües i paisatges que conté l’Índia és impossible; però us convido 
a visitar algunes contrades d’aquest país inacabable. Segur que tornarem carregats d’històries, potser alguna cançoneta o, fins i tot, un vrat 
katha, un conte ritual hindú. Contes tamils, telugus, bengalís i panjabis que segueixen creixent de generació en generació. 
Narració: Susana Tornero. 
Durada aproximada: 1 hora. 
 
Trajectòria 
Susana Tornero  
Figueres, 1973 
Traductora i narradora oral. Llicenciada en Traducció i Interpretació d’alemany i anglès. Combina la professió de traductora amb l’ofici de la 
narració. Així, ha explicat contes en diferents llocs, locals i formats. Li interessa la tradició oral de diferents parts del món, des de 
l’Empordà o Eivissa fins a l’Índia, el Tibet, el Pakistan o Mongòlia. Forma el duo tàándem amb Ignasi Potrony. 
www.susanatornero.com 
 
Ignasi Potrony  
Barcelona, 1954 
Estudia interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona, i pantomima, titelles, narració oral, veu, dansa i simbolisme en altres centres. 
Director de diverses obres de teatre i d’espectacles lírics. Imparteix formació en expressió corporal i dramàtica, en narració oral i en 
simbolisme. Dissenya i organitza activitats culturals i programa cicles de narració. 
Es dedica a la narració oral com a narrador de contes. Forma el duo tàándem amb Susana Tornero. 
 

Organitza:       ClubCasaÀsia 
Lloc:                Casa Àsia – Sala Samarcanda, planta 3 
Preu:                per sessió 5 € soci/a ClubCasaÀsia/7 €altres 
Per a tots els públics 
Inscripció 
La inscripció prèvia és imprescindible, i la podeu fer una setmana abans de cada sessió per correu electrònic 
club@casaasia.es o per telèfon 933 680 836. També podeu venir directament a InfoÀsia, de dilluns a divendres de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 20.00 h, planta baixa de Casa Àsia, Diagonal 373, 08008 Barcelona. 
 
L’import de l’entrada l’haureu d’abonar prèviament a InfoÀsia o al compte corrent núm. 2100 3000 12 2201721286 de La 
Caixa de Pensions, amb el nom de l’activitat, Cicle Contes des de Samarcanda, i de ClubCasaÀsia. Després, ens haureu 
d’enviar per fax a Casa Àsia (933 680 333) una còpia del resguard del l’ingrés o de la transferència, juntament amb el número 
de DNI i el nom de la persona que hi assistirà. 
 
ClubCasaÀsia es reserva el dret a cancel·lar qualsevol activitat si no hi ha un mínim de persones inscrites. Les dates i 
els horaris són susceptibles de variació. 
 
Contacte:       club@casaasia.es  

 
 

ÀSIA, AQUÍ I ARA 
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