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Un mÓn de cOntes és un espectacle musical infantil en català i altres llengües pensat per  a educar 

en la diversitat i l’apropament a les diferents cultures. A través d’ell viatgem al voltant de tot el món a la 
cerca de contes i cançons. 

Cada conte ens ensenya alguna cosa sobre la cultura i els costums d’aquell país. Cada un d’ells està 
escenificat de maneres diferents: narrat, teatralitzat, amb titelles... amb l’objectiu de crear  un ambient 
molt dinàmic, divertit i de fer participar als nens. 

Cada cançó ens mostra com sona la música dels diferents països. Les cançons són sempre interpretades a 
cappella, sense l’ajuda de cap més instrument que les nostres veus. L’idioma de les cançons és sempre 
l’original de la cultura, mostrant com de divertit és escoltar  altres idiomes i provar de pronunciar-los. Els 
arranjaments musicals han estat creats per la Cia. C@ntamOns  intentant mantenir  la sonoritat original de 
les músiques de cada país. 

No hi ha mai dos espectacles iguals! Els països on viatgem són escollits al atzar pel públic, la qual cosa 
dóna molt de dinamisme i improvisació. Un dia l’atzar  voldrà que comencem el nostre viatge a la Xina i ho 
acabem al Brasil, un altre dia ens enviarà primer a Anglaterra i acabarem a Tailàndia… Nosaltres seguim 
sempre els seus desitjos. 

Espectacle musical infantil en català
Música a cappella i contes d’arreu del món
Durada: 55 minuts

Sinopsi: Mercè, Bartola, Pepita i Otilia són quatre viatgeres que van per tot el món recollint contes i 
cançons. Quan ja tenen el bagul ple d’històries i músiques noves tornen a Catalunya per  a explicar-les als 
nens i nenes. En tenen tantes i tan divertides que no saben quines escollir  per  a cada espectacle!... per 
això demanen sempre l’ajuda dels nens que vénen a escoltar-les. Hi voldreu participar?
 

(Podeu veure el video promocional a la nostra pàgina web)
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Objectius pedagògics generals

Sensibilitzar  en la diversitat i l’acostament a les diferents cultures a través dels contes i cançons que 
formen l’espectacle.

Aprendre a localitzar al mapa els diferents països.

Motivar als nens a formar part de l’espectacle participant de les tasques que els proposem.

Transmetre el gust per assistir a espectacles i concerts.

Objectius pedagògics musicals

Donar a conèixer i apropar als nens la música  a cappella.

Mostrar diferents registres i qualitats vocals.

Mostrar  sonoritats musicals de diferents cultures i estils, com: música africana; música brasilera; música 
de l'Europa de l'Est; música àrab; música gospel; i sardana.

Introduir els següents conceptes musicals:
        - harmonia modal vs harmonia tonal
        - harmonia en un entorn d'acords tríades
        - harmonia en un entorn d'acords quatríades 
        - cant al uníson vs cant a veus
        - melodia acompanyada vs melodia harmonitzada
        - tonalitat major vs tonalitat menor
        - canvis de tonalitat
        - dissonància vs consonància
        - nota pedal
        - síncopes i contratemps
        - canvis de compàs
        - diferents articulacions i dinàmiques
        - imitació d'instruments
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La Companyia C@ntamOns està formada per:
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Jordana Delgado 
Llicenciada en Psicologia i Musicoterapeuta. Professora de piano titulada pel 
conservatori del Liceu. Inicia estudis de veu amb la tècnica Voice Craft a 
2003. Formació en harmonia moderna, composició i arranjaments. Membre del 
grup “Paisatges Subterranis” entre 1998 i 2001. Col·labora com a músic a 
diferents obres de teatre des de 1998. Membre del grup a cappella "Som7" al 
2005 i 2006. Membre de la Cia. "Caniques" al 2006 i 2007 portant l'espectacle 
infantil "el món canta" arreu de diverses escoles i centres cívics. Actualment 
és membre del grup “air sOul - música a cappella amb violoncel” i és 
professora a la Unió Filharmònica del Prat del Llobregat. 

Tanja Schilinski 
Llicenciada en cant modern i composició a Berklee College of Music, Boston 
(2004). Inicia la seva carrera com a cantant als anys 90 a Valencia i 
posteriorment la desenvolupa entre Espanya, Boston i New York, dirigint 
diverses formacions de jazz, Latin Jazz i World Music, com el Tania Schilinski 
Sextet. Així mateix, a USA, actúa com a solista de gospel a Resurrection 
Church i escriu composicions per a la galeria d'art Space Other. Actualment, a 
Barcelona, co-dirigeix la formació de Latin Jazz Malumaluga, és membre del 
grup “air  sOul - música a cappella amb violoncel”, és professora de cant a 
L’Aula del Conservatori del Liceu i dirigeix la coral de gospel Tritó. 

Núria Viu 
Diplomada en comèdia musical a l’escola Coco Comín . Ha estudiat cant amb 
Titon Frauca i Laura Flores (Gema4) des de 1998 i inicia els estudis de Voice 
Craft el 2004. Des de 1998 ha estat membre de diverses companyies teatrals 
(“Freàtic Teatre”, “Eros i Thanatos”, “Othys Teatre” i “Cabaret Lemonade”) 
actuant a teatres de tot Catalunya i ha treballat a diverses empreses 
d’animació. Corista i cantant a la orquesta Soffiçao la temporada 2003. 
Membre del grup a cappella "Som7" al 2005 i 2006. Actualment cantant en el 
grup “Orquesta Infierno” (Versions Pop- rock) des del 2002, és membre del 
grup “air  sOul - música a cappella amb violoncel” i també actriu de doblatge 
per diversos estudis i radios nacionals. 

Ariana Barrabés
Va estudiar a l’Aula de Música Moderna i Jazz amb Maggie Garbino i Isabel 
Soriano, on va formar part durant quatre anys del cor  Barcelona Gospel 
Messengers. Ha ampliat el seus estudis de tècnica vocal amb Helen Rowson. El 
seu interès per  la música tradicional i popular  la va portar  a estudiar  durant 
dos anys amb la cantant sefardí Ellen Gould, i verteix tot aquest coneixement 
al seu duo Evoéh, amb el que ha participat a diversos festivals. És la vocalista 
de Flamejars, un projecte de flamenc-fusió. També col·labora en música per 
a publicitat i diverses iniciatives vocals com Mondo Aereo, un projecte 
d’improvisació vocal contemporània digirit per Alessandra Patruco.
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Companyia C@ntamons som 
Jordana Delgado, Tanja Schilinski, Núria Viu i Ariana Barrabés

Idea original 
Jordana Delgado 

Recerca i adaptació dels contes 
Jordana Delgado i Núria Viu 

Recerca de cançons 
Jordana Delgado i Tanja Schilinski 

Arranjaments vocals 
Jordana Delgado i Tanja Schilinski 

Direcció musical 
Jordana Delgado 
Direcció vocal 
Tanja Schilinski 

Direcció escènica 
Núria Viu 

Correcció lingüística 
Núria Viu (català), Tanja Schilinski (portuguès) 

Vestuari 
Cia. C@ntamons 

Elaboració de vestuari 
Maria Rovira 

Atrezzo 
Cia. C@ntamons 

Elaboració de les titelles 
Joan López, Maria Rovira i Núria Viu 

Fotografia 
Isaac Hernández i Juanma Rodríguez 

Gravació i edició de video 
Cia. C@ntamons
Gravació d'audio 
Cia. C@ntamons 
Edició d'audio 
Santy Delgado 
Disseny gràfic 

Jordana Delgado i Juanma Rodríguez 
Promoció i contractació 

Jordana Delgado i Núria Viu 
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