SUPERMERCAT DE JOGLARS
Rah-mon Roma
Estrenat en versió mini l’octubre de 2006
Pre-estrenes en versió d’escenari a:
St Joan de les Abadesses i a Vic, el març i a Cervera l’abril de 2008

Estrenat a Sabadell, el 7 de setembre de 2008
DOSSIER

Índex
Presentació
Història
L’Espectacle
Sinopsi
1. Introducció
2. BLUESMEN i Desastre’s Blues
3. SAVI SUFÍ i El principi de les guerres
4. GRIOT Africà i El somni de la tortuga
5. JIANGJIE GUSHI i La petita cuca de llum
6. Cançons semblants, amb semblants cançons
7. Baldufes semblants i jocs del món

3
3
4
5
5
6
7
8
10
11
13

El “toma todo” o el nou dau
El molí, el marro de nou, o el carro, o...

16
16

Ep!

19

Fitxa artística
Fitxa tècnica

21
21

Dossier del SUPERMERCAT DE JOGLARS

en format d’escenari Teatral

-2-

Presentació
El trobador era l’encarregat de compondre versos i música a l’època
medieval. Tanmateix, tenia un ofici reconegut i de rang. Ara bé; qui divulgava la
feina del trobador era el joglar. D’origen humil, viatjava amunt i avall recitant les
obres trobadoresques tot i amanint-les amb l’art de la presentació i certa
improvisació. Però no us penseu que aquesta feina era exclusiva del món medieval
romànic. Hi ha hagut personatges similars al llarg dels temps i arreu del planeta.
Els griots africans, els bards europeus, els bululús d’Amèrica Llatina, els cécs que
recitaven literatura de fil i cordill i els bluesmen del nou continent, l’extensa escola
de titellaires assiàtica, els transformistes del teatre de màscares xinès, la commedia
dell’arte, els bertzolaris bascos, els músics tutalimundis, també els cantautors, els
rapers actuals, els rondallaires i romancers... Tot i les grans diferències, aquests
oficis ténen un gran paralelisme amb el que ocupa en Rah-mon.
L’espectacle que presentem i que presenciareu conforma un recorregut
pels passadissos d’un imaginari supermercat joglaresc, des d’on podrem escoltar
contes i cançons d’arreu i de casa nostra, talment com si ens endinsessim en les
prestatgeries d’un supermercat ...o d’una biblioteca!

Història
Compositor, viatger, traginer d’històries i joglar modern, en Rah-mon Roma
es dedica al món de la música i el teatre de contes per a infants des del 1985. És
un lletraferit amant de les històries i les cançons d’arreu. També n’escriu, però
sempre que viatja és com el cul d’en Jaumet; inquiet i amb les orelles obertes,
escolta el doble que no parla. Ha creat una colla de muntatges, tant musicals com
de teatre de contes (Finalista al Premi Rialles 1993, finalista al Premi Xarxa 2001 i
nominat als Premis Arc 2005). Té una bona colla de publicacions al carrer (amb
un Premi Cavall Fort al Disc infantil de l’any 1999). Ha actuat arreu dels Països
Catalans, España, França, Andorra, Bèlgica, Luxemburg, Nicaràgua, Costa d’Ivori,
Guatemala, Mèxic, la Xina, Corea de Sud, la Seca, la Meca i les Valls d’Andorra.
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(Cartell que podeu baixar-vos a www.rah-mon.com, a la pàgina relativa a l’espectacle).

L’Espectacle
!
Aquest muntatge és un tastet d'algunes de les tradicions rondallístiques
més importants del món, representades pels seus principals vehiculadors. Bé; de
fet, n'és un de sol que els representa successivament. Podreu trobar-hi pinzellades
característiques de cadascun d'ells, que són:!
• El céc bluesmen!
• El savi sufí rondallaire!
• El griot africà
!• El titellaire oriental!
• El rondallaire, el bululú, el cuentacuentos...!
• El jo mateix
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Al muntatge, també s’hi canten algunes cançons...
!—Desastre's blues (Adaptació de "Small bussiness blues", de Howard Bursen, amb
lletra d'August Garcia i una darrera estrofa de Rah-mon Roma.!
—Kabuye kanjie (Tradicional de Rwanda. Adaptació de Rah-mon Roma)!
—1, 2 i 3, la tortuga (Popular catalana) Es canta si el públic és molt xic.
—El lleó, no em fa por (Popular catalana) Es canta si el públic és molt xic.
—Arri, arri tatanet (tradicional catalana)
!—Al paso... (Tradicional) !
—D'esos caballos (Tradicional de Mèxic, amb adaptació de Rah-mon Roma)

SINOPSI
1. Introducció
Després que la pantalla de projeccions s’activa a partir del negre i que
l’actor-narrador fa l’entrada a escenari amb el carro del súper tunejat, hi ha una
breu introducció del món joglaresc, narrat amb un fons de música medieval.
S’explica qui era el joglar, el que feia, per on anava... i intentem fer una mica de
paralelisme amb els personatges que avui en dia podriem considerar que
exerceixen l’ofici de joglar, que n’hi ha molts. Precisament, aquest muntatge serà
una mena de mostruari vivent d’algunes tradicions joglaresques d’arreu del món.
Un darrera l’altre, els anirem presentant, precedits sempre pel nom amb què són
coneguts, que serà també projectat en pantalla.

(Pre-estrena de la versió d’escenari a Vic, el març de 2008. Foto, Josep Roma)
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2. BLUESMEN i Desastre’s blues
Es dóna pas al primer personatge, EL CÉC BLUESMEN, que fa una
intervenció bàsicament musical, amb l’ajut del públic que, sense voler-ho ni
adonar-se’n, participa i canta durant l’estona que el músic és a l’escenari. El tema
és un blues narratiu amb intenció humorística. Us n’escrivim la tornada, i així
queden les tres estrofes per conèixer el dia de la funció:
Desastres blues
Adaptació de la cançó “Small business blues”, de Howard Bursen.
Lletra d’August Garcia. Tercera estrofa de Rah-mon Roma.

De vegades no fa sol
i no surt res com tu vols.
I per més que intentes fer,
tot es complica i cap cosa et va bé.
El que cal, llavors, és serenitat,
paciència i bona voluntat,
i pensar que, potser amb una mica d’humor,
tot anirà millor.
Si un dia et lleves amb el peu esquerre,
i tot el que fas va per terra.
Fes-me cas: si ho veus tot negre i confús,
canta ben fort aquest blues.

(Foto de Jordi Folch, en una representació de la versió “Mini” a la comarca de l’Anoia, l’octubre de 2006)
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El personatge, s’ha creat a partir d’un senzill gag clownesc amb dos
elements: un suport de guitarra i una cadira. El personatge juga amb una armilla i
un barret, elements amb els què es caracteritza. La guitarra és el seu instrument.
La via de creació dels personatges serà aquesta: uns detalls d’atrezzo i un reforç
àudiovisual que ens vindrà de la pantalla de projecció de 2,44m d’ample x 2m
d’alçada.

3. SAVI SUFÍ i El principi de les guerres
El següent personatge és el místic SAVI SUFÍ. Un conte extret de les obres
de Jalaluddin Rumi, mística sufí del segle XVI, adaptat per en Rah-mon, il·lustra el
següent passatge de l’espectacle. La narració porta per títol El principi de les
guerres. La lectura que se n’extreu és prou clara; a diferents llocs tots els
conceptes s’anomenen de diferents formes, però representen les mateixes coses,
els mateixos conceptes, les mateixes essències. Allò realment important és el
diàleg, que ens farà descobrir les coincidències i ens obrirà al respecte per les
diferències entre cultures. Per poder-nos entendre cal l’obertura i la comunicació.
El conte s’il·lustra amb unes banderes —un símbol amb trets “d’icona
nacionalista”— en les quals s’hi poden llegir uns noms. Les tenim en tamany
reduït i projectades. D’aquesta manera, la projecció s’integra en la petitesa del
carro del súper.

(Pre-estrena de la versió d’escenari a Vic, el març de 2008. Foto, Josep Roma)
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4. GRIOT AFRICÀ i El somni de la tortuga
De la tradició oriental sufí, viatgem a continuació cap al món de la
rondallística africana, en la que sovint es representen les naturaleses humanes a
partir d’animals, si bé aquest conte n’és una excepció. La història ens vé
precedida per la presentació del rondallaire africà, el GRIOT. Tanmateix, aquest
personatge es pot dir que
exerceix realment d’ofici. Els
Griots són rondallaires, músics i
ballarins —allò que se’n diria
“artistes
integrals”—
que
exerceixen full time, ...i s’hi
guanyen les garrofes. El seu ofici,
la seva condició de professionals,
es transmet únicament de pares a
fills. Només ells, els seus
ascendents i els seus descendents podran exercir com a tals.
Una túnica estampada vestirà el griot, que narrarà la història de El somni
de la tortuga. Es tracta d’un conte de l’ètnia Bantú, al Camerún, amb intenció
moralitzant, com la gran majoria de les rondalles africanes. En Rah-mon n’ha
adaptat el guió, especialment per aquest muntatge. L’acció transcorre a la selva, i
els personatges que hi intervenen són representats amb els dibuixos que teniu a
continuació, fets per a la ocasió per la il·lustradora Mercè Galí.

El conte ens explica que la tortuga ha tingut un somni. Té la intuició que el
somni és real i, com que és molt cabuda, vol comprovar-ho personalment, tot i
que es deixa ajudar inicialment pels seus amics i amigues; el lleó, l’elefanta Fanta,
l’estruç, el mico Macu i la girafa. L’àvia Kokó, que viu lluny, en una clariana
enmig de la selva, serà el desllorigador que ens ajudarà a treure’n l’entrellat.
Escoltareu un conte molt apte per a menuts, ja que l’estructura narrativa es
repeteix cada cop que intervé en l’acció un nou animal. Pel que fa a la
representació dels animals, ens servirem de la pantalla per a projectar-los. Com
passaria en la versió “Mini”, són en dues dimensions, però ara de mides gegants.
La programació els dota d’un mínim moviment, que acompanya la narració. Hem
optat per evitar la temporització dels efectes, així podem jugar amb la dòcil
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(Pre-estrena de la versió d’escenari a Vic, el març de 2008. Foto, Josep Roma)

quadratura entre l’acció visual i la narració, sense perdre la frescor del directe i
l’estat i les inquietuds de l’auditori. Per passar les diapositives i activar els
moviments visuals, disposem d’un comandament a distància activat per ràdiofreqüència. D’aquesta manera, ens evitem sorpreses desagradables que
s’acostumen a patir amb els comandaments activats per infraroigs, ja que aquests
darrers necessiten comunicació visual directe entre emissor i receptor, cosa que a
vegades és difícil de dissimular, per no dir impossible.
Qui busca, troba. Qui la persegueix, l’aconsegueix. La perseverança, la
paciència, la confiança, la generositat... són conceptes, virtuts, valors que
apareixen amb pinzellades divertides en aquesta història, i dels quals fora
important poder-ne parlar a posteriori entre els que han vist l’espectacle, sigui a la
classe, sigui amb la família.
Val a dir que aquest espectacle, com tots els que s’han anat creant a la
factoria d’en Rah-mon Roma, són eminentment lúdics, però també contenen una
clara vocació pedagògica. Hi ha una ferma voluntat de transmissió de valors
humanístics universals. Una intenció que entronca totalment amb la tradició
rondallística —ens atrevim a dir— de totes les cultures del món mundial. Atureuvos un moment, i penseu que els contes sempre s’han explicat tradicionalment
amb una intenció pedagògica. A cada cultura hi trobariem les seves peculiaritats,
les seves diferències, però en totes hi trobem un nexe comú. Precisament, aquests
punts de coincidència són els que hem volgut posar sempre en relleu a l’hora de
presentar les diferents propostes artístiques. Per això no us han de sobtar els
comentaris d’aquest dossier, ja que creiem que són totalment justificats.
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5. JIANGJIE GUSHI i La petita cuca de llum
Després de la història de l’Àfrica negra, tornem al continent assiàtic, tot i
que, en aquesta ocasió, marxarem més lluny: fins a les illes tailandeses. En
aquesta ocasió, el rondallaire s’anomena Jiangjie Gushi, que significa narrador de
contes, explicador de rondalles. El conte que segueix a continuació porta per títol
La petita cuca de llum. És una adaptació d’un conte recollit oralment de
Saowaporn Nakarungsu.
Molta gent que ha vist les dues versions del muntatge coincideixen a
denominar aquest passatge com un moment “màgic”, un instant “poètic”. Recalco
especialment els dos adjectius. La veritat és que és una gran satisfacció
aconseguir el que realment et
proposes. Un molt bon conte,
narrat amb sentiment i teatralitzat
amb la companyia d’un senzill
suport visual —amb cert contingut
màgic—, obra, com un petit
miracle, el resultat desitjat. És el
moment suau, tendre, el passatge
per a quedar-se bocabadat... i
escoltar assentint.
El conte és ben farcit de
contingut i, la veritat, crec que
donaria prou suc com per un sol
muntatge... La història narra el
sentiment de rebuig d’una cuca de
llum envers els seus coetanis, i les
converses que tindrà amb una altra
cuca de llum, més experimentada,
per a entendre la bellesa de la
diversitat, el valor de la diferència
en la comunitat, i acceptar-la com a
tal per a enriquiment del seu poble
lluminós. L’exemple és prou
il·lustratiu.

(Foto de Jordi Folch, en una representació de la versió
“Mini” a la comarca de l’Anoia, l’octubre de 2006)

Tal com podreu veure a la fotografia de la propera pàgina, el carro del
super mostra un altre dels molts gags que amaga: tot un poble de cuques de llum
amb la seva bellugadissa nocturna, desplaçant-se, jugant a fer figures, fileres i
formes diverses de llum... Tanmateix, com que a la versió “Mini” tot funcionava
màgicament, a l’adaptació al format d’escenari hi hem volgut mantenir
essencialment el mateix tractament, màgic per definició, tot i que hem afegit un
nou element —també amb connotacions màgiques— projectat a la pantalla: la
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lluna. Amb un efecte de transició, del no res de la lluna nova, mica en mica anirà
quartejant per acabar fent el ple al final de la història.

(Pre-estrena de la versió d’escenari a Vic, el març de 2008. Foto, Josep Roma)

6. Cançons semblants, amb semblants cançons
Hem arribat a un nou capítol del muntatge. Cançons semblants amb
semblants cançons, l’anomenem. Tal com us hem escrit, el personatge del Joglar
es repeteix en moltíssimes tradicions culturals. El mateix passa amb la
intencionalitat majoritària dels contes populars de transmissió oral. Per això, si
ens submergim en el món de les cançons tradicionals infantils del món, trobarem
unes fórmules similars; els temes són coincidents i, gairebé sempre, les cançons
ténen unes intencionalitats i unes funcionalitats similars. En aquest capítol del
muntatge hem triat tres cançons de tres tradicions culturals diferents: Catalunya,
Castella i Mèxic. Les cantem i hi deixem endevinar aquestes similituds...
Provoquem l’auditori, el fem cantar, encomanem les cançons. Si més no, us
direm que almenys una de les cançons la coneixen, amb tota seguretat.
Arri, arri, tatanet / D’esos caballos / Al pas, al trot, al galop /
Joc de falda tradicional / Cançó tradicional de Mèxic / Joc de falda popular català.
Adaptacions de Rah-mon Roma.

Arri, arri, tatanet,
que anirem a Sant Benet,
comprarem un panellet (formatget),
per dinar, per sopar...
pel/per la ... no n’hi haurà!
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D’esos caballos marcando el compás
caminan, galopan y al paso se van.
De aquí para allá, de allá para aquí,
con mi caballito paseando me fuí.
Andan al paso de aquí para allá
mirando, mirando para saludar.
De aquí para allá, de allá para aquí,
con mi caballito paseando me fuí.
Con un trotecito que los lleva aquí y allá
andan muchas cuadras sin dejar de saludar.
De aquí para allá, de allá para aquí,
con mi caballito paseando me fuí.
Con un paso lento va de aquí para allá.
Cansado de pasear galopa y sus saludos das.
De aquí para allá, de allá para aquí,
con mi caballito paseando me fuí.
Galopa al galope, galopando aquí y allá
Y mira galopante, saludando sin parar.
De aquí para allá, de allá para aquí,
con mi caballito paseando me fuí (bis).

(Pre-estrena de la versió d’escenari a Vic, el març de 2008. Foto, Josep Roma)
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Al pa, al pas...
Al trot, al trot...
Al galop, al galop, al galop!!!
Per a facilitar que el públic pugui cantar, projectem les lletres a la pantalla,
una darrere l’altra, successivament, fins que les tres omplen els límits de la
pantalla blanca. Val a dir que aquest passatge del muntatge és especialment àlgid
si el públic assistent és familiar. Llavors haurem procurat que la cançó sigui
representada amb les criatures sobre la falda de les mares o els pares, que l’Arri
arri tatanet boti, així com els cavalls i les eugues...

7. Baldufes semblants i jocs del món
Amb l’excusa d’haver portat la petita col·lecció de baldufes, en Rah-mon
explica que una de les coses més curioses d’aquest món on vivim és la gran
quantitat de coincidències que hi ha. Si aquí tenim baldufes, penseu que arreu del
món també en ténen. Diferents, però si més no són baldufes, tot i que es poden
anomenar de moltes altres maneres. Fixeu-vos de quantes maneres coneixem:
Akamari, Akonkodee, Ate, Baczek, Baldufa, Baleros, Bambaram,
Bhamaido, Bhoura, Bromtol, Búgócsiga, Buguri, Buxaina, Chobita, Cigra, Csiga,
Danzknöpfli, Dauama, Dawammahh, Dilldop, Dop, Draaitol, Dreidel, Fer Ferè,
Galdrufa, Gan leh, Gasing, Havergeis, Humming top, Hyrra, Hyrrä, Kaca, Ka-sing,
Kattimann, Kolap, Kreisel, Kåtekall, Latoo, Lattoo, Laulab, Luke Khang, Musraa,
Muziektol, Pamper, Pang-Ih, Peon, Peonza, Pewer klap, Pfurri, Pião, Piao, Pirinola,
Pirulo, Pörgettyu;, Porgettyu, Pörgö, Porgo, Potakas, Pumpal, Refinadera, Sbora,
Schnurre, Sevivon, Skopparahringla, Snurra, Snurrebass, Snurretop, Snørekall,
Sotula, Speril, Spielkreisel, Spinnhurr, Spinning top, Stehaufkreise, Stubentänzer,
Svoura, Surrlibutz, Suuri, Svrdlo, Sylletopp, Titirez, Tol, Toma todo, Too loo, Top,
Topac, Toppen, Toupie, Trombia, Trompa, Trompitxol, Trompo, Trompos,
Trottola, Trumpo, Tuoluo, Turbo, Vaca, Vilcins, Vilkelis, Virolet, Volchok, Vurr,
Wana, Wendekreisel, Wiirpel, Zaranda, Zvrk, Zwiirbel...
Tanmateix, si hi ha tantes denominacions, també hi ha models diferents de
baldufes. En Rah-mon obrirà pausadament una capsa taronja, d’on en sortiran
algunes baldufes xicarrones, de coloraines, amb formes diverses... i que no
s’acaben d’apreciar, ja que són relativament petites i, per veure-les bé, caldria
ampliar-ne la imatge. Llavors, a la pantalla hi apareix una imatge real del que està
passant en aquells precisos instants a l’escenari. Amb una càmera de vídeo
connectada directament al projector, el públic podrà presenciar el moviment
ampliat de les baldufes. Tot, doncs, amb una òptica ampliada.
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Acabarem la presentació de la col·lecció de baldufes amb un exemplar
força curiós: un giròscop. Amb ingredients indescriptibles d’objecte màgic, farà la
delícia dels espectadors.

(Pre-estrena de la versió d’escenari a Vic, el març de 2008. Foto, Josep Roma)

Amb les persones, passa el mateix que amb les baldufes; totes som
diferents i totes tenim les nostres coses que ens ho fan ser. I a totes ens agrada
jugar, cantar, escoltar històries, aprendre i llegir. Sobretot llegir. Totes aquestes
coses en Rah-mon us les ha pogut explicar perquè abans les ha llegit, les ha
escoltat, aquí o allà i, algunes d’elles, les ha escrit ell mateix.
Si en aquest punt, hem introduït l’element tecnològic nou del vídeo,
encara volem anar un xic més enllà. La companyia va concebre que el públic
pogués marxar amb un petit obsequi: una baldufa i un joc tradicional. La primera
intenció va ser la d’entregar a cada participant un full amb una baldufa per a
construir i un altre full amb el joc, ...però el detall era molt car i esdevenia un
dispendi antiecològic de paper. Vam decidir la opció de la voluntarietat.
Nosaltres donavem a tothom la opció d’anar a buscar els obsequis en una
localització virtual, a una adreça d’internet. Val a dir que, amb aquest recurs,
motivem també el públic a establir algun lligam major amb els elements de
l’espectacle. Hi ha hagut aportacions diverses d’escolars i famílies que ens han fet
arribar dibuixos i opinions sobre l’espectacle. Tot això, baldufa, joc i aportacions,
ho podreu trobar si xafardegeu i remeneu a l’adreça: www.rah-mon.com/joglars
A dia d’avui, estem molt satisfets amb el feed-back que hi ha hagut,
bàsicament quant a il·lustracions, i continuem rebent-ne.
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(Foto de Jordi Folch, en una representació de la versió “Mini” a la comarca de l’Anoia, l’octubre de 2006)
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L’espectacle ja s’ha acabat, però us queden els regals addicionals, dels que
en teniu a continuació un xic d’explicació.

El “toma todo”, o el nou dau.
Baldufa tradicional mexicana i extesa arreu.

Feu-vos una baldufa, i amés, feu que us sigui ben útil!!!
A Mèxic ténen el “Toma todo”, que és una baldufa-dau. El resultat de cada
llançament els mostra què han de fer en determinats jocs. A l’original, les caselles
diuen “toma todo, “todos ponen”, “toma dos”, “pon uno”, “toma todo” i “pon
dos”. Nosaltres ho podem adaptar amb els números de l’1 al 6, com en els daus
que utilitzem al parxís, a l’oca i a tants d’altres jocs.
Amb un llapis mateix o un escuradents rodó clavat i centrat al cartró, tens
un dau ben diferent dels habituals. Pinteu-lo com més us’agradi.

EL MOLÍ, o MARRO DE NOU, o EL CARRO, o...
EL JOC
Si les tradicions rondallístiques coincideixen en moltes històries, també
succeeix en continguts de cançons i jocs. És el cas de l’arxiconegudíssim Tres-enratlla. Tanmateix, hi ha una versió un xic més complexa, coneguda per moltes
tradicions des de temps ben antics. Mil quatre-cents anys abans d’Ovidi, quan va
ser construït el temple de Kurna, a Egipte, ja hi ha gravat en una paret un tauler
del MARRO DE NOU, una de les versions més elaborades i amb més contingut
estratègic del TRES EN RATLLA. A Europa, tenim les MARELLES franceses, els
MORRIS anglesos, el MÜHLE alemany, el FILETTO italià i el MARRO català (mot
documentat per Joan Coromines, com a mínim des del 1370). També es coneix
amb el nom de MOLÍ, NOU EN RATLLA, EL CARRO i, fins i tot, LA JEREZANA.
Està escrit: “En els camps inundats, les cledes ja són buides, / i els corbs
s’han atipat del bestiar empestat; / les eres, on els nens solien jugar al MARRO, /
estan plenes de fang” (“El somni d’una nit d’estiu”, de William Shakespeare, amb
traducció de Salvador Oliva).
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COM S’HI JUGA
Aquest joc consisteix en fer tres-en-ratlla sobre les línies que hi ha
marcades al tauler. Com és natural, com que cada jugador té nou fitxes, això pot
aconseguir-se diverses vegades, tenint en compte, a més, que és fàcil que un botó
formi part de dos o tres-en-ratlla al mateix temps. Es comença el joc posant les
fitxes al tauler d’una en una, per torns i a les interseccions. Quan els divuit botons
eja són al tauler els moviments els marquen les línies.
Més complicat del que sembla a simple vista, aquest joc té una
particularitat essencial: quan un jugador fa tres-en-ratlla elimina una fitxa del seu
oponent (sempre i quan aquest botó no estigui fent tres-en-ratlla). Guanya la
partida, doncs, qui deixa sense fitxes el rival, un ogjectiu que es pot assolir si es té
present que un tres-en-ratlla es pot desfer i refer després, amb la qual cosa
s’accelera la desaparició dels pius del tauler. Al final, si als jugadors sols els
queden tres fitxes, poden acordar deixar-ho en taules.

FITXES I TAULER DE JOC
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A l’adreça d’internet que us hem detallat trobareu aquests documents, en
format pdf.

També trobareu en la pàgina web d’en Rah-mon Roma (www.rahmon.com), a l’apartat corresponent del SUPERMERCAT DE JOGLARS, un cartell
—el podreu utilitzar com anunci si programeu l’espectacle a l’escola, el centre
cívic...—, un fons gràfic i algunes fotos del muntatge. Us ho podeu baixar amb
facilitat si us cal fer difusió del muntatge.
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EP!
Aquest espectacle ha estat fet a mida per al Programa de Foment de la
lectura del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. L'any 2006, el
programa duia el títol d'Un Joglar a la ruta dels Bibliobusos. Estrenat el 2
d'octubre, recorre les poblacions dels Bibliobusos Montserrat, El Castellot i
Montau a l'Anoia i el Penedès, fent-ne 38 representacions. El maig de 2007,
seguint el Bibliobús Montnegre, se’n realitzen 13 representacions per poblacions
del Vallès Oriental i Maresme. Al final de la campanya hauran disfrutat de
l'espectacle més de 8.000 espectadors!!!
Tanmateix, en una versió en castellà (SUPERMERCADO DE JUGLARES),
l’espectacle viatja en una mini-gira per terres de Nafarroa i Euskadi, efectuant 7
actuacions exitoses. I continua descobrint-se a nous espais... (Barcelona, Sitges,
Rubí, Cerdanyola, Mataró, Vic, Cervera, Sant Joan de les Abadesses, Barcelona...)
Agraïments!• A les agitadores principals del projecte, a les dones dels bibliobusos i
els conductors. !• Agraeixo a l’Oriol Comas i Coma el seu encantador “El món en
jocs” (Ed. La Magrana).!• Gràcies a la Carmina, en Jaume i la Jana Jing pel suport,
els comentaris i la paciència.

Amb el suport de:

Intervenció pedagògica
Alguns dies abans de la representació, podeu fer arribar una carta similar a
la que us adjuntem per motivar la participació a l’espectacle. Tanmateix, podeu
prendre-la com a exemple per a escriure’n una especial per a vosaltres.
Benvolguts amics!
Estem molt contents d’anunciar-vos que ben aviat us vindrà a visitar en Rahmon Roma, un joglar d’avui en dia. Vindrà acompanyat d’històries antigues i
modernes, de cançons que sonen ben d’ara i que podreu cantar amb ell, d’instruments
amb alguna sorpresa i de moltes ganes de fer-vos passar una estona divertida.
Amb ell recordarem els antics joglars, aquells personatges que a l’edat mitjana
anaven de poble en poble explicant històries, recordant les gestes heroiques de nobles i
guerrers, entendrint els cors amb poemes d’amor... Però també coneixerem joglars
d’altres llocs del món i sentirem algunes de les seves històries. Les històries que sentireu
són d’aquí i d’allà, algunes se les ha inventat i musicat el mateix Rah-mon Roma, com
ho feien els trobadors de l’època, o bé les ha agafat de la nostra tradició o de la d’altres
cultures i les ha adaptat per a nosaltres, tal com ho feien els joglars.
Espero que l’espectacle us agradi i que us ho passeu la mar de bé. Ara us
deixo, que aviat ens hi veurem. Que tingueu molt bones lectures, el vostre amic...
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Val a dir que, com ja us hem comentat, en Rah-mon fa una proposta ben
específica, en acabar l’espectacle. D’una banda, obsequia els assistents amb dos
regals que hauran d’anar a cercar a internet (www.rah-mon.com/joglars). D’altra
banda, convida al públic a fer, lliurement, una intervenció posterior. Un dibuix,
una crítica al muntatge, una redacció... que serà penjada en un espai virtual a
l’abast de tothom. Aquest espai, el trobaran els assistents a l’espectacle gràcies als
cartellets que es deixaran al lloc de la representació, o a l’escola, o a la
Biblioteca, o al Centre Cívic, o al teatre... De fet, és una doble adreça (en castellà
la trobareu a www.rah-mon.com/juglares) que ens guiarà a totes les pàgines
plenes dels treballs rebuts. Aquí teniu el cartellet.

Cada vegada que rebem algun dibuix o algun text, tenim una petita alegria
indescriptible. I valorem moltíssim el temps que s’hi ha dedicat i el treball fet.
Algunes de les il·lustracions m’han fet somriure, d’altres m’han fet reflexionar
sobre el que més els ha frapat del muntatge. Totes ens han emocionat. Us en
deixem una a continuació (si en voleu veure més, ja sabeu l’enllaç a la pàgina
corresponent). Es tracta d’una il·lustració d’un nen d’Educació Infantil, l’Enric, del
CEIP El Castellot (La Múnia). La veritat: jo m’hi reconec.
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Fitxa artística
Mercè Galí
Mecànica Integral, SL
Carmina Dàvila
Jordi Folch i Josep Roma
Mil
Joan Salvó
Baldufes i trompitxols
Rah-mon Roma
Carles Gravi
Oriol Casas

—il·lustració i realització plàstica
—tuneig del carretó del super
—fundes, cortines, embastats i cosits
—fotografia
—barreteria
—l’armilla de l’avi
—col·lecció familiar
—idea, guió, realització, coordinació i “nen-per-tot”
—disseny d’il·luminació
—tècnic de llums i so

Un agraïment molt especial a l’equip del Programa de Foment de la lectura del
Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, agitadores principals del
projecte, i a les “bibliobusaires” Rosa Ma Poch, Bernadette Hortal i Ma José
Salmerón. Agraeixo a l’Oriol Comas i Coma el seu encantador “El món en
jocs” (Ed. La Magrana). Gràcies a la Carmina, en Jaume i la Jana Jing pel
suport, els comentaris i la paciència.
Ideat per a públic infantil (3 a 12 anys) i familiar.
El març de 2008 és a punt l’actual versió d’escenari, amb la qual comença a rodar
per diferents poblacions catalanes: Sant Joan de les Abadesses, Molins de Rei,
Vic, Cervera, Barcelona... És present als cicles de Xarxa, Rialles, La Roda i el
circuit ODA de la Diputació de Barcelona.
Estrenat a Sabadell, el 7 de setembre, dins el programa de la Festa Major 2008.

Fitxa tècnica
• Espai escenogràfic mínim de 7m (amplada) x 6m (fons) i 3’5m (alçada), lliure
d’obstacles.
• Accés directe a l’escenari per la furgoneta de la companyia, amb rampes o bé
amb ascensor.
• So: endoll Shukko de 220V. Portem equip de so de 1.000W.
• Llum: CETATC trifàssic (de 16 o 32A amb 5 puntes), 12kW o bé 3 línies
separades de 220V shukko, amb 3Kw/cadascuna
• Muntatge, 2’30h. Durada, 60-70 min. Desmuntatge, 1’30h.

© Rah-mon Roma.
© De les il·lustracions, Mercè Galí
© De les fotografies, Jordi Folch i Josep Roma
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Contractació:
93 727 46 72 / 607 40 89 47

www.rah-mon.com
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