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En Rah-mon Roma us presenta…

GeGAnTs I dRaCS
Una sessió de contes de petit format, però GEGANTA

Un petit muntatge del gènere que ell anomena...

CoNTeS De BuTXaCA
(o L'hORa DeL CoNtE)

Ve rsi ó 1. 0 (g en er 06)
Sessions de contes per biblioteques, aules escolars, centres culturals... 
Amb aquest títol genèric, englobem tot un seguit de muntatges de petit format aptes per a
biblioteques, centres cívics i culturals, trobades escolars, aules... que integren un repertori variat
de contes. A cadascun dels dossierets hi trobareu una fitxa artística, una petita explicació dels
continguts, la sinopsi del repertori i quatre detalls tècnics.
Val a dir que trobareu algunes il·lustracions als dossiers, extretes dels diferents muntatges.
La majoria d’elles són il·lustracions d’autor, i no poden reproduïr-se sense l’autorització expressa
dels seus propietaris.
Esperem que aquestes propostes us facin peça i les pogueu viure ben aviat. Tanmateix,
estem oberts a suggeriments, comentaris, crítiques, demandes, encàrrecs... Som tot orelles!
Qui és en Rah-mon Roma?
En Rah-mon Roma és cantant-animador i rondallaire, i exerceix l’ofici sense interrupció
des de l'any 1984. En tot aquest temps ha recorregut infinitat de pobles, viles i ciutats de
Catalunya i l'estranger, acostant els seus nombrosos espectacles a la mainada i el públic familiar.
Durant el 2004, quan acompleix 20 anys d'ofici, fa l'actuació número 3.000. Tot i fer una feina de
formigueta, ha aconseguit alguns premis per la seva tasca, però es manté fidel a la intenció d'estar
a l'abast de la mainada, exercint amb una professionalitat contrastada. Precisament per aquest
motiu ha volgut encetar aquesta nova línia de treball; per a incidir encara més en el món del
conte, per a difondre l'enorme tasca de tants i tants compiladors, actualitzant les situacions
tradicionals de narració de contes. Aquestes petites joies, aquests retalls de la cultura que són els
contes, s’entenen, es comprenen i es viuen millor si s'expliquen en espais reduïts i en un ambient
familiar, de tu a tu.
Sabadell, gener de 2006

GeGAnTs I dRaCS
Una sessió de contes de petit format, però GEGANTA

LA FITXA
Presentació
Els personatges més gegantins dels contes sempre han encisat els més menuts. El aquesta
sessió, hi trobareu algun parent llunyà del gegant del Pi, la "veritable" història del Drac de Sant
Jordi, la història d'un monstre que creixia i creixia tot esdevenint cada cop més ferotge i la d’un
savi saberut que alliçona un cregut. Obriu bé els ulls i les orelles, que per allí us hi entraran ela
gegants i els dracs! Però tingueu la boca tancada, per a què no hi entrin mosques...
Contingut
Presentació / Introducció
El gegant Abiyoyo
Una presa de pèl ben senzilla
El monstre que creixia sense parar
La "veritable" història del Drac de Sant Jordi
Fórmula final
Fitxa artística
Rah-mon Roma: idea, guió, producció i narració.
Mercè Galí: il·lustració original © ®.
Fitxa tècnica
• Sessió per a petits espais (aula, biblioteca, sala...) i amb aforament reduït.
• Per a mainada a partir de 3 anys.
• En principi, no portem cap mena d'equip de so.
• Els contes es narren amb objectes i il·lustracions de suport.
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SINOPSI
Presentació / Introducció
La introducció questiona a l’auditori si ha tingut alguna vivència o experiencia amb
gegants i dracs. Qui més, qui menys, coneix històries i contes on hi apareixen aquests
personatges. Cal estar ben atents, doncs, perquè en coneixerem de noves. Obrim les orelles,
tanquem la boca i obrim també els ulls. Pels ulls, per menuts que siguin, hi pot entrar de tot.
Amb un petit joc recollit per en Rah-mon podrem crear un estat d’atenció, i el podrem
usar durant qualsevol moment de la sessió (1, 2, 3, pss)
El gegant Abiyoyo
Aquest conte conté una melodía popular de SudÀfrica, la cançó que li dóna títol. El conte és d’en Charles i
en Pete Seeger. En Xesco Boix l’havia explicat soviet en les
seves actuacions, i se l’estimava molt. Jo me l’he adaptat,
al meu gust, a partir de la història original, la narrada per
Pete Seeger i la que coneixem d’en Xesco..
Un nen que sabia tocar una guitarra molt petita, es
feia molt pesat perquè no parava de tocar. Aixa, també el
seu pare, que no parava de fer bromes pesades amb una
vareta màgica que ho feia desaparèixer tot. Els van fer fora
del poble. Un dia, el terrible gegant Abiyoyo va aparèixer.
Terrible, perquè tot s’ho menjava d’una queixalada. La
gent del poble fugien espantats, però el nen i el seu pare,
van anar-hi i el van vèncer: el nen, fent-lo ballar amb la
cançó que s’havia empescat ell mateix, i el pare, fent-lo
desaparèixer amb la vareta màgica quan el monstre estava
massa cansat com per moure’s.
Una presa de pèl ben senzilla
De la tradició rondallística oriental de Djuha. D’aquest personatge mític, savi com el qui
més, se n’expliquen mil-i-una històries. Djuha, el mestre, tenia un alumne que estava convençut
que ningú mai no li podria prendre el pèl. El mestre li va dir que ell podria trobar una manera, i li
va pregar que s’esperés. Quan tornés, ja l’hauria trobada. Dues hores més tard, l’alumne encara
l’esperava… quan li van comunicar que el seu mestre havia marxat de vacances i que podia
deixar d’esperar-lo quan s’adonés del fácil que era prendre-li el pèl. Conte prescindible, segons la
sessió.
El monstre que creixia sense parar
Provinent d’Esop, aquesta fauma mostra un tipus
de gegantor molt diferent al físic. Un soldat que tornava
de la guerra, va trobar-se un monstre que li bloquejava
el camí. De fet era un petit, patètic i raquític monstre.
Com que el soldat es considerava un heroi perquè havia
guanyat totes les batalles, va decidir desfer-se del
monstre allí mateix. Amb un bastó va estabornir la bèstia
i va seguir el seu camí. Al cap d’una estona, el monstre
tornava a ser davant seu, però un pèl més gran i amb les
urpes i els ullals ben afilats. També el va colpejar, va
passar pel damunt, i va continuar el seu trajecte… però
se li tornà a plantar al davant. Tornà a colpejar-lo, però a cada cop que li estibaba, el monstre
creixia més i més… i va haver de recular i recular fins que tornà al primer lloc, on el monstre era
raquític… i ho tornava a ser. Llavors, un altre viatger va aparèixer al camí. El soldat li demanà que
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s’unís amb ell per lluitar-hi… però el viatger li va dir que deixéssin la petita bèstia en pau. Si ens
enfadem amb alguna cosa o ens enrabiem per una situació desagradable quan no en tenim
motius, aquesta es torna encara més desagradable. I el van deixar estar. Van passar pel seu costat i
van continuar pel camí cap a casa sense cap més problema.
La "veritable" història del Drac de Sant
Jordi
Heus aquí una història boja, de bojos i
per a bojos, basada en una llegenda d’Albion, a
Guide to Legendary Britain. La rondalla explica la
“veritable” història del drac de Sant Jordi… que
no va ser mort per un cavaller, sinó per una
velleta (la mare d’un tal Jordi, que era carnisser) a
cops de paella...
Ja veig que us interessa conèixer la
història, fil per randa. Millor, perquè explicar-vosla per escrit en aquest dossieret, li resta tota la
força narrativa de la presencialitat. Tingueu
paciència, que aviat ens trobarem!!!
Fórmula final
Una formula final en vers (mig de creació i mig tradicional) clou el recital:
I us he explicat, fa una estona,
algunes històries d’allò més bones
amb grans monstres, dracs i gegants
que ens faran créixer i ser més grans
o, si més no, un xic més desperts
per entendre si el que us he ofert
ha succeït o no ha passat,
ha estat mentida o veritat.
Però qui no s’ho vulgui creure
no beurà vi de la carabassa
ni sortirà a ballar a la plaça.
I cric-crac, el conte s’ha acabat,
darrera la porta hi ha confits
perquè us aneu a llepar els dits,
darrera la porta hi ha en Tomeu
perquè tots ens diguem…
…adéu!

® i © Rah-mon Roma, gener de 2006

Rah - mon Roma 93 727 46 72 / 607 40 89 47 / ww w.rah - mon.com
dossiers de

CoNTeS De BuTXaCA (o L'hORa DeL CoNtE) —4—

