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PRESENTACIÓ 

 
L’any 2020 és Anni Rodari, centenari del naixement de gianni rodari, que fou 
mestre, escriptor, pedagog, guionista, poeta i periodista italià. És una de les 
figures més rellevants de la literatura. La seva obra, creativa i farcida d’humor, 
trenca els esquemes preestablerts i ajuda a reflexionar sense prejudicis tot 
provocant la formulació de noves preguntes. 
Des de ben petit, he estat sempre un fan incondicional de la literatura d’en 
gianni rodari. A casa tenim una pila de volums seus. Usats, gastats, amb pàgines 

doblegades i amb anotacions als marges i a peu de plana, però sempre que els rellegeixo em 
fan tornar el somriure a la cara. He musicat un munt de filestrofes i poemes, he llegit històries 
als meus fills i n’he explicat en moltíssimes ocasions en petits auditoris. I se’m fa estrany que 
mai no n’hagués preparat cap sessió monogràfica. Coincidint amb el centenari del naixement 
d’aquest autor tan prolífic vaig considerar que ja no tenia cap mena d’excusa, i aquí la teniu. 
 
 
NO ÉS UNA SESSIÓ COM LES ALTRES… 

 
No! Amb en gianni rodari pel mig no pot ser una sessió com les altres, de cap 
manera! L’atzar prendrà partit en repetides ocasions, el públic podrà dirigir 
en alguns moments el contingut i, en qualsevol moment, una filastrofa pot 
esdevenir cançó i ser entonada per totes les persones assistents, i així 
continuar amb el fil de la sessió. Per això, cada sessió és única i, per tant, 
podeu repetir tants cops com us vingui de gust.  
D’altra banda, desmuntarem literalment gianni rodari, com a mínim 5 

vegades i us donarem feina per a què vosaltres el pugueu desmuntar molts més cops. 
Desmuntar és desordenar, i és reordenar, reinterpretar, imaginar i fantasiejar. Poemes, 
filastrofes, cançons, respostes als perquès, contes… Una estona farcida de la creativitat, la 
fantasia i l’humor d’en gianni rodari. 

w 

r 



desmuntant gianni rodari                  rah-mon.cat 

 
 
 
 
…I US PREGUNTAREU: “TU, QUI ETS?” 

 
Doncs sóc en rah-mon roma, cantant animador i rondallaire, que fa una colla 
d’anys que tragino patracols, músiques, cançons, contes, instruments, 
històries, danses i jocs arreu on em demanen. Sóc llicenciat en Filologia 
Catalana, postgraduat en Dansa aplicada a l’ensenyament i jugo amb una 
pila d’instruments musicals (així s’anomena a la cultura anglosaxona). Sóc 
també un cul inquiet, un creador lletraferit, i gaudeixo preparant, presentant 
i vivint tota mena d’espectacles per a públic infantil i familiar.  

 
 
ON PODEM ANAR? 

 
Aquesta proposta és ideal com a sessió de contes per a biblioteques. Per a 
les escoles ho presentem en petit format, tant a l’aula com en grups de 
cicle. Ens agrada molt el format de proximitat, sense equips de so ni 
micròfons, però no ens fa gens de mandra muntar el que calgui per a què la 
sessió la puguem seguir tots i totes. En parlem i decidim la millor opció. 
Xalarem tot@s i serà ben guapa!    
 

 
+ INFORMACIÓ  

 
A la vostra disposició teniu ben plantada la nostra pàgina web:  
www.rah-mon.cat  
Allí trobareu informació de tots els espectacles que oferim amb tota mena 
de detalls; dossiers, fotos, vídeos, materials… Teniu també el nostres canals 
de contacte disponibles, a més del mail i el telèfon. Vaja, que no tenim cap 
excusa per no trobar-nos.  
 

NOTA: Estava previst estrenar aquesta proposta a finals de març’20. Ja tenia algunes actuacions programades… 
però amb el confinament pel Covid19 ni per Sant Jordi!  Sobretot cuideu-vos, i tot anirà bé…  
 
 
 
 

 
 
 
www.rah-mon.cat  
93 727 46 72 
607 40 89 47 
info@rah-mon.com 
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