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En Rah-mon Roma us presenta… 

 

LLaa  mmaarr  aa  tteerrrraa  
Dues sessions ben diferents, com dos esquitxos d’onada 

 
 
 
 
Un petit muntatge del gènere que ell anomena... 

CCooNNTTeeSS  DDee  BBuuTTXXaaCCAA  
((oo  LL''hhOORRaa  DDeeLL  CCooNNttEE))    

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 dossiers 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 
reproduir-se sense l’autorització expressa dels seus propietaris.  

Esperem que aquestes propostes us facin peça i les pugueu 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 trepitja escenaris des del 
1984. Des de llavors, se n’ha fet un fart —vora 5.000 actuacions—, però mai no 
se n’ha cansat. Lluita aferrissadament per establir una comunicació directa i 
honesta amb el públic, sense oblidar-se d’oferir el que li toca: un espectacle polit, 
seriós i lúdic alhora, amb qualitat musical i pedagògica, atractiu i dinàmic, tendre 
i esbojarrat. 
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LLaa  mmaarr  aa  tteerrrraa  DDoobbllee  sseessssiióó  ((11  //  22))  
Dues sessions ben diferents, com dos esquitxos d’onada, amb cançonetes i objectes. 

� 
 
 

 
LLAA  FFIITTXXAA  
 
Presentació 
 La Mar d’històries. Històries de la Mar explicades sobre terra ferma. Però és 
la Terra, la mare, o la Mar? Tanta ambigüitat respondrà a algun motiu? Contes 
d'arreu. Tendres, frescos, aventurers, a voltes amb un punt de crueltat —tal i com 
és la Mar— i, sorprenentment, amb molt d'humanisme. Històries narrades per un 
sargidor de xarxes amb moltes ganes de xerrar i fer-se proper a la mainada i les 
famílies. Esquitxos  
  
 Aquest muntatge s’estrenà a la Casa-Museu Carlos Barral de Calafell el 
juliol de 2005,  fruit d’un encàrrec. Al 2007 es reconduí per a una sola sessió i ha 
viatjat al llarg d’aquests anys en aquest format. Al 2020 recuperem les dues 
sessions i possibilitem la sessió en dues “entregues”. 
 Alguns d’aquests contes formaven part de l'espectacle: "Contes de la Mar 
Salada" (de Rah-mon Roma i Cia). La darrera funció d’aquest muntatge fou a la 
platja de Calafell, damunt la sorra, l'agost de 2005. 
 
Contingut 
Sessió 1a: adreçada a públic de 3 a 6 anys  
Introducció/Presentació 
 Closqueta, la tortuga 
 Les vacances d’en Jaume amb el cargol de mar 
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Zina i Kaki (La tortuga i el lloro) 
 La guerra dels peixos 
 + cançons 
 
Sessió 2a: adreçada a públic a partir de 5 anys. 
 Introducció/Presentació 
 Galoan, el pescador 
 La Mar ha desaparegut 
 Kiang-li, la Perla 
+ cançons 
 
Segons l’apreciació personal del narrador, s’explicaran tots els contes o bé se 
n’obviarà algun. 
 
Fitxa artística 

Rah-mon Roma: idea, guió, producció i narració. 
Atrezzo: objectes tradicionals de pesca i il·lustracions de domini públic. 
 
Agraïment especial: Ajuntament de Calafell i Casa-Museu Carlos Barral 

 
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.  

 
  

 
Ò i Ó Rah-mon Roma 

 


