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UUnn  DDeeSSeerrTT  DDEE  CCooNNttEEss  
...o	contes	dels	sentits.	Una	sessió	per	adults.	

RRaaHH--mmooNN  RROOMMaa  
	
	

 
 
PPrreesseennttaacciióó� 
Els contes antany eren l’escola de la vida. Les ensenyances més divertides i 
alliçonadores, les que ens mostraven el sentit comú de la vida tot entretenint-nos, 
a voltes les més crues. Molt abans que les sèries, que la tele i encara abans que la 
ràdio hi va haver els contes. Granet a granet, un desert de contes, un recull de 
contes dels deserts, petits retalls de cultura, petites joies plenes d’ensenyança. La 
transcendència del conte es manté. El seu valor innat és indiscutible. Amb els 
contes, tot té sentit. 

Commemorant el centenari de Elmer Bernstein (compositor dun llarg nombre de bandes 
sonores de pel·lícules, pianista i director d’orquestra), en aquesta proposta farem alguna 
picada d’ullet a les músiques i els escenaris d’alguns dels seus films. 
 
TTeexxtt  ppeerr  aa  ddiiffuussiióó  
Granet a granet, un desert de contes, un recull de contes dels deserts, petits retalls 
de cultura. La transcendència del conte es manté. Amb els contes, tot té sentit. 

GGèènneerree//CCoommmmeemmoorraacciióó  
Contes amb música / Centenari de Elmer Bernstein / Comerç Just / drets humans / 
… 
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FFiittxxaa  AArrttííssttiiccaa�	
Rah-mon	Roma: idea, recull, selecció narrativa i musical, guió i producció 
Toti	Roger	(Somriures	Nòmades):	Fotografies	de	viatges	i	deserts.		
Instruments	tradicionals	de	la	col·lecció	particular	d’en	Rah-mon	Roma	
Elmer	Bernstein:	músiques	originals	de	diverses	bandes	sonores 

FFiittxxaa  ttèèccnniiccaa 
— Sessió per a espais reduïts (aula, biblioteca, sala...). És molt important definir-
los bé per poder personalitzar la sessió.� 
— Espai escenogràfic mínim pel narrador de 3x2m 
— Aportem un reforç de so (Bose S1Pro) i un reproductor per a sonoritzar la 
sessió.� 
— Els contes es narren amb so, instruments tradicionals. 
— Necessitem una taula d’uns 60x60 cm (millor si és baixa). 
— Durada 45-50 min 
— >4 anys i familiar 

ÀÀllbbuumm  ddee  ffoottooss  ddee  llaa  sseessssiióó  
https://www.flickr.com/photos/rah-mon/albums/72157720164708857  

  
CCoonnttiinngguutt 
Presentació / Introducció  (muntant els elements)  
•	El	conte	primer    (dos exploradors i mateixa història, uau!)� 
•	Construir	ponts	enloc	de	tanques	 (l’amistat és el millor tresor)�	
•	El	picapedrer     (la veritable felicitat)� 
•	El	monstre	del	desert		 	 	 (adaptació d'una paràbola budista)� 
•	Els	arbres	del	desert		 	 	 (faula d’autor desconegut)  
  
PPààggiinnaa  ddee  ll’’eessppeeccttaaccllee//sseessssiióó 
https://www.rah-mon.com/portfolio-item/un-desert-de-contes/  
  
TTrraacckkss  ssoonnoorrss 
1.— The great escape 
2.— To Kill a Mockingbird 
3.— Autumn in Connecticut 
4.— Walk on The Wild Side 
5.— Sharks 
6.— The Age Og Innocence 
7.— The Magnificient Seven 
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