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35 anys d'animació infantil i cançons
d'arreu del món
Rah-mon Roma, al Tradicionàrius a Ràdio 4
L'animador infantil Rah-mon Roma, que celebra els 35 anys de vida professional, passarà aquest
dissabte 5 d'octubre pel programa Tradicionàrius a Ràdio 4, on comentarà la seva trajectòria,
presentarà cançons i conversarà amb Jordi Roura sobre l'evolució d'un gènere especialment arrelat
a Catalunya.

Rah-mon Roma Foto: Arxiu del músic
Cançons en rus, en japonès, en les diverses llengües africanes, en castellà... combinades amb les
corresponents adaptacions al català, amb cançons pròpies i amb una sensibilitat que connecta, entre
altres, amb la rondallística tradicional catalana. Aquests són alguns dels ingredients que ha anat
treballant Rah-mon Roma des que, més o menys coincidint amb l'any en què va morir Xesco
Boix, va començar a fer camí en l'ofici d'animador infantil.
L'evolució d'un gènere que ell defineix com 'aborigen català' i que ha de combinar l'alt nivell tècnic
amb dosis imprescindibles d'entusiasme; les maneres i les tècniques per garantir la participació
del públic; les aventures arreu del món, de l'Àfrica subsahariana a l'Europa de l'Est i l'Amèrica del
Sud i Central, recollint cançons, històries i contes; la incorporació d'instruments d'arreu com el
txarango i el djembé, la feina amb grups com A la Xirinxina, Els Seegers i L'Ou ferrat, tot sol i
fent equip amb músics com Lluís Pinyot, Marcel Casellas, Núria Lozano... seran alguns dels
temes que es tractaran en una extensa entrevista per conèixer la feina i la trajectòria de Rah-mon
Roma.
Una finestra al món del folk
El programa Tradicionàrius, en conveni amb el CAT, es pot escoltar cada dissabte a Ràdio 4, de 14
a 15 h, i es pot escoltar i descarregar a través d'internet aquí. A més, ofereix entrevistes en
profunditat amb destacats artistes de l'escena folk i de la música popular catalana en
col·laboració amb el web Sons de la Mediterrània.

http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticia/9138/anys/animacio/infantil/cancons/arreu/mon
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