CONTINGUTS DE L’ESPECTACLE
“L’HORTA, ALLÒ QUE ENS IMPORTA”

Nosaltres som Rodamons Teatre i com be diu el nostre nom, anem rodant
i rodant pel món , i també anem escoltant; escoltem a la gent dels pobles,
les seues històries i les seues cançons; d’ells anem aprenent paraules i
costums que nosaltres no coneixíem.
En el nostre viatge hem fet una reflexió: solem desconèixer allò que tenim
més a prop, i com que nosaltres no volem que això siga així, ens hem
posat a recòrrer la nostra comarca, L’Horta Nord.
El primer que ens adonaren va ser que per les seues característiques
podien recòrrer- la amb un vehicle divertit i sa per a nosaltres i tb per al
planeta: la bici; ella ens fa anar més lentament i això ens permet gaudir
de tot allò que trobem pel camí: hem vist escarabats fent coses
fantàstiques, sargantanes torrant-se al sol, abelles, aranyes, oronetes i
pinzans fent comentaris sobre els camps… Ademés, quan hem posat el
peu en terra , hem vist l’aigua correr per les sèquies, cavallons i solcs,
barracs, pobles xicotets i pobles grans... però no sols això: begudes, dolços
i menjars… Quantes coses!!!

I també hem conegut històries… històries com per eixample la de la
pluja… sí, un conte d’un escriptor d’Alboraia on la pluja és la protagonista
indiscutible… A nosaltres ens va agradar tant que tingueren que fer-li una
cançó.
Hem conegut una paraula, bó, millor dit, una expressió molt rara que es
refereix al desordre…
També hem tingut la sort de conèixer a la Iaia Pilar, una dona de l’horta,
que ens va explicar un joc que li feia sa mare, que ella va fer-li a la seua
filla, i encara avui, fa als seus nets.
Hem trobat una cançoneta en Bonrepós que parla d’un personatge molt
bonic que existia abans en els pobles.
Ah! I una història de bruixes i els dies de la semana, i unes quantes
endevinalles de verdures i hortalisses…

Històries per riure i també per plorar, per gaudir i descubrir allò que tenim
al nostre voltant
Si tenim l’oportunitat de conéixer-nos, será un plaer compartir amb
vosaltres les nostres experiències que de segur vos agradaràn.

