
Mentre li queden dits a l’acordioniste, històries a 
la narradora i ganes al públic, escoltem, ballem, 

endevinem i embarbussem.

Descobreix 
Rondaballs a:

A LA BIBLIOTECA, AL PATI DE L’ESCOLA, A LA PLAÇA 
DEL POBLE O ALLÍ ON SE T’OCÒRREGA.

www.rondaballs.com

RECOMANAT PER A TOTA LA FAMÍLIA.



A Rondaballs hem volgut rememorar eixos moments en 
que feien falta ben poques coses per a passar-ho bé. A les 
nits de festa, als masos de La Mariola, o de qualsevol altre 
indret de les nostres comarques i de qualsevol lloc del mon, 
hi havia prou amb un acordió i un sac d’històries i rondalles 
per a passar la nit i fer festa. 

En aquest espectacle contem, cantem, ballem i embarbus-
sem ho fem nosaltres i ho fa el públic. 

Les rondalles que es narren estan inspirades a l’entorn que 
habitem, els protagonistes són les veïnes i veïns de qual-
sevol poble amb les seues tasques quotidianes, que encara 
que més mecanitzades, no són molt diferents a les que fei-
en abans. Raboses, llops, conills, mussols... envaeixen l’espai 
i els contes, recordant-nos que no estem sols al mon.

A Rondaballs també fem ballar la llengua amb embarbus-
saments, endevinalles, versos i cançons. 

L’escenari de Rondaballs canvia segons la temporada, por-
tem verdures i fruites diferents segon els moment de l’any: 
carxofes, llombardes, romanescu, safanòries, ravens... a l’hiv-
ern; tomaques, cogombres, alficossos, bresquilles... a l’estiu; 
i a les primaveres el que dona l’horta i el secà. 

Durant l’espectacle repartim les verdures a les més atrev-
ides i atrevits i quan acabem no ens emportem res a casa. 
La gent diu coses com “No havia vist mai al meu fill tan 
feliç amb una carxofa”. 

Durant l’espectacle es ballen: polkes, massurques i taran-
tel·les, molt adaptades per a que les puguen seguir els més 
menuts. 

Combinem els moments d’escolta amb els moments de 
ball, així és recomanable que el públic sega al terra per a 
escoltar i hi haja un espai ampli per a fer rotllanes. Funcio-
na bé amb públic de diferents edats. 

Rondaballs va ser estrenat a l’any 2015 i ha portat els balls 
i rondalles a escoles, places, casals i biblioteques a pobles 
d’Alacant, València, Castelló i Múrcia. 

Disposem d’equip per a l’exterior i per a unes 200 persones.

Fitxa tècnica: 

Gènere: Narració i balls tradicionals .

Autors: Almudena Francés dels contes. Música tradicional i 
d’autor: Lluc Llorens i Al tall (amb el permís dels autors).

Idioma: Valencià.

Espai: Carrer o interior amb espai suficient per a ballar. 

Durada: 55 minuts. 

Públic: Familiar.

Necessitats tècniques:

Escenari de 5 x 3 m. entre 0 i 80 cm. d’alçada.

Presa de llum de 220V (mínim 3.500W).

Espai per a seure i ballar (una zona sense cadires al davant).

Contacte:

Almudena Francés: 637 976 178 

Lluc Llorens: 633 700 617

correu@rondaballs.com

www.rondaballs.com

www.facebook.com/rondaballs


