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Crali é a Coisa, 

Crali é Ela ?   
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Era uma vez, numa aldeia no Médio Oriente, havia uma menina 

chamada Hadda. Num dia de festa, soube da chegada de um Almée 

que, segundo se diz, chegaria da “Cidade das Danças”, fonte de 

beleza e mistério. Fascinada, Hadda decidiu aventurar-se no 

caminho que leva às luzes do Oriente ...”. 

Como federadora de um novo estilo de cpmtar histórias, “o 

conto dançado”, Hayat Harchi produziu o seu espectáculo 

“Hadda et les lumières d’Orient” no Institut du monde Arabe e 

na Câmara Municipal de Paris. 

Os espectadores não só apreciarão uma história contada. Eles 

também descobrirão toda uma atmosfera que o contador de 

histórias, como um verdadeiro flo condutor, cria em torno desta 

fábula.  

Par adar mais profundidade à história, os personagens nos transmitirão sua paixão através de uma “idade mista”, a 

própria expressão de uma nova forma de dança. Entre a realidade e a imaginação, conseguirá Hadda chegar às 

“Limières d’Orient ? 

É com base neste “conto dedança”, imaginado, escrito e dirigido por Hayat Harchi, director artistico, que a 

associação Annaba criou, desde 2003, os projectos “Author to actor-dancers”, “Views on the world”, “Dance and 

Culture, path to sucess”. 

Eles reúnem crianças, familias e professores em oficinas de prática criativa, artistica e cultural. 

Durante este workshops, as crianças são apresentadas por srtistas profissionais aos diferentes componentes do 

“conto de dança”: danças, teatro, encenação, música, figurinos, etc. 

O objectivo desta formação artistica é permitir que as crianças criem um “conto de dança” a partir do zero, ecoando 

o “conto de dança” de Hayat Harchi. 

Esta experiência permite que mais de 1200 crianças na Europa 

realizem um projecto artistico comum que reduz as taxas de 

abandono escolar. 

 

Hayat Harchi 

Director Artistico da Associação Annaba 
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Crali é a Coisa,  

Crali é Ela? 

Há muito, muito tempo no mundo mágico de Crali conviviam fadas, duendes e homens das 

cavernas. 

Naquela terra cresciam doces nas 

árvores cujos troncos eram sempre 

uma surpresa. Podiam ser dourados, 

às riscas, com pintas, entrelaçados 

ou mesmo invisíveis. O céu sempre 

azul e as nuvens de um branco 

imaculado marcavam o dia e as 

horas. Assim ninguém precisava de 

usar relógio! 

Os homens e mulheres de lá viviam 

nos seus crastos redondinhos e 

aconchegantes. Todos os crastos 

tinham uma porta feita com troncos, 

uma janela e um telhado de palha. 

As fadas moravam nos seus 

cogumelos.Tinham umacorapetitosa 

entre o vermelho e o laranja, com 

pintas brancas e os duendes faziam 

das pedras fantásticas moradias. 

Cada duende podia pintar a sua 

pedra à cor preferida. Cada pedra 

tinha uma porta mágica, automática, 

que abria sempre com a impressão 

digital do seu habitante. 
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Certo dia o mundo de Crali tremeu! 

Tremeu muito! Ouviu-se um ruído 

enorme e terrível. 

“Ai as nossas casinhas!” – diziam as 

fadas. 

“O que foi isto?” – questionavam os 

duendes. 

A terra continuava a tremer! Ouviam-

se barulhos sinistros e misteriosos 

vindos da floresta... 

Caíam os doces das árvores, as 

pessoas aterradas entravam em pânico 

e corriam desenfreadamente. 

“Socorro! Alguém que nos ajude!” – 

gritavam. 

“Os nossos docinhos!” – queixavam-se. 

As fadas esconderam-se nos seus 

cogumelos. Por sua vez, os duendes 

corajosos foram tentar perceber o 

que se passava.  
 

“Vamos daí tentar perceber o que se passa! Esta terra nunca tremeu...” 

Os duendes seguiram os ruídos e aproximaram-se de uma floresta muito grande e encantada... 

Avistaram uma sombra, algo misterioso! Continuaram pelo caminho sinuoso da floresta. O 

ruído aumentava até que viram um gigante peludo e castanho, com um aspeto forte, com 

mãos e pés enormes! 
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“OHHHH”! 

Um deles alertou que aquele poderia ser o famoso e temível PÉ GRANDE! 

“Cuidado! Pode ser o PÉ Grande! Pelo que ouvi dizer ele é muito mau!” 

Todos fugiram para regressar às suas 

casas. 

“Vamos mas é embora daqui antes que 

nos coma!” 

Todos foram embora menos um, o mais 

pequeno mas o mais corajoso! 

“Eu fico! Bando de medricas!” 

Ficou escondido a observar o Pé 

Grande que começou a chorar como 

um bebé. O minúsculo mas valente 

duende aproximou-se dele, acalmou-o 

e animou-o. 

“Ó meu pequeno, tem calma! Não 

chores. Conta-me o que se passa! 

Desabafar faz bem à alma...Vá lá, eu 

tenho tempo. Conta-me!” 

Ao conversar com ele percebeu que ele 

se sentia triste e bastante sozinho. 

“Sabes, estou triste! E tenho uma fome 

de Gigante! Podes dar-me uma 

sopinha?” 
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Então, o pequeno duende convenceu-o a ir até Crali. Lá todos iriam acolhê-lo bem. 

Mas... Quando lá chegou, eles ficaram aterrorizados e em alvoroço! 

“O que é isto?” 

“Um gigante invadiu a nossa terra!” 

“FUJAM!” 

Andavam todos alvoroçados, corriam 

como loucos de cá para lá, de lá para cá. 

O pequeno duende, no meio daquela 

trapalhada toda, dá um assobio e grita: 

“PAROU!” 

Todos estacaram! Pareciam estátuas e 

ele explicou o que se estava a passar. 

“Ele só tem fome, andava a correr por aí 

à procura de comida. Ele é grande e 

pesado e, por isso, a terra tremia! 

Vamos recebê-lo o melhor que 

sabemos, pois, somos sempre fomos 

simpáticos e amigos uns dos outros”. 

Ainda que um pouco receosos,  

depressa as fadas lhe entregavam 

doces, os duendes levavam-lhe tigelas 

de sopa e as pessoas grandes bocados 

de carne. 
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O gigante estava emocionado, muito feliz e acima de tudo, bastante satisfeito! 

De repente... 

A terra tremeu novamente... Todos se viraram para o Pé Grande: 

“Foste tu?” 

Claro que não tinha sido ele! O que seria agora? 

De novo, o pequeno duende foi investigar pela zona da floresta. 

Passado algum tempo regressou. Poucos passos atrás dele, apareceu uma figura 

desconhecida mas enorme também. Ele apresentou-a. 

“Esta é a Mão Jeitosa! Descobri que também ela andava perdida na sua floresta. E pelos 

vistos, tem também o estômago a roncar...” 

A Mão Jeitosa era enorme, de pelo branco e bem tratado, asseada, olhos azuis e lábios bem 

encarnados. Na cabeça usava um laçarote rosa choque. Por onde passava sentia-se um doce 

odor a perfume de rosas. 

Todos se riram daquela situação. 

No meio de tamanha confusão algo se passou... 

A Mão Jeitosa e o Pé Grande olharam-se nos olhos, encantados um com o outro. 

O amor estava no ar... 

Correram um para o outro e não mais se separaram com um longo abraço. Todos os 

habitantes ficaram felizes e bateram-lhes um caloroso aplauso. 

Seriam bem-vindos ao Mundo de Crali e ali poderiam permanecer para sempre. 
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