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GIANNI RODARI 

Gianni Rodari. Omegna, Piemont, 23 d'octubre de 1920 - Roma, 14 

d'abril de 1980.  

 Escriptor, periodista i pedagog italià, especialitzat en literatura 

infan)l. Mestre als disset anys, s'interessà per la música i la literatura i el 

1944 s'afilià al Par)t Comunista. La seva carrera com a periodista s'inicià 

en L'Unitá (1947), per passar després a Pionere (1950), a la direcció 

d'Avanguardia (1950), una altra vegada a L'Unitá (1956) i a Paese Sera 

(1958).  

L'any 1948 començà a escriure narracions curtes per a infants en L'Unitá, 

les quals es publicaren posteriorment sota els =tols de Il Libro delle Filas-

trocche (1950) i Il romanzo de Cipollino (1951). Del 1966 al 1969 par)cipà 

en projectes col·labora)us amb els infants i el 1970 rebé la medalla Hans 

Chris)an Andersen de literatura infan)l.  

Entres les seves obres, cal destacar: Favole al telefono (1960), Il libro de-

gli errori (1964) i Gramma)ca della fantasia (1973)  



FITXA TÈCNICA: 

Idea, text i adaptacions: Joan de Boer 

Espai escènic: 4 x 2 

Durada: 50m. 

Edat recomanada: 4-10 anys 

“Contes en clan de Rodari” pretén apropar l´obra de Gianni Rodari al lec-

tor infan)l a par)r dels contes, novel.les i cançons de l´autor Italià. 

Sessió dinàmica i par)cipa)va. 

“Gianni Rodari era un senyor italià que es dedicava a inventar històries: 

històries plenes de fantasia, imaginació i molt bon humor. 

Contes en clau de Rodari és un homenatge als contes i novel.les d´aquest 

gran escriptor.” 
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Cartell de l´espectacle Vídeo promocional 



CONTES EN CLAU DE RODARI 

-ELS CONTES- 

1- “La màquina de fer els deures”  
Història que narra l´aparició d´un estrany aparell que permet 
fer els deures de forma automàtica 
 
2-”Història d´en Ratota”  
 
El morir el senyor Ratota reparteix l´herència entre els seus 
fills de forma desigual. 
 
3- “La caputxeta groga, vull dir vermella”  
 
L´avi intenta explicar a la seva filla la història de la Caput-
xeta Vermella però sempre s´equivoca.  
 
4- “En Gip dins el televisor”  
Activitat participativa. 
 
Un bon dia en Gip cau dins el televisor. Amb mímica hau-
rem d´endevinar a quin programa ha anat a parar. 
 
5- “Cal una flor” 
Tema musical 
 
Cançó amb lletra de Gianni Rodari popularitzada per Sergio 
Endrigo 

 
6- “Fem un conte de Gianni Rodari!”  
Activitat participativa. 
 
Creació d´un conte col·lectiu a partir de les instruccions de 
la cèlebre “Gramàtica de la fantasia” 
 



CONTES EN CLAU DE RODARI 

-OBJECTIUS DIDÀCTICS- 

ESPECÍFIC 

-Aproximació a l´obra de l´autor italià Gianni Rodari. 

 

-El joc, la fantasia i l´humor com a part fonamental de l´obra lite-

rària. 

 

-Coneixement de diferents fórmules de creació literària. 

 

GENERAL 

-Aproximació al món literari i narra3u a través de la narració 

oral. 

-Apropament a la biblioteca i par3cipació en ac3vitats culturals. 

-Foment de l´hàbit de la lectura. 

- I, en general, enriquiment de la imaginació, la fantasia, la crea-

3vitat, el lèxic, transmissió de valors i coneixements, desenvolu-

pament de la capacitat d´atenció i, en úl3ma instància, una visió 

del món més àmplia que enriqueix i fomenta l´esperit crí3c. 
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-BIBLIOGRAFIA- 

ÀLBUM IL.LUSTRAT 

-Rodari, Gianni "L'Alícia Patapam en els contes" Lumen 

-Rodari, Gianni "El Camino que no iba a ninguna parte" SM 

-Rodari, Gianni "Confundiendo historias" Kalandraka 

-Rodari, Gianni "Contes animals" Molino 

-Rodari, Gianni "El hombre que compró la ciudad de Estocolmo" SM 

-Rodari, Gianni "Inventando números" Kalandraka 

-Rodari, Gianni "Qué hace falta" Kalandraka 

-Rodari, Gianni "Tonino l´invisible" Libros del Zorro Rojo 

 

CONTES 

-Rodari, Gianni  "Contes i Fantasticontes" Estrella Polar 

-Rodari, Gianni  "Contes escrits a màquina" Empúries 

-Rodari, Gianni  "Contes llargs com un somriure " La Galera 

-Rodari, Gianni  "Contes per telèfon " Joventut 

-Rodari, Gianni  "Cuentos para jugar" Joventut 

 -Rodari, Gianni  "El Llibre dels perquè " La Galera 

 

 NOVEL.LA  

-Rodari, Gianni "Les Aventures d'en Cebeta"  La Galera 

-Rodari, Gianni "Les Aventures d'en Tonino l'invisible"  La Galera 

-Rodari, Gianni "Gelsomino al país dels mentiders"  La Galera 

 -Rodari, Gianni "En Gip dins el televisor"  La Galera 

-Rodari, Gianni "El Pastís caigut del cel"  La Galera 

 

POESIA 

-Rodari, Gianni "Els Viatges d'en Joan Esquenadret"  La Galera 

 

VARIS 

-Rodari, Gianni  "Bibliotca de los cuentos de Gianni Rodari" Edebé 

-Rodari, Gianni  "Gramàtica de la fantasia. Introducció a l'art d'inventar històries" Co-

lumna 

-Rodari, Gianni "Libro de la fantasía"  Blackie Books 

 -Rodari, Gianni "Rodari : contes del geni de la fantasia"  La Galera 

 

 



Joan de Boer 
 

626 780 132 – 93 485 67 77  
 

jjbowi@yahoo.es  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació a: 

www. joandeboer.cat  
 
 


