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CONTES PER TELÈFON
Es va publicar l 'any 1962 i  se n 'han
fet moltes edicions.
 
El senyor Bianchi és un representant
de comerç que viatja molt. la seva
filla petita vol un conte cada nit per
anar a dormir, així  que cada vespre
el senyor Bianchi l i  truca i  l i  explica
un conte. Els contes són curts, és
clar, perquè les trucades valien
diners.. .
 
 
 
 

a l'homenet de vidre?als homenets de mantega?

al drac invisible?a un Sant Jordi distret?a una princesa voladora?

Creava un personatge estrafolari i pensava com seria,
què faria, quins problemes tindria, quins avantatges...
 
Per exemple: què creus que li podria passar ...
 

 
O...

idea 1

COM S'HO FEIA GIANNI RODARI PER INVENTAR-SE HISTÒRIES
DIVERTIDES, TAN DIFERENTS I TAN SORPRENENTS?

#escrivimrodaricovid19
C O M P A R T I M  L ' E S C R I P T U R A  E N  T E M P S  D E  C O N F I N A M E N T

Aquest ll ibre recull 70
contes divertits i
esbojarrats.

Gianni Rodari.  Contes per
telèfon .  Trad. Teresa Duran.

Barcelona: Editorial 
 Joventut.

Imatge d'Una mà de contes, Gianni Rodari i els contes
fantàstics, CCMA 

A R A  E S C R I C -  T E N I M  L A  P A R A U L A

Relats en Català

Tria una de les maneres que l'autor utilitzava per crear

contes*.

*
Idees recomanades per a primària

 Idees recomanades per a secundària

(pots utilitzar més d'una tècnica)

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/una-ma-de-contes/gianni-rodari-i-els-contes-fantastics/video/4486392/
http://relatsencatala.cat/conversa/gramatica-de-la-fantasia-de-rodari/1070265


Introduïa personatges coneguts en contes nous,

exagerava les accions i les qualitats dels personatges

per sorprendre o fer crítica social i creava personatges

impossibles que podien transformar el món.

idea2 

S'inventava un país que no existia i s'imaginava com

seria, com viuria la gent...

 
També combinava elements reals i irreals, de manera

que el país inventat es pot arribar a reconèixer però

amb petits canvis significatius.

idea3 

idea5 

idea4 

Pensava dues paraules que no tinguessin cap

relació i s'inventava una història on tinguessin

un paper important.

llibre i ratolí

el drac i Instagram

rosa i fum

llibre i mòbil

 

O també...

idea6 

Pensava en una rondalla o llegenda que
coneixia i en canviava l'inici, el nus o el
desenllaç i el resultat era un conte nou amb
un missatge diferent. O barrejava
personatges de contes diferents i creava una
nova versió del conte amb un final
sorprenent.

.
El castell de gelat

L'Alícia Capitomba

La Caputxeta confinada

Sant Jordi mata el virus

 

O també...

T'imagines un país sense punta, on no hi hagués claus o

les roses tinguessin punxes arrodonides...

o un país amb el “des” al davant, on hi hagués

"despenjadors" en comptes de "penjadors"...

 
o un país sense virus...

o un país dels llibres..

 
 ... un nas fuig de la cara

 ... el semàfor encengués una

llum blava ... les cases volessin

 
O també... 

... sant Jordi no hagués arribat

mai
... el drac fos vegeterià

S'inventava una frase com "Què passaria

si...", i deixava volar la imaginació!

.

Com seria la ventafocs en un conte

nou situat en l'actualitat? T'ho

imagines?

Què passaria si...



Tria una de les maneres que G.
Rodari util itzava per inventar-se
contes.
Abans d 'escriure pensa amb
l 'argument del conte. Explica-te 'l ,  a
veure si  t 'agrada.
Segons la tècnica que hagis tr iat,
pensa també en el missatge que vols
transmetre amb el teu conte.
Recorda que la història ha de tenir
inic i ,  nus i  desenllaç.També pots
canviar l 'ordre lògic d 'aquestes tres
parts per causar més efecte en el
lector i  l 'audiència.
Quan l 'hagis acabat, torna'l  a llegir i
mira si  pots millorar-lo. No t inguis
por de fer-hi canvis,  supressions o
ampliacions, aquest és l 'of ic i  dels
grans escriptors!
Assegura't que és divertit,  fantàstic,
sorprenent.. .  Pensa si  has aconseguit
l 'efecte que volies produir,  o si
transmet el missatge que havies
pensat.
Revisa el t ítol.  T 'agrada? Penses que
farà venir ganes de llegir-lo o
escoltar-lo?

 

Es va inventar una frase: "Què li diria ... a ... "i a partir

d'aquí feia volar la imaginació i acabava fent un bon

monòleg!

la cullera a la sopa

el peu a la sabata

Què li diria ...

 

el drac a sant Jordi

 el be al drac

 la vacuna al virus

l'ordinador al mòbil

O també, què li diria ...

idea7 

Aquests dies el COVID-19 ens fa estar a casa;
no podem sortir a passejar, ni anar a comprar,
ni veure els amics... no podem anar a veure els
avis ni fer-los una abraçada. 
Has pensat que hi ha molta gent que se sent sola?
Has tingut alguna estona d'avorriment? 
Has pensat que escrivint pots passar una bona
estona i fer-la passar als altres?
 
 

Creava situacions reversibles que
anaven de la fantasia a la realitat o
de la realitat a la fantasia. El resultat
produeix un text en què la ficció
sembla realitat.

idea8
com escriure un conte

fantàstic

ESCRIURE PER PASSAR-S'HO BÉ I FER
COMPANYIA

WEB ofic ial del centenari:
https://100giannirodari.com

Altres propostes:
#contespertelefoncovid19

https://100giannirodari.com/
https://projectes.xtec.cat/bescat/wp-content/uploads/usu793/2020/04/newsletter-Rodari.pdf

