
 
GIANNI RODARI 
 
Gramàtica de la fantasia  
• Gianni Rodari. Gramàtica de la fantasia. Barcelona: Aliorna, 
1987. 
• Patricia Arriola (Querétaro). Érase una vez. 1r premi, 2020. 
• Alka Chavda (Bangalorte). Hide and seek. Fora de concurs, 
2020. 
 
Contes llargs con un somriure 
• Gianni Rodari. “La planta Paolino” dins Contes llargs com un 
somriure. Barcelona: La Galera, 1984. 
• Olivia Pegoraro (Piovene Rocchette). Paolino. 3r premi. 
• Olivia Pegoraro (Piovene Rocchette). Il fondo al mare. 
Finalista, 2020. 

 
Tirallongues del cel i la terra 
• Gianni Rodari. “Quants peixos hi ha a la mar” dins 
Tirallongues del cel i la terra. Barcelona: Estrella Polar, 2014. 
• La Linographeuse (Aline Ferron) (Villemomble). Tante 
domande. 2n premi, 2020. 

 
Contes per telèfon 
• Gianni Rodari. “El castell de gelat” dins Contes per telèfon. 
Barcelona: Juventut, 1982.  
• La Linographeuse (Aline Ferron) (Villemomble). Il palazzo di 
gelato. Finalista, 2020. 

 
De la faula al conte... de La Fontaine a Rodari 
 
Les faules i els contes provenen de la tradició oral. En 
l’actualitat, tant es poden llegir com escoltar, però tenen 
característiques diferents. En la faula, els protagonistes són 
animals que parlen i rivalitzen; generalment en són dos 
oposats, que s’enfronten i produeixen una situació de la qual 
s’extreu una ensenyança moral o ètica. Els personatges del 
conte, en canvi, solen ser un reduït nombre de persones i la 
història que expliquen es basa en fets reals o imaginaris; 
d’aquest relat curt, sovint se’n poden treure conclusions 
didàctiques. 
Aquesta exposició mostra obres dedicades a Jean de La 
Fontaine (1621-1695) i Gianni Rodari (1920-1980), fabulista i 
contista respectivament, que serveixen d’exemple de les 
similituds i les diferències entre els dos gèneres literaris 
narratius. L’origen de les peces és el concurs d’art gràfic 
“Hommage à trois” 2020 i 2021, promogut per l’Associació 
Internacional Duana de les Arts, AIDA, que cada any honora 
tres escriptors amb motiu dels respectius centenaris de 
naixement. Hi participen artistes gràfics d’arreu del món 
(calcògrafs, xilògrafs, litògrafs, fotògrafs, etc.); el tema de les 
obres presentades està relacionat amb un dels escriptors 
homenatjats en la línia triada per cada autor. Un jurat 
d’especialistes en art gràfic i literatura atorga els premis, que 
es mostren en exposicions itinerants. 
En aquesta ocasió, només s’inclouen obres dedicades a La 
Fontaine i Rodari, perquè són autors que van engrandir la 
narració oral, alhora que serveixen d’escenografia del festival 
“Gualba Mots 2022”, que se celebra per segon any al 
Montseny, terra de bruixes, fades, follets i dones d’aigua; de 
llegendes, rondalles, contes i faules; de guineus, genetes, 
granotes i gripaus.  
S’exhibeix a la Masia Can Figueres, on es van explicar 
rondalles a la vora del foc, com era el costum a totes les 
masies de la zona i, tal vegada, alguna de les faules que 
s’exposen va ser narrada sota aquest sostre; hem de pensar 
que en el segle XVII, any de construcció del mas, eren molt 
populars, especialment les d’Isop, conegudes com “Isopets”, 
perquè eren uns llibres de petit format, editats i reeditats des 
del segle XV fins a principis del XIX, presents en moltes llars 
catalanes; les seves faules van donar lloc a moltes versions, 
la de La Fontaine és l’exemple més conegut. 
Es mostren peces dedicades a faules que encara perviuen, 
com El corb i la guineu, La cigala i la formiga, La llebre i la 
tortuga o El gat i el vell ratot; i contes moderns, també prou 
coneguts, com Els contes per telèfon. 
 
 

  
Dimarts i dijous, de 16 a 19 h 
Dissabte i diumenge, de 10 a 13 h 

 



 
JEAN DE LA FONTAINE 
 
Preàmbul 
• Lanfranco Lanari (Falconara al Mare). Jean de la Fontaine 
libera gli animali. 6a menció, 2021. 
• Andrew Levitsky (Kíiv). Poeme du Quinquine. 3a menció, 
2021. 
• Julian Walker (Londres). The this and the that. 5a menció, 
2021. 
 
El gat i el vell ratot 
• Lenka Štěpaníková (Zlín). The cat and old rat. Finalista, 
2021.  
• Gianni Verna (Quagliuzzo). Il gatto e il vecchio topo. 
Seleccionada, 2021. 

 
La cigala i la formiga 
• Martin R. Baeyens (Lede). La cigale et la fourmi. 4a menció, 
2021. 
• Paola Erdocia (Mar del Plata). Templanza. Seleccionada, 
2021. 
• M. Gabriela Guzmán Caracotch (Valdivia). La cigarra. 
Finalista, 2021. 
• Aneliya Martincheva (Veliko Tàrnovo). The cricket and the 
ant. Finalista, 2021. 

 

 
JEAN DE LA FONTAINE 
 
El corb i la guineu 
• Eva Aulmann (Florència). Il corvo e la volpe. 2n premi, 2021. 
• Olga Chaves (Mar del Plata). ¿Quién se come el queso? 
Seleccionada, 2021. 
• Micheline Couture (Île du Havre aux Maisons, QC):. Le 
corbeau… Seleccionada, 2021. 
• Micheline Couture (Île du Havre aux Maisons, QC) … et le 
renard. Seleccionada, 2021. 
• Lenka Štěpaníková (Zlín). The raven and the fox. 
Seleccionada, 2021. 
• Rita Vandevorst (Sint-Truiden). Volg mij, dan volg ik jou. 3r 
premi, 2021. 
 

 
La llebre i la tortuga 
• Lenka Štěpaníková (Zlín): The hare and the turtle. 2a menció, 
2021. 
• Anna Voitiuk (Lviv). Haste makes waste. 1r premi, 2021. 
 

 
JEAN DE LA FONTAINE 
 
Els animals atacats per la pesta 
• Vlado Goreski (Bitola). Fábulas. 2. Seleccionada, 2021. 

 
El corb, la gasela, la tortuga i el rat 
• Gilead Tadmor (Cambridge, MA). Homage to Jean de la 
Fontaine. Seleccionada, 2021. 

      La garsa 
• Aneliya Martincheva (Veliko Tarnovo). The heron. 1a menció, 
2021. 
El gat i el renard 
• Gianni Verna (Quagliuzzo). Il gatto e la volpe. Finalista, 2021. 
La granota i el ratot 
• Gianni Verna (Quagliuzzo). La rana e il topo. Seleccionada, 
2021. 
La guineu i el bust 
• Lenka Štěpaníková (Zlín). The fox and the mask. Seleccionada, 
2021. 
Els metges 
• Eva Aulmann (Florència). I medici. Seleccionada, 2021. 
Les orelles de la llebre 
• Hendrik Faure (Friedland). The ears of the hare. Fora de 
concurs, 2021. 
El rat i l’ostra  
• Hendrik Faure (Friedland). The rat and the oyster. Fora de 
concurs, 2021. 
El renard i els raïms 
• Teresa Lucía Pego (Buenos Aires). Están verdes. 
Seleccionada, 2021. 
El roure i la canya 
• Rachel Singel (Louisville, KY). Friendly fern. Seleccionada, 
2021. 
 

 


