
 
 

Gianni Rodari i els contes fantàstics 

 

Al vell senyor Hans li agradava viure a Nova York, tot i que no hi havia nascut. La 

trobava una ciutat enorme, sorollosa i viva. El que més li agradava eren les fantàstiques 

llibreries, on es passava tardes senceres tafanejant.  El senyor Hans estimava els llibres 

amb bogeria. Aquell dia plovia i el seu nét va entrar a la llibreria corrents. Volia que 

l'avi li comprés el conte de “La caputxeta vermella”. Quan el senyor Hans estava a punt 

de creuar la porta, es va quedar clavat. Allà, a l'aparador, hi va veure un llibre que li va 

fer venir records de quan ell era tan petit com el seu nét i va haver de fugir del seu país, 

Alemanya, per culpa de la guerra.  

El petit Hans i la seva família es van amagar a les muntanyes dels Alps, a Itàlia. Però no 

entenien ni un borrall d'italià i la gent del poble va fer venir un mestre per ajudar-los. Es 

deia Gianni i no s'assemblava gens ni mica als seriosos mestres d'Alemanya. Li 

agradava jugar amb les paraules per inventar-se contes, històries i faules fantàstiques. 

Els boscos de cop es transformaven en sabanes africanes, i els núvols, en zepelins amb 

què, gràcies a en Gianni, viatjaven al món de la imaginació.  

 

GIANNI RODARI  I ELS CONTES FANTÀSTICS  

 

Al costat d'en Gianni, aprendre era una festa. Sortien a passejar pel bosc, trobaven 

maduixes i el jove mestre els demanava que s'inventessin un conte de la caputxeta 

vermella diferent, completament nou. S'ho van passar d'allò més bé! En la nova història, 

la caputxeta estava farta que el llop la perseguís, farta d'anar vestida del mateix color i 

farta de fer sempre el mateix. El llop també estava tip de ser tan dolent i tots dos van 

canviar de vida. El llop es va fer pastor. Va fer que a les ovelles, a força de cruspir 

maduixes, els creixés llana de color rosa i la caputxeta va poder teixir una nova capa 

d'un color rosa llampant.   



Un altre dia va penjar un fil entre els arbres i els va deixar amb la boca oberta quan hi 

va estendre un mitjó de ratlles, una foto de la torre de Pisa i una piruleta. Aquella estesa 

aviat es va convertir en el conte d'un mitjó viatger que va fer la volta al món a la recerca 

de la  piruleta més bona que ningú mai hagués tastat. La va trobar a la ciutat de Pisa: 

piruleta d'espaguetis a la rabiata! Va quedar tan satisfet que s'hi va quedar a viure i hi va 

obrir una botiga de piruletes. L'endemà, quan en Gianni hi va estendre un cullerot de 

sopa, una flor i un mocador, en Hans i els altres nens no van trigar ni dos segons a 

inventar-se un altre conte, el del fantasma enamorat de la fantasma de les estovalles. Per 

declarar-li el seu amor, va regalar-li una flor, però la fantasma no li va fer ni cas. No va 

ser fins que li va preparar un bon plat de sopa que la fantasma de les estovalles no li va 

dir que sí, i des de llavors van ser feliços i van menjar galets i anissos tota l'eternitat.  

Les lletres, a les seves mans, eren peces d'un joc que no s'acabava mai. Les movia i... 

ale hop! Els nens hi  llegien una paraula... ORCA..., les tornava a barrejava i... sorpresa! 

Una nova paraula apareixia davant dels seus ulls: ROCA! Jugant, jugant, sense adonar-

se'n, en Hans va aprendre a estimar les lletres, els contes i la fantasia.  

La guerra va arribar a Itàlia i en Hans i la seva família van haver de fugir altra vegada. 

No va tornar a tenir notícies del seu mestre mai més. Fins que, tants anys després, aquell 

dia que havia deixat de ploure, de sobte descobria que el llibre que hi havia a l'aparador 

no era altre que “Gramàtica de la fantasia”, escrit per Gianni Rodari. El vell Hans va 

somriure emocionat. El seu mestre havia escrit un llibre per inventar històries sense 

parar, un mapa de la fantasia! El seu nét va sortir a trobar-lo. “Tornem a entrar”, va 

mormolar en Hans, ”jo també em compraré un conte. Em compraré un conte amb què et 

podré explicar mil i un contes”.  
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