
 

 

 

GERMANS GRIMM 

 

Descripció de la sessió del 21 d’abril 

 

Il·lustrar Grimm  

 

Objectius 

- Commemorar l’aniversari dels dos-cents anys de la publicació del primer recull 

de contes dels germans Grimm. 

- Explicar a les famílies quina diferència hi ha entre Andersen, que era autor dels 

seus propis textos, i altres noms coneguts, com ara els Germans Grimm, 

Perrault o el mateix Joan Amades, que eren compiladors de contes de la 

tradició oral. 

- Reflexionar sobre què representa que els contes orals quedin fixats en les 

pàgines d’un llibre i quin paper fan els il·lustradors.   

 

Bibliografia 

 

Llibre referent d’aquesta sessió:  

El conte destacat era el de la Blancaneu, i per això vam recollir diverses versions que 

ens interessaven pel que fa a la il·lustració.  

 

Germans Grimm. Blancaneu. Il·lustr. Pep Montserrat. Adapt. Albert Jané. Cercle de 

lectors, 2002 

Germans Grimm. Blancaneu. Il·lustr. Monse Fransoy. Adapt. Núria Font. Cruïlla, 2004 

Germans Grimm. La Blancaneu. Il·lustr. Ignasi Blanch. Adapt. Miquel Desclot. La 

Galera, 2004 

Germans Grimm. Blancaneu. Il·lustr. Tom Schamp. Adapt. Miquel Desclot. La Galera, 

1997 

Germans Grimm. Blancaneu. Il·lustr. Benjamin Lacombe. Adapt. Susanne Kaboc. Baula, 

2011 

Germans Grimm. Blancaneu: un llibre teatre. Il·lustr. i adapt. Jane Ray. Cruïlla, 2009 

Germans Grimm. Blancanieves. Il·lustr. Angela Barrett. Adapt. Josephine Poole. 

Kókinos, 2007 

 

Altres llibres destacats 

Per fer aquesta sessió vam recollir totes les versions de contes populars que tenim 

entre les dues biblioteques de Granollers, tant en format de recull de contes, com en 

format d’àlbums il·lustrats o llibrets de lectura. 

 

Contes que expliquem en aquesta sessió  

La Blancaneu en versió d’Albert Jané. Cercle de lectors, 2002 

 

 

 



 

 

 

 

 

Descripció de la sessió 

Ens trobem, com sempre, a l’entorn de l’arbre de l’àrea infantil, però aquesta vegada 

només per a marxar tots junts cap a la sala d’actes. La idea és iniciar el cicle de sessions 

a l’entorn dels Grimm amb cert misteri. I fer-ho tal com s’explicaven els contes ara fa 

dos-cents anys. 

 

1a part 

La sala d’actes és buida i a les fosques. Només un llumet de peu dóna claror a un 

raconet de la sala. Al peu del llum hi ha un balancí i just davant unes quantes mantes 

de retalls que conviden a seure.  

 

Amb l’únic so d’una música ambient molt fluixeta, els infants i acompanyants van 

seient en silenci al voltant del balancí.  

La conductora de l’activitat seu al balancí i amb el mateix to de misteri i calma creat 

comença a narrar el conte de la Blancaneu, en la versió d’Albert Jané. 

 

La intenció és ser molt fidel a l’original, de manera que s’explica la versió llarga, amb 

tots els detalls. Tot i que dura gairebé deu o quinze minuts, la mateixa ambientació fa 

que els infants segueixin perfectament la història. La màgia puja cada vegada, al ritme 

de la narració.  

 

2a part 

Un cop acabat el conte, s’encenen els llums i es fa una petita explicació sobre el paper 

dels germans Grimm com a compiladors i responsables de fixar per escrit uns contes 

de la tradició oral.  

Es comenta si coneixien aquesta versió de la Blancaneu i es mostren diferents 

il·lustracions d’aquest personatge. 

 

3a part 

El taller consisteix a il·lustrar a mida real un dels personatges dels contes dels germans 

Grimm. Amb aquest fi, mentre les famílies miren i trien quin conte i quin personatge 

volen fer, des de la biblioteca entrem tota mena de material per fer l’activitat. 

 

4a part 

Aquesta vegada hi ha paper d’embalar perquè els infants calquin la seva silueta, la 

retallin, i després amb papers de tota mena, robes, llanes, etc. facin d’il·lustradors dels 

contes de Grimm. 

 

5a part 

L’últim pas només és penjar cada un dels personatges als vidres de l’entrada de la 

biblioteca, de manera que es puguin veure des de fora. 

 
 


