
 
 

 

FAULES 

Dissabte 18 de desembre  

 

Faules, 400 anys de La Fontaine 

Dissabte 13 de febrer, a les 17.30 h 

Laboratori de lletres i imatges 

+ 5 ANYS 

Amb Glòria Gorchs, bibliotecària 

 

Objectius  

- Donar a conèixer què és una faula.  

- Explicar molt breument els principals autors que han publicat faules.  

- Compartir la descoberta de les principals faules de La Fontaine 

- Crear una petita exposició per donar a conèixer aquestes faules al públic de la 

biblioteca. 

  

Bibliografia 

El taller gira sobretot al voltant de dos llibres: 

 

Jané, Albert. El llibre de les faules. Il·lustr. Emilio Urberuaga. Barcelona: Combel, 

2010 

La Fontaine, Jean de, 1621-1695. Faules. Selecció i il·lustracions Henri Galeron. Trad. 

Jordi Vintró. Barcelona: Animallibres, 2021 

 

El primer llibre té faules de diferents autors, però escollirem justament les que apareixen 

també en el segon llibre, per poder fer la comparativa de la versió narrativa i la versió en 

format poètic tal com la va pensar La Fontaine.  

Però com que són una mica difícils, treballarem sobretot a partir de les versions 

d’Albert Jané. 

 

D’altres llibres de faules que hem tingut en compte: 

Faules d’Isop, adaptades per Elli Woollard, il·lustrades per Marta Altés, Blackie books 

Les Faules de La Fontaine, il·lustracions de Dedieu, Cruïlla 

 

Per a l’exposició també tindrem: 

Mari, Enzo. El juego de la fábulas. Corraini, 2013 

 

Faules modernes que hem mostrat a la presentació: 

Young, Ed. Set ratolins cecs. Ekaré, 2000 

Rathmann,Pegy. Bona nit, goril·la. Ekaré, 2001 

Wild, Margaret; Brooks, Ron. Guineu. Ekaré, 2001 

Erlbruch, Wolf. Els cinc horribles. Juventud, 2001 

Chih-Yuan, Chen. Guji-Guji. Thule, 2003 

Asch, Frank; Asch, Devín. El ratolí del senyor Maxwell. Juventud, 2004 

Bee, William. Compte amb la granota. Juventud, 2008 

Crowther, Kitty. Poka y Mina. Los cuatro azules, 2010 



 
 

 

Relat  

Aprofitem que se celebren els 400 anys de les Faules de La Fontaine  

 

400 anys del naixement de Jean de La Fontaine 

Jean de La Fontaine, nascut el 1621 i mort el 1695, a França, és un dels autors en qui 

primer pensem quan parlem de faules. Fill d’una família privilegiada que vivia a 

l’entorn del rei, va viure a l’època de Lluís XIV, anomenat Rei Sol.  

La seva família, que gaudia d’una bona situació econòmica gràcies al comerç de teixits, 

el va fer estudiar, però ell va abandonar els estudis per falta d’interès.  

Allò que interessava més La Fontaine era escriure i formar part dels cercles literaris de 

París i és, sens dubte, a allò que més temps va dedicar durant tota la seva vida.  

 

L’obra... 

Les Faules les començà el 1668 i les va estar escrivint fins a la mort. En total va 

escriure dotze llibres de faules poètiques. Els primers sis llibres segueixen uns models i 

unes formes tradicionals (influència dels mestres antics, el grec Isop i el romà Fedre), 

com per exemple, La cigala i la formiga, on els defectes que atribueix als animals són 

de naturalesa humana. Aquestes faules es van utilitzar per a la formació del príncep 

hereu, Lluís XIV, encara nen. 

 

247 contes! I és que La Fontaine va modernitzar aquest gènere literari, considerat un 

gènere menor en la seva època, i va saber donar-li un llenguatge poètic molt expressiu i 

divertit tot i la seva brevetat. 

 

Deu anys després continuà escrivint, però, sobretot, fent una sàtira política de la cort del 

rei.  

Jean de La Fontaine, faulista, contista, poeta i novel·lista francès que va viure al segle 

XVII,  ha passat a la història de la literatura per la seva contribució a la compilació i 

modernització de les faules de faulistes d’èpoques anteriors a ell, principalment d’Isop 

(s. VI a. de C.) i Fedre (data aproximada, 14 a. de C.) i també per convertir aquest tipus 

de narració en un gènere literari adreçat a infants. 

 

 

DEFINICIÓ DE FAULA 

“Narració de fets extraordinaris protagonitzats per animals (algunes vegades, per 

objectes inanimats o persones) que es comporten i parlen com si fossin persones. 

Aquests contes tenen una intenció moral i contenen un ensenyament profitós.  

Les faules són una manera, clara i eficaç, i segons com, poc compromesa, de posar en 

evidència els defectes i els vicis de les persones, de ridiculitzar-los i, per tant, de 

contribuir a la seva esmena”. 

 

Són animals que parlen, que caminen a dues potes, que van vestits... 

Serveixen per riure’ns de les nostres manies i per fer-nos reflexionar.  

 

 

 



 
Origen: 

Segons el text de “Faulari”, exposició organitzada pel Servei de Biblioteques de la 

Diputació de Barcelona. Elaborada per Anna Juan i Piu Martínez. 

 

LES PRIMERES FAULES VAN APARÈIXER FA MOLTS SEGLES 

I CONTEN QUE AL PRINCIPI FUNCIONAVEN COM UNA MENA 

DE LLENGUATGE SECRET QUE UTILITZAVEN ELS ESCLAUS PER 

PASSAR-SE MISSATGES SENSE QUE ELS SEUS AMOS SABESSIN QUÈ DEIEN.  

 

NORMALMENT AQUESTS MISSATGES UTILITZAVEN 

ANIMALS PER PARLAR SOBRE PERSONES SENSE FER-HO DE 

FORMA EXPLÍCITA.  

AMB EL TEMPS LES FAULES ES VAN ACABAR DEFININT COM HISTÒRIES 

CURTES, PROTAGONITZADES PER ANIMALS, QUE TRACTEN DE 

RIDICULITZAR O POSAR EN EVIDÈNCIA ELS DEFECTES I VICIS HUMANS, O 

QUE VOLEN COMUNICAR UN MISSATGE MORAL (EL QUE ES CONEIX COM 

MORALINA). 

 

I SABEU PER QUÈ LA LITERATURA UTILITZA ANIMALS PER 

RIDICULITZAR O CRITICAR CONDUCTES HUMANES ? PER PODER PARLAR 

DE TEMES INCÒMODES DES DE LA DISTÀNCIA QUE IMPLICA EL FET QUE 

ELS PROTAGONISTES SIGUIN ANIMALS I NO PERSONES…  

 

LES FAULES ENS PERMETEN DIR SENSE ACABAR DE DIR, CRITICAR 

CONDUCTES SENSE ASSENYALAR DIRECTAMENT QUI LES HA PORTAT A 

TERME. 

 

Altres autors i compiladors de faules coneguts:  

ISOP, Grècia (s. VI a. de C.) 

Ramon Llull (s. XIII), Llibre de les bèsties 

Félix María Serafín Sánchez de Samaniego (s. XVIII), escriptor basc 

 

 

Descripció 

Fem etiquetes amb la coberta del llibre Faules amb imatges d’Henri Galeron. Tindrem 

preparades les dels infants i quan vinguin demanarem que facin ells mateixos les dels 

adults.  

  

PART INTRODUCTÒRIA 

Comencem a la sala infantil. 

Separem el mobiliari per deixar espai per poder acollir les famílies quan arribin. 

Cadires separades i al mig un espai preparat perquè hi seguin els infants, amb catifa i 

coixins.  

 

Primer presentem què són els laboratoris, demanant la participació de grans i petits.  

Expliquem que avui volem investigar sobre les faules i que l’objectiu d’aquest 

laboratori serà crear una petita exposició per deixar-la exposada durant tot un mes a la 

sala infantil, perquè qui vingui pugui conèixer les faules més conegudes. 



 
 

Mostrarem una taula on al final del taller hi acabarem posant la petita exposició de La 

Fontaine.  

 

1a PART 

Expliquem què és una faula? 

Qui va escriure faules? D’on surten? 

Noms de faulistes com ISOP, SAMANIEGO, RAMON LLULL, LA FONTAINE... 

Què tenen en comú les faules? 

 

Hi ha faules escrites actualment? 

En aquest punt, aprofitem per presentar alguns àlbums actuals que serien l’evolució de 

les faules clàssiques: llibres protagonitzats per animals amb una moral molt clara. 

Per exemple: 

Young, Ed. Set ratolins cecs. Ekaré, 2000 

Wild, Margaret; Brooks, Ron. Guineu. Ekaré, 2001 

Erlbruch, Wolf. Els cinc horribles. Juventud, 2001 

Chih-Yuan, Chen. Guji-Guji. Thule, 2003 

Asch, Frank; Asch, Devín. El ratolí del senyor Maxwell. Juventud, 2004 

Crowther, Kitty. Poka y Mina. Los cuatro azules, 2010 

Steig, William. Doctor de Soto: dentista d'animals. Blackie Books, 2017 

Oldland, Nicholas. El castor estressat. Símbol, 2011 

Vaugelade, Anaïs. En Llorenç tot sol. Corimbo, 1998 

Sobrino, Javier. El mur. Il·lustr. Nathalie Novi. Joventut, 2015 

Haughton, Chris. Oh, no, Charlie! Milrazones, 2012 

Crowther, Kitty. Las alas nuevas. Cuatro Azules, 2013 

Pauli, Lorenz.  Que valent! Il·lustr. Kathrin Schärer. Joventut, 2007 

Escoffier, Michael. La veueta. Il·lustr. Kris Di Giacomo. Kókinos, 2012 

 

 

2a PART 

Anada a la sala d’actes.  

Podem posar animalons de plàstic per anar fent un caminet.  

La sala estarà sense cadires. Cortines obertes i material de dibuix preparat a les taules 

grans de dalt de la tarima. El públic no el veurà. 

En tot l’espai hi haurà 11 petits hules en forma de pedra i fulles repartits per terra. A 

sobre de cada un, una capsa de fusta amb tapa i un exemplar de El llibre de les faules.  

  

Al mig tindrem una un parell de capsetes preparades per explicar dues faules.  

 

Mirarem com jugar amb la il·luminació.  

Perquè els assistents seguin mirant d’esquena a l’escenari, hi haurà coixins al terra 

davant la tarima. Els adults poden seure damunt de la tarima.  

 

3a PART 

La dinamitzadora explica aquestes dues faules amb l’ajuda de dues capses de fusta 

preparades per a l’ocasió, amb petits objectes fets de paper, etc. 

1. L’assemblea de les rates (p. 66) 



 
2. L’ase que traginava sal (p. 100) 

 

Al final de cada faula fem una mica de conversa entre tots els assistents per intentar 

saber quina moral o ensenyament amaguen.  

 

4a PART 

En aquesta part del taller convidem les famílies a explorar El llibre de les faules. Per 

fer-ho, els demanem que es reparteixin per la sala, en els punts on hi ha un exemplar del 

llibre i una capseta de fusta.  

A la capsa no hi haurà res, però ells no ho saben. Els demanem que no l’obrin. 

L’exemplar del llibre que tenen, el d’El llibre de les faules de l’Albert Jané, porta un 

punt de llibre que indica una faula concreta.  

També hi ha una versió fotocopiada de la mateixa faula en vers extreta del llibre Faules 

(Animallibres, 2021). 

Aquesta és la que ha de llegir l’adult en veu alta al seu acompanyant: 

 
El corb i la guineu   
p. 18 
 
La ratolí de casa i el ratolí de bosc  
p. 30 
 
El lleó i el ratolí 
p. 82 
 
La granota i el bou 
p. 54 
 
La llebre i la tortuga 
p. 20 
 
La guineu i la cigonya 
p. 64 
 
Les dues cabres 
p. 112 
 
El gall i la perla 
p. 136 
 
La ratapinyada i les mosteles 
p. 68 
 
La guineu i el raïm 
p. 114 
 
L’àguila i el mussol 
p. 36  

 



 
 

 

5a PART 

Quan tothom ha acabat de llegir la seva faula (si algú ha acabat abans pot llegir-ne 

alguna altra) seiem més o menys en rotllana i demanem que cada família expliqui molt 

resumidament el seu conte.   

Creiem que no es farà pesat perquè les faules són fàcils d’explicar breument.  

 

Quan cada família acabi d’explicar la seva faula, entre tots, mirant els cartells que 

haurem penjat a la paret, intentarem escollir quin és l’ensenyament que amaguen o 

quina paraula identifiquem amb la lliçó que rep el protagonista...  

[Aquestes frases i paraules les hem extret d’aquest recurs:  

https://natibergada.cat/faules-disop-per-educar-en-valors/ ] 

 

Els cartells de la paret portaran aquest text: 

 

A vegades és millor el que coneixem que allò que és desconegut. Si 
tenir moltes coses, no et permet viure una vida tranquil.la, és millor no 
tenir-ne tantes. 
 
Per arribar a una fita val més tenacitat i constància que no pas 
velocitat. No s’ha de menysprear el contrari. Fent camí s’arriba a la fi. 
 
Abans d’iniciar una acció que creguis que et beneficia, mira primer que 
no perjudiqui els altres. 
 
Cal aprendre dels errors que moltes vegades cometem. Fins i tot de 
les coses negatives que vivim podem extreure ensenyaments positius i 
útils per al futur. 
 
Al mentider mai ningú el creu, fins i tot quan diu la veritat. Cal que 
diguem sempre la veritat. 
 
Cal que siguem prudents i descobrim aquells que ens volen enganyar i 
fer mal. Només així ens podrem protegir dels mentiders. 
 
Tractar d’evitar les obligacions fent trucs, només ens fa mal a 
nosaltres mateixos; les trampes perjudiquen al trampós. 
 

A vegades ens entestem a tenir més del necessari i això ens porta 
problemes. 
 

Per voler aconseguir més del que tenim correm el risc de perdre-ho 
tot.  
 

https://natibergada.cat/faules-disop-per-educar-en-valors/


 
Les persones que fanfarronegen sempre estan a prop del perill. 
 

Mai envegis el bé aliè, ja que pots perdre el que ja has adquirit amb el 
teu esforç. 
 
Les aparences enganyen, no menyspreïs els altres per les seves 
aparences. No siguis arrogant i pensis que els altres són menys que 
tu. 
 
Actua egoistament qui per no treure profit de les coses no deixa que 
els altres en treguin. 
 

Abans de culpar els altres, fixem-nos primer si no som nosaltres els 
verdaders culpables. 
 

Cuida’t sempre del que t’ofereixen les persones dolentes; sempre 
busquen alguna trampa per enganyar-nos. 
 
Cal guanyar amb humilitat; qui es vanaglòria dels seus propis èxits no 
li triga a aparèixer qui els hi prengui. 
 
Cal pensar i reflexionar sobre el que fem, seguir el propi criteri i no fer 
cas sempre dels altres.  
 

I les paraules de la paret seran aquestes:  

VANITAT 

ACCEPTAR-SE A UN MATEIX 

ALTIVESA 

AMBICIÓ 

AMISTAT 

APRENDRE DELS ERRORS 

ASTÚCIA 

AVARÍCIA 

CONVIVÈNCIA 



 
COOPERAR 

DESCONFIANÇA 

EGOISME 

ENVEJA 

ESFORÇ 

GANDULERIA 

GELOSIA 

HONRADESA 

INTEL·LIGÈNCIA 

JUTJAR ELS ALTRES 

LES APARENCES  

MENTIDA 

ORGULL 

PRUDÈNCIA 

RESPECTAR ELS ALTRES 

SAVIESA  

SENY 

SOLIDARITAT 

VALENTIA 

VALORAR EL QUE TENIM 

VENJANÇA 

 

 

 



 
 

6a PART  

Un cop hem acabat la conversa, proposem a les famílies que obrin les capses i veuran 

que no hi ha res de res.  

La idea és que ells converteixin aquella capsa en una peça d’El petit museu de les 

faules.  

A partir de la faula que han llegit, tenen material divers per crear un petit diorama que 

presenti la faula.  

A la part del davant, la tapa, hauran d’escriure el títol de la faula. I a la part del darrere 

posar el nom i cognoms de la família. A dins podran fer el que vulguin. 

Amb totes les capses resultants farem una exposició a la sala infantil, just en el lloc on 

hem començat l’activitat. L’exposició estarà exposada tot el Nadal.  

L’exposició es muntarà sobre una taula. La part de sota de la taula tindrà unes cortines i 

una catifa amb coixins. La idea és que es pugui entrar a dins per llegir els llibres de 

faules recomanats. 

Quan finalitzi l’exposició, a partir del 10 de fener, qui vulgui podrà venir a agafar la 

capsa.  

 

 

Material bàsic per comprar  

Capsetes de fusta, tantes com participants. Comptem mínim una per a cada infant. Si és 

possible, també per als adults. Es poden trobar per 2,90 €. Poden ser de diferents mides. 

Material d’escriptura divers.  

Blu-Tack, cola de barra, silicona... 

Cartolines i papers de tota mena.  

Cinta adhesiva i tisores. 

 

 

Material, objectes, etc. que he d’aconseguir o demanar... 

Mànega de llum o alguna il·luminació bonica. 

Tuls, robes o papers per decorar l’espai on es farà l’exposició. 

 

 

 

 

  


