
100 anys del seu naixement 
 

Premi Hans Christian Andersen 1970 
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La Gramàtica de la fantasia i el “binomi fantàstic” 
 

La gramàtica de la fantasia és un llibre per a crear històries per a infants adreçat 
a adults, pares i mestres. Rodari aposta per una escola i un ambient familiar que 
estimuli a l'infant a crear, no només a obeir i rebre coneixement de forma passi-
va. A Rodari li encanta jugar! I amb aquest 
llibre és capaç d’unir la funció didàctica 
amb la diversió. T’imagines un poema que 
tracta sobre el punt d’una “i” o sobre un 
accent perdut?  
 

A La gramàtica de la fantasia ens proposa nombrosos jocs 
que estimulen aquesta creativitat. Tot i que aquests jocs 
es basen en el llenguatge (el llibre porta com a subtítol 
"introducció a l'art d'inventar històries"), Rodari està con-
vençut que la creativitat entrenada així pot ser útil en 
altres camps.  

COM FER UN BINOMI FANTÀSTIC: 
 
 

· Triem dues paraules que no tinguin 
res a veure, per exemple “gos” i 
“armari”. 
 

· Amb aquesta parella o binomi de  
paraules hem de crear una història. 
 

· Aquest binomi ens obliga a utilitzar 
la fantasia per a fer-ne una associació. 
 

        

A la Biblioteca trobareu: 

Un conte embolicat,  

Tirallongues del cel i la terra, 

Las aventures d’en Tonino l’Invisible , 

Contes escrits a màquina,  Contes per telèfon, 

La flecha azul,  El camino que no iba a ninguna parte, 

El hombre que compró la ciudad de Estocolmo, 

Gramàtica de la fantasia, Escola de fantasia... 
  

Els trobareu al Verd 17, Poesia, Blau 94 i més... 

 

 
 

Nom: Gianni Rodari 
Vaig néixer a Omegna, Llombardia, el 1920  

Ofici: mestre, escriptor, pedagog, periodista i també diuen que 
sóc mag... 

Sóc el creador... de contes per a infants plens de creativitat i 
humor. Treballant de periodista i, per casualitat, em vaig con-
vertir en escriptor per a nens. Al diari on treballava em van de-
manar de fer una secció per als nens i així vaig començar a es-
criure narracions infantils. Fou una gran descoberta, fins i tot 
per a mi! 
 

Com a pedagog, sense deixar el periodisme ni la feina d’escriptor, vaig visitar moltes 
escoles d'Itàlia explicant contes, llegint històries i responent a les preguntes dels in-
fants, prenent nota de les seves reaccions i buscant noves maneres de crear històries. 
 

Una curiositat... amb tots aquests quaderns de notes fruït de l’observació dels infants 
en va sortir el llibre La gramàtica de la fantasia, que està considerada com la meva gran 
aportació en el camp de la pedagogia. 

GIANNI RODARI 


