
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Jacob, el Nan dels Somnis
Conte tradicional

Amb una bonica cançó per anar a dormir

Anar a dormir és un dels moments clau en la vida 
quotidiana d’un infant. Un moment molt especial que 
hem de tractar amb cura i respecte, ja que forma part 
del seu ritme diari. Explicar un conte pot ajudar-nos 
a conformar aquest ritme d’una forma molt senzilla i 
agradable i, si a més és per explicar-li què passa quan 
ens adormim, l’atenció i el gust per aquest moment 
estan garantitzats. Crear un senzill ritual abans i després 
de la narració ajuda els nens a creuar el pont de la 
quotidianitat a l’esfera del món de les imatges. Jacob, 
el Nan dels Somnis és la bonica història de què passa 
quan els nens s’adormen.

La nit, per a l’infant, és el moment del no-res. Però, 
què passa mentre està en aquest no-res? Qui és 
l’encarregat de portar els somnis als infants? De què 
estan fets els somnis? Per què a vegades els nens 
s’espanten a la nit?

Tot això i molt més és tot el que descobrirem en 
aquest preciós conte tradicional que, des d’una 
bellesa delicada i alegre alhora, ens acostarà a la 
bondat, l’amistat i l’entrega desinteressada d’alguns 
éssers que ens acompanyen cada dia sense que 
nosaltres els veiem. 
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Escrit i il·lustrat per Daniela Drescher, 
Jacob, el Nan dels Somnis és una joia 
per als més petits de la casa.
 
D’una qualitat artística exquisida, el traç, 
el detall i els colors d’aquest conte són 
una delícia per a l’ànima dels infants. 

L’adaptació al català, obra d’Ignasi 
Roda, és una altra de les qüestions que 
fa entranyable aquest conte que, amb 
un llenguatge ric i alhora senzill, és un 
goig per a les orelles dels més petits. 
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