
Contes per créixer. Contes per a la vida.

21 contes dels Germans Grimm
Una tria dels títols especialment indicats a partir dels 5 anys

Els contes dels Germans Grimm són un clàssic de la 
literatura infantil i una de les obres mestres de l’art 
narratiu universal. 

En realitat la seva obra és un recull de contes populars 
recuperats de la tradició oral que els Grimm van 
transcriure amb total fidelitat, procurant conservar 
l’originalitat i la bellesa de la llengua popular. 

Darrere de les seves imatges s’hi amaga un 
coneixement que parla als infants d’aspectes essencials 
de la vida. 

Petites llavors que floriran dins seu quan sigui el 
moment adequat, aportant-los noves formes de 
comprensió de les vivències que se’ls presentin.

Aquests són els 21 contes:

1. El rei granota 
2. El llop i les set cabretes 
3. L’aigua de la vida 
4. La Repunxó 
5. La Cendrosa 
6. La Caputxeta Vermella 
7. La bella dorment 
8. La Blancaneu i la 
Rosavermella 
9. La reina de les abelles
10. El sastrinyol valent

11. L’oca d’or
12. La filla del moliner 
13. Els músics de Bremen 
14. Els follets 
15. Hänsel i Gretel 
16. Els set corbs 
17. El ruquet 
18. La Blancaneu 
19. La Mare Neu
20. Els tres nans del bosc 
21. Els ducats caiguts del cel
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Els Grimm no es van proposar crear, 
sinó reproduir les creacions del poble 
i restablir les seves expressions allà on 
aquestes havien estat desfigurades 
per la tradició literària. L’obra devia 
ser, sobretot, un monument erigit a la 
literatura popular, un document que 
recollís el poc que s’havia salvat de la 
gran producció medieval germànica.

Les seves fonts principals van ser, a més 
dels records de la seva pròpia infància 
i de la dels seus amics, la gent senzilla 
de poble a la qual anaven entrevistant. 
La gran majoria del seu material el 
van recollir directament i de viva veu, 
amb un afany de perfecció que els va 
fer transcriure les històries amb total 
fidelitat.
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Aquest logotip identifica els materials de Lectura Fàcil que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma, amb 
l’objectiu de facilitar-ne la comprensió.
L’atorga l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net)


