
 

 
 
GERMANS GRIMM 

Descripció de la sessió del 9 de juny 
 
El camí de pedretes d’en Ton i la Guida   

 

Objectius 

- Mostrar a la ciutat què és el laboratori de lletres i imatges, tenint en compte 
que aquesta sessió es fa dins el programa de Portes Obertes de la Fàbrica de les 
Arts de Roca Umbert.  

- Commemorar l’aniversari dels dos-cents anys de la publicació del primer recull 
de contes dels germans Grimm. 

- Donar a conèixer a les famílies els principals contes que van transcriure els  
germans Grimm i mostrar quin fons trobaran a les biblioteques de la ciutat. 

   
 

Bibliografia 

Llibres referents d’aquesta sessió  

Tots els llibres del fons escrits pels germans Grimm. Els tindrem a l’abast de la  gent, al 
carrer, en cistells, tot i el risc de robatori.  
Al costat de cada prova, hi haurà un faristol amb el llibre de referència en concret.   
 
Coses a tenir presents per a aquesta sessió 

Com que aquesta sessió neix amb la idea de donar a conèixer el laboratori de lletres i 
imatges a la ciutat, es farà a l’exterior de la biblioteca.  
La idea és fer un recorregut físic al voltant de la nau que tenim al davant i anar trobant 
petits decorats que fan referència a contes dels germans Grimm. 
El camí a seguir estarà marcat amb  pedretes, com les que segueixen en Ton i la Guida 
del conte. 
 
Com que pot haver-hi molt públic no podem fer proves ni activitats massa llargues o 
difícils, sinó que han de ser coses que es puguin fer en gran grup.  Fem una previsió de 
30-50 persones. És un laboratori més de divulgació que no pas de profunditat literària. 
 
Descripció de la sessió 

 

SORTIDA 

Iniciem el recorregut a la sala d’actes. Repetim l’escena del balancí i el petit llumet que 
ja vam utilitzar per a la sessió d’abril, per poder comentar l’art d’explicar contes i el 
paper de compiladors dels germans Grimm.  
 

Guió 

Presentació de l’acte 
Presentació de l’homenatge als Grimm 
Explicació d’un dels contes: El sastre valent  
 



 

 
No explicarem tot el conte sencer, sinó que l’enllaçarem amb la idea de conèixer més 
personatges tan extraordinaris com el del sastre valent.  
Convidarem  tot el grup de famílies a seguir el camí de pedretes  de Hansel i Gretel, o 
d’en Ton i la Guida.   
 
Just a la sortida de la biblioteca, trobem un faristol que anuncia l’inici del camí i, 
efectivament, a terra ja podem veure l’inici del camí de pedres.  
 
Necessitats  

Personal: dues persones, una explica el conte i l’altra fa control de l’espai i de la gent 
Lloc: sala d’actes.  
Sense taules ni cadires, només el balancí i el llumet 
Necessitats:  

Balancí  
Llum de peu 
Faristol 1  
Llibre El sastre valent. Il·lustr. Gusti; adapt. Francesc Boada. La Galera, 2000 
 
 
2a parada 

El llit de la Bella Dorment 

 

Just a la cantonada de l’Arsènic, hi haurà un petit decorat amb un llit, la mosquitera i 
una tauleta de nit. Un conte exposat en un faristol indicarà que estem al decorat de la 
Bella Dorment. 
 
Guió 

Preguntarem al públic si algú sap què li passa, a aquesta noia. Entre tots reviurem les 
característiques bàsiques d’aquest conte.  
Què necessita per despertar-se? És clar, petons. 
 
Activitat  

Amb ceres vermelles i pintallavis que trobarem a la tauleta de nit, cada infant ha de fer 
un petó i amb una agulla d’estendre el penjarà a la mosquitera, a sobre del llit. 
També pot deixar un missatge per a quan es desperti la Bella Dorment, és clar! 
 
Personal 

Dues persones: una explica i l’altra reparteix el material per fer els petons.   
 
Lloc  

Cantonada Arsènic, al carreró.  
 

Necessitats  

Llit  
Cobrellit, etc.  
Mosquitera 



 

 
 
 
Tauleta de nit 
Material per fer els petons (ceres vermelles, paperets, etc. ) 
 
 
Faristol 2  
Llibre: La bella dorment. Il·lustr. Gusti. Adapt. Albert Jané. Cercle de lectors, 2002 
  
 
3a parada 

El ball de la Ventafocs 

Aquesta parada es farà davant del Cub, els bucs d’assaig de Roca Umbert. Allà el 
responsable de l’equipament ens haurà  preparat uns altaveus per poder fer un ball. 
A terra hi haurà marcat amb calç un rectangle de 4 x 4 metres simulant la pista de ball. 
 
Guió  

Els assistents tindran l’honor d’assistir al ball de la Ventafocs. Només cal buscar una 
parella i ballar el vals de les flors de Txaikovski. 
Mentre, farem un joc: a mesura que les parelles ballen aniran passant-se una 
carabassa. En un moment concret, començaran a sonar dotze campanades i quan 
finalitzin, qui tingui la carabassa, serà coronat rei o reina de la nit i Ventafocs.  
 
Personal  
Glòria i Anna  
1 persona dels bucs d’assaig de Roca Umbert 
 

Necessitats  

Equip de música 
Gravació del CD amb el vals de la ventafocs (Vals de les flors. Txaikovski), un fragment 
de tres minuts més les dotze campanades. 
Carabassa 
Corona i mocador o capa, per posar a la persona que resulti ser la Ventafocs. 
Faristol 3  
Llibre:  La cenicienta.  Il·lustr. Roberto Innocenti. Lumen, 2001. 
 
4a parada  

La Rapuntxó o Ninureta  
Aquesta parada serà sota una finestra de les oficines de Roca Umbert. 
 
Guió  

Tothom coneix el personatge de la Rapuntxó, que vivia tancada en una torre molt alta, 
però la majoria coneixen la versió del conte que ha popularitzat Disney. Aprofitarem 
per explicar les diferències d’aquesta versió amb l’original. La Rapuntxó tenia una 
trena molt llarga i quan sentia el crit de la mare, la llençava avall perquè la mare 
pogués pujar.  



 

 
 
En una de les finestres de la fàbrica hi haurà amagada una trena llarguíssima, feta de 
roba groga i a mesura que els nens i nenes diguin rodolins, la trena baixarà una mica 
finestra avall.    
Hi haurà un micro preparat i explicarem que, com a la pel·lícula o el conte, només 
baixa quan la mare o el príncep li diuen alguna frase com ara: “Rapunzel niña 
hechicera, tírame tu cabellera” o “Ninureta, ninureta, deixa caure la treneta per la 
finestreta”. 
 
 

 

Quan la trena ja no pot baixar més, la persona que està a dalt amagada, deixarà caure 
un missatge per llegir en veu alta al grup.  
“Si veieu la bruixa, fugiu, amagueu-vos; si veieu el príncep, digueu-li que l’espero.” 
 

Personal 

Una persona serà a baix, explicant l’argument real del conte i l’altra estarà amagada a 
dalt de la finestra, per anar deixant caure la trena.   
Necessitats  

Micro amb peu 
Altaveu 
5 metres de roba groga o daurada, tallada i fent una trena.  
Faristol 4  
Llibre: Ninureta. Il·lustr. Joma; adapt. Francesc Bofill. La Galera, 2000 
 
 
5a parada 

Ton i Guida 

El camí de pedretes s’acaba just al passadís lateral de la biblioteca.   
 
Guió 

En aquesta parada ens trobem amb el conte de Ton i Guida, o Hansel i Gretel, o la 
caseta de xocolata... 
Explicarem al públic que per ajudar  aquests dos personatges del conte els convidem a 
pintar les pedres del camí perquè sigui més fàcil de veure-les.  
Per tant, tots els assistents poden refer el camí i agafar les pedres que més els agradin i 
asseure’s a les taules on trobaran pintures i pinzells per personalitzar les pedres.  
 
Personal 

Dues persones, més ajuda externa de la brigada (per muntar taules) i el conserge (per 
vigilar material, etc.) 
Lloc: al costat de la porta de la cuina de la biblioteca, a l’exterior  
Necessitats  

Taules i cadires 
Pintures 
Faristol 5  



 

 
 
Llibre: Hansel i Gretel. Il·lustr. Lorenzo Mattotti. Libros del Zorro rojo, 2010 
 
Feina  
Buscar les pedres, de riu i platja (unes 300 pedres) 
Taules i cadires per posar a fora 
Paper per folrar les taules 
Gots amb aigua per als pinzells 
Oueres per posar la pintura a les taules 
Pintures i pinzells 
 
 

 

Espai de biblioteca i teatrins  

Al costat de les taules on la gent treballa pintant les pedres i just davant la porta 
d’emergència de la biblioteca, que deixarem oberta mentre duri el taller, instal·larem 
una moqueta amb coixins i tres tauletes amb els teatrins:  
- Caputxeta vermella 
- El peixet d’or 
- Set cabretes  
 
Els teatrins els hem realitzat expressament per a l’ocasió, a partir de cartró i seguint 
una idea que vam veure al Món Llibre 2012. 
 

Personal: ajudant per controlar l’entrada i sortida  

Necessitats 

3 taules verdes per als teatrins, de Can Pedrals 
Coixins 
Moqueta gran 
 

 
 
 


