
Programa pedagògic:

ELS EXPLORADORS DE L’ART

Exposició “ROSER CAPDEVILA. 
UNES BÈSTIES MOLT POC ANIMALS.”

Del 19-01-12 al 18-03-12



Unitat didàctica:

La transmissió de valors a través dels contes

Treball previ a l’aula
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PRESENTACIÓ

D’aquí a uns dies anireu a la sala d’art del Centre Cultural per visitar l’exposició Roser Capdevila. 
Unes bèsties molt poc animals. En l’exposició podreu descobrir cinc contes de la il·lustradora i 
narradora de contes Roser Capdevila i Valls. Durant la visita...

1. Descobrireu les possibilitats dels contes il·lustrats per narrar històries i transmetre valors.

2. Us adonareu que els contes il·lustrats ens poden fer reflexionar sobre els valors de la nostra societat.

3. Utilitzareu la il·lustració com a vehicle artístic per expressar la vostra crítica cap a un valor que no 
us agradi de la nostra societat.

Per aprofitar millor la visita, podeu preparar-la des de l’aula realitzant les tasques següents:
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3. Utilitzareu la il·lustració com a vehicle artístic per expressar la vostra crítica cap a un valor que no 
us agradi de la nostra societat.

Per aprofitar millor la visita, podeu preparar-la des de l’aula realitzant les tasques següents:

PRESENTACIÓ

Conèixer la Roser Capdevila

- Una narradora i il·lustradora de contes molt 
popular i internacional.

- Breu biografia.

Els contes de la Roser Capdevila

Principals característiques dels contes: 
- Entre la realitat quotidiana i la ficció.

- Els protagonistes: unes bèsties molt poc 
animals.

- El missatge: una crítica dels valors socials. 

- L’objectiu: influenciar al lector provocant la 
reflexió i la relativització dels seus valors.

TREBALL PREVI A L’AULA
PER PREPARAR LA VISITA
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Els textos i les il·lustracions que veureu a l’exposició corresponen a cinc contes de la Roser 
Capdevila. Aquesta narradora i il·lustradora d’històries, com a ella li agrada presentar-se, és 
una de les més populars de Catalunya i de les més reconegudes arreu del món. Descobrim-ho!

CONÈIXER LA ROSER CAPDEVILA I VALLS
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Els textos i les il·lustracions que veureu a l’exposició corresponen a cinc contes de la Roser 
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una de les més populars de Catalunya i de les més reconegudes arreu del món. Descobrim-ho!

1. Els contes de la 
Roser Capdevila es 
caracteritzen pel seu 
sentit de l’humor, les 
situacions originals i 
per un estil d’il·lustra- 
ció simple, fresc i 
dinàmic. Aquests trets 
han assolit un gran 
èxit entre el públic.

CONÈIXER LA ROSER CAPDEVILA I VALLS

1. Les

El 1983, inspirant-se en les seves filles, crea Les 
tres bessones, els seus personatges més 
populars.

La seva trajectòria com a “narradora i 
il·lustradora d’històries” ha estat reconeguda 
amb multitud de premis i guardons.



3

Els textos i les il·lustracions que veureu a l’exposició corresponen a cinc contes de la Roser 
Capdevila. Aquesta narradora i il·lustradora d’històries, com a ella li agrada presentar-se, és 
una de les més populars de Catalunya i de les més reconegudes arreu del món. Descobrim-ho!

1. Els contes de la 
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caracteritzen pel seu 
sentit de l’humor, les 
situacions originals i 
per un estil d’il·lustra- 
ció simple, fresc i 
dinàmic. Aquests trets 
han assolit un gran 
èxit entre el públic.

CONÈIXER LA ROSER CAPDEVILA I VALLS

2. Els contes de la 
Roser Capdevila es 
valoren a molts 
països d’arreu del 
món. En aquest 
sentit, la Roser 
Capdevila és una de 
les nostres narradores 
de contes més 
internacionals.

1. Les

El 1983, inspirant-se en les seves filles, crea Les 
tres bessones, els seus personatges més 
populars.

La seva trajectòria com a “narradora i 
il·lustradora d’històries” ha estat reconeguda 
amb multitud de premis i guardons.

La internacionalització de la Roser Capdevila 
comença els anys 70s col·laborant en l’edició 
francesa de la revista infantil Cuca Fera.

L’èxit dels llibres i la sèrie televisiva de Les tres 
bessones s’ha estès a 135 països del món i s’ha 
traduït a 35 llengües diferents.
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La Roser Capdevila és una autora molt prolífica tot i haver iniciat la seva carrera de narradora i 
il·lustradora de contes força tard. Actualment, la seva bibliografia està formada per més de tres-cents 
llibres. Per conèixer una mica millor a la Roser, llegiu-ne aquesta breu biografia.
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La Roser Capdevila és una autora molt prolífica tot i haver iniciat la seva carrera de narradora i 
il·lustradora de contes força tard. Actualment, la seva bibliografia està formada per més de tres-cents 
llibres. Per conèixer una mica millor a la Roser, llegiu-ne aquesta breu biografia.

3. Llegiu amb atenció 
la biografia i responeu  
les qüestions:

1939
Neix a Barcelona 
en una família 
amb força 
inquietuds 
culturals. 
Viu la seva infante- 
sa i adolescència 
al barri d’Horta en 
els anys opressius i 
difícils de la 
postguerra.

Anys 40-50s

FORMACIÓ
De ben petita 
mostra interès i 
destresa pel dibuix, 
fet que motiva el 
seu ingrés a la 
prestigiosa Escola 
Massana de Belles 
Arts de Barcelona.

Anys 60s

EMANCIPACIÓ
Cercant més 
llibertat i amb 
ganes de conèixer 
món, se’n va a 
Ginebra (Suïssa) 
on treballa de 
cangur i, després, 
a Madrid on 
treballa de mestra.

ACTUALITAT
PATRIMONIALIT- 
ZACIÓ
Al gener del 2011 
cedeix la seva 
obra artística 
(3.000 documents) 
a la Biblioteca de 
Catalunya per 
posar-la a l’abast 
de tothom qui vul- 
gui contemplar-la.

Anys 90 i 2000s
RECONEIXEMENT
A part del seu èxit 
entre el públic ca- 
talà, el seu treball 
també triomfa a 
més de 135 països 
i es reconegut per 
múltiples premis i 
guardons.

ANYS 80s
ÈXIT
Inicia la il·lustració 
de textos infantils. 
El 1983 crea els 
seus personatges 
més populars Les 
tres Bessones que 
obtenen un gran 
èxit i protagonitzen 
una sèrie de 
televisió.

ANYS 70s
PROFESSIÓ
Col·labora en 
l’edició francesa 
de la revista Cuca 
Fera. 
El 1979 fou finalista 
del Premi Apel·les 
Mestres de 
literatura infantil i 
juvenil.
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Els contes són narracions breus que poden ser reals o fictícies i que poden estar il·lustrades o 
no. Els contes de la Roser Capdevila que veureu a l’exposició sempre estan il·lustrats i tenen unes 
característiques molt pròpies de la seva autora. Descobrim-les!

ELS CONTES DE LA ROSER CAPDEVILA
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4. Observeu amb 
atenció la il·lustració i 
indiqueu:

a. Els elements que 
considereu que 
formen part de la 
realitat i,

b. Els elements que 
considereu que 
formen part de la 
ficció.

Il·lustració extreta del conte Història musical de la Palmira de la Roser Capdevila
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a. Els elements que 
considereu que 
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realitat i,

b. Els elements que 
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formen part de la 
ficció.

Il·lustració extreta del conte Història musical de la Palmira de la Roser Capdevila

Personatges: 
vianants (homes, do- 
nes...), conductors.

Objectes (trànsit): 
cotxes, motos, taxis.

Escenari (ciutat): 
edificis, carrers, 
fanals, voreres.

REALITAT FICCIÓ

La girafa tocant el 
violí al carrer.

El gat demanant 
almoina al carrer.
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nes...), conductors.

Objectes (trànsit): 
cotxes, motos, taxis.

Escenari (ciutat): 
edificis, carrers, 
fanals, voreres.

REALITAT FICCIÓ

La girafa tocant el 
violí al carrer.

1a característica:
Els contes de la Roser 
Capdevila combinen 
realitat i ficció. Els es- 
cenaris, els objectes i 
els personatges són 
els que formen part 
de la nostra vida 
quotidiana però els 
seus protagonistes i 
les situacions que 
viuen són fictícies.

El gat demanant 
almoina al carrer.
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Com hem vist, tots els contes de la Roser Capdevila que veureu a l’exposició es caracteritzen per 
combinar la realitat de la vida quotidiana amb la ficció. Una segona característica d’aquests contes es 
que estan protagonitzats per unes bèsties molt poc animals. Fixeu-vos-hi! 
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5. Observeu els 
protagonistes dels 
contes que veureu a 
l’exposició i debateu 
entre tots:

a. Les activitats que 
creieu que estan fent.

La cangur Estefania és la protagonista del conte 
La colla petita se’n va a la platja.

El be Titot  és el protagonista del conte 
El be negre amb potes rosses.

La gallina Gatinette és la protagonista del conte 
Le voyage de Gatinette

El girafa Palmira és la protagonista del conte
La història musical de la Palmira.
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Activitat: Condueix una moto.Activitat: És passejada en carro.
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2a característica:
Els protagonistes de 
tots els contes que 
veureu són animals 
personificats, és a dir, 
animals que realitzen 
activitats i senten 
emocions pròpies de 
les persones.
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Així els contes que veureu es caracteritzen per combinar realitat i ficció i per estar protagonitzats per 
animals personificats. A més a més, aquests contes tenen com a mínim dues lectures: la història que 
expliquen (el què passa) i el missatge que volen transmetre (el significat del què passa). Estudiem-ho! 
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6. Observeu la 
il·lustració i, entre tots i 
totes, intenteu 
esbrinar:

a. Quina és la situació 
que ens vol explicar la 
il·lustració. Què creieu 
que passa?
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b. Quin és el missatge 
que ens vol transmetre 
la il·lustració. Quin 
significat creieu que té 
el què passa?
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considerada en la 
nostra societat?

b. Us heu trobat mai 
en una situació similar 
a la del be negre?

c. Què en penseu ara?

AQUESTA ÉS LA INTENCIÓ 
DE LA ROSER CAPDEVILA 
A L’HORA DE CREAR ELS 
SEUS CONTES:  FER 
REFLEXIONAR AL LECTOR 
SOBRE ELS SEUS VALORS, 
LES SEVES IDEES I ELS SEUS 
COMPORTAMENTS EN LA 
VIDA QUOTIDIANA PER 
PODER REVISAR-LOS I 
CANVIAR-LOS SI CAL!!!



NOTA:

Durant la visita a l’exposició llegireu, analitzareu i interpretareu el conte de la Roser 
Capdevila titulat El be negre amb potes rosses del qual forma part aquesta il·lustració.

Descobrireu que, tot i que la història i el missatge que transmet el conte complet són 
diferents dels que hem extret de la il·lustració, també fan referència a valors socials.

11



Servei pedagògic:

Molt bé, 
EXPLORADORS!!

Ja esteu preparats per visitar l’exposició 
Unes bèsties molt poc animals de la Roser 

Capdevila.  Durant la visita: 

1. Observareu i llegireu els seus contes;
2. Interpretareu la seves històries;
3.Descobrireu els seus missatges i;

4.Creareu una il·lustració de crítica social.

Ens veiem 
al Centre Cultural.
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