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Resum 

Els protagonistes dels llibres infantils ofereixen al nen o nena experimentar aventures 

que pot associar amb els seus propis sentiments i que li permeten creure en la victòria 

com a recompensa al seu esforç. Tanmateix, a través dels diferents personatges, l’infant 

pot reconèixer i comprendre les seves emocions, així com entendre que viure significa 

fer front a proves difícils però també passar per bones experiències. 

Nosaltres admetem aquesta importància del personatge i, sobretot, del protagonista, i 

la utilitzem com a base del present treball. Es tracta, doncs, d’un estudi del seu paper 

dins de la narrativa dirigida a infants. D’acord amb això, oferim un recorregut per la 

història de la narració posant especial èmfasi en el conte i l’àlbum, un referent 

tradicional i un d’actual, que ens serveixen per estudiar-ne els personatges i la seva 

evolució. L’objectiu és analitzar els protagonistes des de l’òptica literària per 

posteriorment conèixer el punt d’identificació d’alguns infants de cinc anys amb aquests 

i relacionar-ho amb les fonts teòriques. A més, s’observa la biblioteca d’aula incidint en 

els models de protagonistes que es troben en una aula de P5. 

 

 

Paraules claus: protagonista, literatura infantil, narrativa, conte, àlbum il·lustrat, 

biblioteca d’aula, identificació 
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Abstract 

The protagonists in children's books allow children to experience adventures that they 

can associate to their own feelings and that allow them to believe in the victory as a 

reward for their efforts. Moreover, children can recognize and understand their own 

emotions through the different characters and realize that living means facing difficult 

challenges but also having good experiences.  

We recognize the importance of characters in children’s literature but, above all, the 

significance of the protagonist. Consequently, the main character and his role in 

children's narrative is the subject of study of this thesis. In accordance with it, we offer 

a tour through the history of the children’s narrative examining traditional tales and 

picture storybooks’ characters and their evolution. The objective is to understand how 

a five-year-old would relate to these protagonists and link it to literary theories. 

Furthermore, we explore a five-year-old classroom library to identify the different types 

of protagonists in their books. 

 

 

Keywords: protagonist, children’s literature, narrative, tale, picture storybook, 

classroom library, identification 
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1. Introducció  

El document presentat a continuació és el Treball de Final de Grau realitzat durant el 4t 

curs del Grau en Mestra d’Educació Infantil. Aquest està relacionat amb l’optativitat 

escollida, anomenada Menció en Cultura i Llenguatges de la Infantesa. Durant la nostra 

formació, en diverses assignatures, s’han tractat aspectes relacionats amb la literatura 

que cada vegada han incrementat més el nostre interès per aquest tema, sobretot pel 

que fa als personatges dels relats, en concret els protagonistes i el vincle que aquests 

estableixen amb l’infant receptor de la història. Durant la nostra carrera hem rebut 

pinzellades sobre els personatges de la literatura infantil com a arquetips que formen 

part de l’inconscient col·lectiu i que tenen un valor simbòlic. No obstant això, no s’ha 

aprofundit gaire en aquest tema i per aquest motiu, així com per la motivació que ens 

desperta, hem volgut fer-ne una recerca més acurada. 

Així doncs, vam decidir enfocar aquest treball en els personatges principals de la 

literatura infantil i aprofundir en aspectes rellevants que ens ajudin a entendre la relació 

que el nen o nena crea amb el conte. Algunes de les preguntes que poden sorgir al 

voltant d’aquest tema són: a l’hora de triar les obres es tenen en compte els personatges 

o els protagonistes de la història? S’identifica l’infant amb els personatges de la 

narrativa? Així mateix, ens interessa indagar en les característiques del personatge 

principal i respondre a qüestions com quin tipus de protagonistes tenen més presència 

en la literatura infantil.  

Tanmateix, com exposen Duran i Luna (2002) “Se sap que l’empatia afectiva que un 

lector o una lectora pot arribar a sentir pels protagonistes d’una història és allò que en 

gran mesura l’incita a llegir” (p. 8). D’acord amb això Bettelheim (1980) exposa: 

Los cuentos de hadas ofrecen personajes con los que externalizar lo que ocurre en la 
mente infantil, de una manera que el niño, además, puede controlar. Los cuentos 
muestran al niño cómo puede expresar sus deseos destructivos a través de un 
personaje, obtener la satisfacción deseada a través de un segundo, identificarse con un 
tercero, tener una relación ideal con un cuarto, y así sucesivamente, acomodándose a 
lo que exijan las necesidades del momento.  

El niño podrá empezar a ordenar sus tendencias contradictorias, cuando todos sus 
pensamientos llenos de deseos se expresen a través de un hada buena; sus impulsos 
destructivos a través de una bruja malvada; sus temores a través de un lobo hambriento; 
las exigencias de su conciencia a través de un sabio, hallado durante las peripecias del 
protagonista, y sus celos a través de un animal que arranca los ojos de sus rivales. 
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Cuando este proceso comience, el niño irá superando cada vez más el caos incontrolable 
en que antes se encontraba sumergido (p. 93).  

Per tant, considerem que és necessari que hi hagi prou varietat de personatges i 

protagonistes perquè tots els infants s’hi puguin sentir identificats segons les diferents 

circumstàncies i el moment vital que estigui afrontant el lector. Tanmateix, Martínez 

(2017) exposa que cada conte parla d’un conflicte psicològic, però cadascú el viu a la 

seva manera segons els seus aprenentatges i experiències. La mateixa autora afegeix 

que en les obres es crea un escenari que dona forma a les emocions més difícils de 

gestionar i permet als nens i nenes estar en contacte amb què senten. Així doncs, per 

tots aquests motius, considerem que com a mestres és interessant saber la importància 

dels personatges de la literatura infantil per tal de poder proporcionar bones obres i així 

acompanyar i ajudar l’infant a construir el seu aprenentatge.  

Així, els objectius són: saber i descobrir els tipus, les característiques i les funcions dels 

personatges de la narrativa infantil tradicional i actual, seleccionar àlbums il·lustrats per 

a infants de cinc anys amb protagonistes atractius i variats, analitzar els protagonistes 

dels àlbums escollits segons les seves característiques i el seu paper, comprovar quins 

són els models de protagonistes que tenen a disposició a la biblioteca d’aula, conèixer 

si un grup d’infants s’identifica amb els personatges. 

Seguidament, un cop presentat el tema que es tractarà en aquest Treball de Final de 

Grau i la justificació d’aquesta tria, descriurem el procés que s’ha seguit per elaborar 

aquest document. Així doncs, aquest treball consta de tres apartats: un primer de 

fonamentació teòrica, un segon d’aplicació pràctica i un tercer de conclusions.  

Pel que fa a la primera part, la fonamentació teòrica, es comença per un apartat 

d’introducció a la literatura infantil, centrat en la narrativa, seguidament s’exposen els 

diferents tipus personatges de la literatura infantil: humans, animals, fantàstics i, per 

acabar, el gènere i l’edat dels personatges. A continuació, s’especifiquen els arquetips 

del conte meravellós i l’evolució simbòlica d’aquests en la narrativa infantil actual. I 

finalment, un últim apartat que se centra en la identificació de l’infant amb el 

protagonista.  
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Amb relació a la segona part, l’aplicació pràctica, consisteix a desenvolupar una 

entrevista a la coordinadora de parvulari de l’Escola Sant Josep El Pi de l’Hospitalet de 

Llobregat, observar la biblioteca d’aula del grup d’infants de P5 i fer unes entrevistes a 

diversos nens i nenes després de la lectura en veu alta de dos àlbums il·lustrats, per tal 

de poder respondre a la nostra pregunta d’investigació: s’identifica l’infant amb els 

personatges de la narrativa? A partir d’aquí, s’elaboren els diferents apartats com la 

justificació de la part pràctica, la metodologia utilitzada per a la recollida d’informació, 

l’anàlisi dels dos àlbums triats segons els personatges i la intervenció, on s’exposa el 

context de l’escola, biblioteca escolar i d’aula, la descripció de la intervenció i, per últim, 

l’anàlisi i síntesi dels resultats.  

Per acabar, la tercera part consta de les conclusions finals on s’analitza el procés dut a 

terme durant la recerca i es reflexiona sobre el nostre procés d’aprenentatge realitzat 

des de l’inici d’aquest Treball de Final de Grau fins a la seva finalització. I finalment, hi 

ha les referències bibliogràfiques de tots els documents citats durant el treball i els 

annexos. Aquests estan formats per: la primera tria d’àlbums il·lustrats, l’autorització 

constatant que la directora del centre està d’acord amb les activitats que desenvolupem,  

la transcripció de l’entrevista a la coordinadora de parvulari, les fotografies per 

complementar l’observació, la transcripció de l’entrevista als quatre infants de P5, les 

il·lustracions utilitzades per entrevistar els infants i algunes imatges de la biblioteca 

escolar. 
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2. Marc teòric  

2.1. La literatura infantil: la narrativa 

En el present apartat expliquem el pas de l’oralitat a la rondalla per introduir i centrar-

nos en l’evolució i les característiques tipològiques de la narrativa infantil, destacant el 

conte i l’àlbum il·lustrat. Hem escollit el primer perquè és un gènere literari molt antic 

que prové de la tradició oral i que, per tant, és el fruit d’un extens traspàs generacional 

i cultural. Això significa que ens permet viatjar a les arrels de la narrativa. El segon, és a 

dir, l’àlbum il·lustrat, l’hem triat perquè és un clar representant de la narrativa gràfica 

actual, de fet, en paraules de Correro i Real (2018) “L’àlbum il·lustrat [...] és, ara per ara, 

el suport més extens, com segles abans ho havien estat els contes tradicionals” p. 46. 

Per tant, es podria considerar que el conte és un dels referents més rellevants de la 

narrativa infantil tradicional i l’àlbum il·lustrat del nostre temps.  

Prèviament al naixement de la narrativa infantil, les històries es transmetien oralment 

de generació en generació, originant la literatura oral i la rondalla. Tal com 

contextualitza Valriu (2008): 

L’oralitat, des dels temps més remots, ha estat el principal vehicle de comunicació entre 
els humans. A través de la paraula, els homes i les dones es transmetien les informacions 
sobre el món material, però a través de la paraula podien construir un món imaginari 
[...] Aquesta és la gènesi de la rondalla i de tot el que avui en dia anomenem literatura 
oral. El seu origen és, per tant, tan remot com el llenguatge i el seu abast és universal, 
perquè totes les cultures – sense excepció – tenen literatura oral, tenen mites, rondalles 
i llegendes que donen forma a la seva manera de veure i entendre el món (p. 17). 

Més endavant, els contes del folklore verbal van ser escrits a Europa per poder-los 

retenir en la memòria i superar el pas del temps. Recopiladors com Gian Francesco 

Straparola, Jean Baptiste Basile, Charles Perrault o els germans Grimm (Jacob i Wilhelm 

Grimm) es van encarregar de transcriure les rondalles tradicionals de la veu del poble i 

les adaptaven en funció de l’estil literari de l’època o per adequar-les a un públic juvenil 

i infantil. Valriu (2008) situa els reculls de rondalles dels italians Straparola i Basile entre 

el s. XVI i el s. XVII, tenint en compte que la publicació de l’obra del segon va arribar 

gairebé un segle més tard. L’obra de Perrault, creada per a entretenir la cort francesa a 

finals del s. XVII, va incloure les històries de la tradició oral escrites amb un enfocament 
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satíric i moralitzador. Aquest context ens situa per comprendre el posterior sorgiment 

de la narrativa destinada a infants. 

La narrativa infantil neix juntament amb l’aparició d’aquest nou públic lector, fet que 

Duran (2007) situa a partir del segle XVIII. En aquest moment, la infància va passar a 

considerar-se un estadi separat de la vida adulta, amb interessos i necessitats pròpies. 

Seguidament, a finals del s. XVIII i a principis del XIX es va expandir l’alfabetització i es van 

aprovar lleis estatals sobre l’escolaritat obligatòria, uns canvis que van suposar que 

sectors analfabets com les dones, obrers i infants poguessin accedir a la lectura i que els 

editors s’interessessin per un públic juvenil i infantil. És en aquest context on situem 

obres com Robinson Crusoe de Daniel Defoe (1719) o Els viatges de Gulliver de Jonathan 

Swift (1762), no directament dirigides a joves i infants, però que van atraure a aquest 

sector pels seus trets fantàstics i les seves aventures. Després van ser adaptades per 

dirigir-se específicament als infants. Així mateix, el moviment romàntic del s. XIX, va 

impulsar la recerca dels orígens nacionals i, conseqüentment, del patrimoni lingüístic. 

D’acord amb aquest sentiment, els germans Grimm van recollir les rondalles de la 

tradició folklòrica germànica i les van publicar procurant ser fidels als originals, tot i que 

més endavant en van adaptar els continguts per adreçar-se als infants. Així mateix, Hans 

Christian Andersen va contribuir amb l’autoria de contes que han perdurat com a clàssics 

i que fusionen la tradició oral i el sentiment romàntic.  

Al voltant del 1850, el llibre passa de la manufactura artesanal a la industrial. Duran 

(2007) apunta que aquests llibres contenien gravats en blanc i negre a l’interior i que 

van originar el llibre il·lustrat. Alguns exemples són les històries de Julio Verne i Pierre 

Jules Hetzel. L’any 1844 Henrich Hoffman crea Der Struwwelpeter, un quadern 

d’historietes explicades gràcies a una relació interdependent entre text i imatge, una 

característica pròpia de l’àlbum il·lustrat. Uns anys després, apareix un dels precedents 

de l’àlbum il·lustrat del s. XIX, An Apple Pie (1866) de Kate Greenaway. Aquest llibre 

contenia una rima que destacava les lletres de l’abecedari i que era protagonitzada per 

un grup de personatges que només apareixien en les il·lustracions.  

Al s. XX, Paul Faucher inicia l’edició dels Albums du Père Castor (1932) i estudia els 

interessos dels infants per fer de l’àlbum un instrument pedagògic. És així com acaba 

utilitzant la imatge per suscitar la sensibilitat i intel·ligència de l’infant, de manera que 
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es trenca amb el paper exclusivament ornamental d’aquesta. Una altra obra que 

adquireix un pes significatiu és la Història de Babar, el petit elefant de Jean de Brunhoff 

datada del 1931. D’aquesta obra en deriva el concepte d’àlbum com a obra d’art. Més 

endavant, de l’auge de la publicitat i del cinema dels anys seixanta, en neixen àlbums 

que reben la seva influència i que marquen una revolució en la literatura infantil, per 

exemple Allà on viuen els monstres (1963) de Maurice Sendak. 

Pel que fa als gèneres narratius, es poden classificar en els propis del patrimoni oral i 

folklòric o en obres d’autor. Referent a la primera classificació, Valriu (s.d.) destaca el 

mite, la llegenda, la faula i la rondalla. En primer lloc, Gómez (2002) descriu el mite com 

una narració oral de dimensió religiosa, situada en un temps anterior a l’actual i 

protagonitzada per deus, semidéus i herois culturals (mitològics). En segon lloc, Valriu 

(s.d.) defineix la llegenda com un relat lligat a un temps i a un espai determinat, que 

explica la història de les persones que l’habiten. Es caracteritza per presentar-se com 

una història verídica, tot i no ser-ho. En tercer lloc, la mateixa autora presenta la faula 

com una rondalla d’animals que es diferència d’aquesta per la seva evident intenció 

moralitzadora. Finalment, és el torn de la rondalla, un gènere narratiu al qual dedicarem 

més atenció perquè també s’inclou dins de la narrativa d’autor. En paraules de Valriu 

(2010): 

La narrativa d’autor la podem dividir en contes i novel·les, i cada un d’aquests gèneres 
en subclassificacions derivades de la temàtica: d’aventures, de vida quotidiana, de 
ciència-ficció, d’humor, etc. El gènere narratiu és el que compta amb un major nombre 
d’autors i de lectors, que abracen un ampli ventall d’edats, des dels infants [...] fins als 
adolescents que ja s’inicien en la literatura adulta (p. 468). 

Per tant, la narració té un gran pes en la literatura infantil i, especialment, el que 

coneixem com a conte o rondalla meravellosa.  

D’una banda, el conte o la rondalla és, segons Valriu (s.d.), una narració breu d’autoria 

anònima i escrita en prosa que s’ha transmès de generació en generació per via oral. 

Aquesta presenta fets imaginaris i la seva funció és transmetre valors. Tanmateix, està 

escrita amb goig estètic i reflecteix la cultura de la comunitat que la narra. Així doncs, 

Folch (2004) afirma “Cada cultura i cada temps històric vestirà els seus contes amb 

elements propis del seu entorn cultural” (p. 31). No obstant això, el conte té un caràcter 

universal perquè els seus trets essencials es mantenen amb poques diferències a totes 
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les societats. Aquests relats també revelen a l’oient els problemes interns de l’ésser 

humà i com afrontar les dificultats que es trobarà en el transcurs de la vida. En paraules 

de Folch (2004) “En els contes hi ha sempre un clar rerefons que pretén fer veure quina 

és la conducta a seguir en cada moment, quins són els continguts ètics i morals 

correctes” (p. 33). Per tant, el receptor capta indirectament uns valors i coneixements 

que arriben al seu inconscient i que són aplicables a la vida real mentre gaudeix de la 

història i enforteix el vincle afectiu amb la persona que l’explica. 

D’altra banda, una tipologia de rondalla és la meravellosa. Valriu (2008) la descriu com 

aquella que narra de manera lineal les aventures d’un heroi o d’una heroïna que té com 

a objectiu resoldre un problema provocat per un agressor o per una mancança. Per 

complir amb aquest objectiu haurà de superar unes proves, però rebrà l’ajuda d’éssers 

o auxiliars i finalment aconseguirà el seu propòsit. Aquest èxit serà gràcies a la 

intervenció d’un element màgic o meravellós.  

Per acabar, l’àlbum il·lustrat és una modalitat de llibre que actualment té molta 

presència en el món editorial. Es tracta d’una obra d’extensió breu, que pot ser narrativa 

o poètica i que es caracteritza per, d’acord amb Duran (2007), construir significats a 

través de la relació interdependent entre il·lustració i text, de manera que comprèn la 

lectura visual i textual. Badia i Lladó (2014) comparen aquesta relació de dependència 

amb un collaret de perles, en el qual les perles (imatges) estan entrellaçades per un fil 

(text) i es necessiten per construir la història. Amat (2015) destaca la importància de la 

il·lustració i la relació entre àlbum i obres literàries de la següent manera:  

[...] en el cas dels àlbums narratius, la relació entre codis gràfics i textuals crea imatges 
mentals, simbòliques, en la línia de les obres literàries, en què la manera de contar el 
relat pren molta importància. A més, el lector ha de fer tot un seguit de processos 
d’interpretació propis de la lectura literària. Per últim, l’àlbum veu de diferents gèneres 
per acabar formant el que, poc a poc, es va construint com un gènere propi o 
supragènere (p. 73).  

La mateixa autora també afirma que l’àlbum narratiu literari forma part de les narratives 

gràfiques, enteses com a obres que transmeten històries a través de codis visuals, sols 

o acompanyats de text. De manera que s’utilitzen elements de l’àmbit del disseny i de 

la il·lustració per explicar un relat.  
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Per tant, d’aquest apartat en podem destacar la importància dels gèneres narratius en 

l’actualitat i dins el que s’anomena literatura infantil, i com s’han anat transformant amb 

el pas del temps, nodrint-se de les característiques de cada època i aproximant-se a 

l’infant d’acord amb aquestes.  

2.2. Els personatges de la literatura infantil 

Els personatges són un element clau del relat. De fet, sense la seva presència no hi hauria 

història perquè es construeix al voltant de les interaccions entre protagonista i 

personatges. Aquesta importància del personatge també és recolzada per Colomer 

(1998) quan afirma que la credibilitat de la història dependrà de la bona construcció dels 

personatges, per tant determinen en gran part la bona rebuda del text, la seva 

coherència i versemblança. Tanmateix, els personatges actuen com a mediador entre 

l’infant i la societat i l’ajuden a comprendre el seu present i a imaginar el seu futur.  

Pel que fa a la identitat del personatge, Lluch i Valriu (2013) destaquen els trets que el 

caracteritzen i que el diferencien de la resta. Aquests inclouen, en primer lloc, el nom 

del personatge perquè permet que l’identifiquem i sovint ens dona informació sobre 

alguna particularitat, per exemple Rínxols d’Or. Per tant, el nom del personatge és el 

primer descriptor. En segon lloc, els seus atributs físics i psicològics, que seran més o 

menys subjectius segons si són descrits per un narrador omniscient o pel mateix 

personatge. Seguidament, el nombre i els moments d’aparició en el relat o la seva 

presència en solitari o en companyia. També destaquen la funció i acció que 

desenvolupa el personatge, és a dir, el protagonista representa l’acció principal; 

l’antagonista és la força contrària a l’anterior; l’objecte significa la necessitat, el desig o 

el temor que mou l’acció; el destinatari o beneficiari de l’acció, té una influència en 

l’objecte i ajuda al protagonista. Finalment, la caracterització determinada pel gènere o 

per l’edat, ja que influeix en la imatge que construïm d’aquest personatge. 

La informació anterior sobre cada personatge arribarà al lector o oient de diverses 

maneres. D’acord amb Lluch i Valriu (2013) pot ser presentada directament pel mateix 

personatge, a través d’altres personatges (com es relacionen amb aquest i com en 

parlen), pels comentaris del narrador i per les accions que realitza. Les diferents fonts 

ens permetran comprendre l’essència de cada personatge, identificar si és un 
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personatge principal o secundari i diferenciar entre tres paradigmes: personatge estàtic 

(presenta atributs constants) i personatge dinàmic (experimenta canvis), personatge pla 

(basat en una idea, paradigma, virtut o defecte) i personatge rodó (complex i 

sorprenent), i personatge individual o col·lectiu. Per tant, es tracta d’una primera 

classificació que serà complementada per la que s’exposa en el següent apartat i que 

donarà més detalls sobre la naturalesa del personatge.  

2.2.1. Tipus de personatges 

La importància del personatge en la literatura infantil ens ha portat a tractar els seus 

tipus, és a dir, els personatges humans, animals i fantàstics. En relació amb els animals, 

en destacarem un d’especial, el llop , ja que el seu rol deriva d’una forta càrrega cultural 

i ha esdevingut símbol. En el cas dels anomenats fantàstics, presentarem aquells que 

tenen més presència en les narracions destinades a infants, com és el cas de les bruixes, 

per exemple. Finalment, de tot aquest ventall de personatges (humans, animals i 

fantàstics), en farem una distinció per gènere i edat. Això ens permetrà oferir un retrat 

acurat del personatge literari. 

2.2.1.1. Els personatges humans 

Per començar i pel que fa al conte popular, Rajadell (1990) afirma “Pràcticament en tots 

els contes populars el personatge humà hi és present. Els casos de contes protagonitzats 

per animals es decanten més cap a la faula que no pas cap al conte popular” (p. 180). 

D’acord amb això, existeixen diverses tipologies de rondalles tradicionals. Violant (1990) 

les classifica en tres grans grups: rondalles de bèsties, rondalles meravelloses, rondalles 

humanes i rondalles de fórmula fixa, és a dir, aquelles que es caracteritzen per una 

estructura formal molt rígida, per exemple les rondalles acumulatives. Per tant, en 

funció de la tipologia, els personatges seran principalment humans o no.  

No obstant això, sabem que en la literatura infantil sempre han tingut més protagonisme 

que la resta de personatges. Aquest fet està constatat per Teresa Colomer després de 

fer una anàlisi dels diferents elements que constitueixen dues-centes narracions 

infantils i juvenils publicades a Espanya entre 1975 i 1985. En aquest cas, Colomer (1998) 

afirma “En línies generals, els protagonistes de la narrativa actual són personatges 

humans (79.6%), masculins (58.2%) i tenen l’edat pressuposada en el lector (56.71%)” 
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(p. 225). Aquest protagonisme humà també es manté si tenim en compte únicament els 

primers lectors, ja que els humans equivalen a un 59.3%, els animals a un 31.2% i els 

fantàstics a un 9.3%. Així mateix, Duran, Gasol i Luna (2000) corroboren el mateix 

després d’analitzar 325 obres destinades a lectors entre 3 i 12 anys, obtenint un 63% de 

protagonisme humà. A més, la tesi Modelos de relatos para primeros lectores escrita per 

Cristina Cañamares (2007) mostra les característiques principals de les obres destinades 

als primers lectors, sobretot pel que fa a àlbums il·lustrats. En el cas dels personatges, 

Cañamares destaca que normalment són humans o animals humanitzats. Els 

percentatges finals que proporciona denoten que encara hi ha un lleuger predomini 

humà equivalent al 46%, ja que els animals representen el 37% i els altres personatges 

el 17%. En concordança amb les dades exposades, Duran (2007) explica el predomini 

humà de la següent manera: 

Si se tiene presente que los seres humanos son los creadores de una literatura (directa 
en la performance oral, diferida en el libro) que revierte solo sobre otros seres humanos 
mediante la relación emisor-receptor, se puede deducir que el sujeto humano es el más 
real i tangible, el más cercano, de todos los que ofrece esta tipología. Y, en Occidente 
por lo menos, un análisis cuantitativo demostraría que, efectivamente, esta es la 
condición mayoritaria en los sujetos representados en la literatura infantil. Así mismo, 
llamar real al sujeto humano no significa que nos estemos refiriendo a individuos de 
carne y hueso […] sino a la realidad del género humano (p. 186). 

Per tant, s’evidencia la importància d’aquests personatges en les obres destinades a un 

públic infantil i per quins motius és així. No obstant això, Correro (2018) constata que 

últimament el protagonisme humà ha disminuït respecte l’animal, un fet que fins llavors 

no havia estat observat. Les dades obtingudes per l’autora respecte a la literatura per a 

primers lectors són les següents: 38.4% de protagonisme humà, 53.8% d’animal i 7.6% 

de fantàstic. 

Els personatges humans, d’acord amb Duran (2007), representen persones ordinàries i 

definides pel seu ofici (pastor, llenyataire, pagès, rei, etc.). Segons Cañamares (2007), el 

món de l’art representa l’ocupació principal i ho exemplifica amb la figura de Gepeto, 

ebenista a Pinotxo. Una altra característica és que sovint interpreten situacions 

quotidianes i familiars. També remarca que acostumen a ser d’ètnia blanca, tot i que hi 

ha algunes excepcions com Niña bonita. Aquest tret també és observat per Correro 

(2018), ja que apunta que els canvis en la població i els moviments migratoris han 
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provocat que la diversitat cultural tingui més presència però encara escassa (7.6% dels 

títols analitzats amb personatges d’ètnies diverses com a protagonistes i el 23% com a 

personatges secundaris). Per tant, existeix un gran desequilibri.  

2.2.1.2. Els personatges animals 

En aquest apartat tractarem els personatges animals, ja que les històries 

protagonitzades per aquests sempre han estat presents en la literatura infantil. Segons 

Colomer (1998), només un 8.46% són protagonistes animals, no obstant això centrant-

nos només en les obres per a primers lectors aquesta dada augmenta considerablement 

a un 31.2%, i anys després Cañamares (2007) exposa que aquests protagonistes passen 

a representar el 37% del total. I recentment, són una part tan important del conte que 

Correro (2018) ha observat que en la literatura infantil el protagonisme animal ha 

incrementat a un 53.8%.  

Segons Colomer (1999), durant el s. XIX es va deixar de banda l’ús dels animals com a 

sàtira dels costums humans, i el seu propòsit es va convertir en la defensa dels mateixos 

animals o en la narració de diferents models de convivència entre protagonistes humans 

i animals, com per exemple, El llibre de la selva de Rudyard Kipling (1894). Per una banda, 

podien ser personatges humanitzats que substituïen la societat humana en els llibres 

per infants més petits. Els contes d’animals com per exemple, The Tale of Peter Rabbit 

de Beatrix Potter (1902) va iniciar un model que s’ha mantingut de forma estable durant 

aquest segle. Posteriorment es va afegir la sèrie de Babar de Jean de Brunhoff (1931). 

Per altra banda, també es va desenvolupar la descripció realista dels animals, moltes 

vegades acompanyats de protagonistes infantils per tractar sentiments d’efecte, lleialtat 

o socialització. A més, Cañamares (2007) afegeix:  

Como norma general, cuando los animales que aparecen en la obra pertenecen a la 
misma especie suelen tratarse temas como la familia o la amistad. Cuando son de 
variedades diferentes sirven para presentar la cooperación, la tolerancia o la no 
discriminación (p. 256). 

Tanmateix, Correro (2018) argumenta que els animals humanitzats ajuden a crear certa 

distància emocional entre el lector i l’obra, per això és usual que protagonitzin relats 

amb temes durs com la mort o conflictes de caràcter psicològic com l’amistat, l’amor, la 
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gelosia, etc. Un bon exemple seria No és fàcil, petit esquirol!, d’Elisa Ramón i Rosa Osuna 

(Kalandraka, 2003), ja que tracta el tema de la mort.  

Pel que fa a la tipologia d’aquesta fauna, segons Colomer (1998), solen ser galls, lleons, 

ocells, etc., és a dir, els propis de la tradició folklòrica o dels contes pels infants més 

petits o animals propers al seu entorn físic. No obstant això, també n’hi ha altres que 

perduren per la seva tradició a l’imaginari literari com per exemple ossos, llops, ratolins, 

conills, gripaus, etc. Tot i això existeix una tendència a introduir nous tipus d’animals 

com serps, cocodrils o girafes, ja sigui per un desig d’exotisme, per voler desmitificar o 

bé perquè fins ara han tingut connotacions negatives, com per exemple de perill o de 

fàstic. Malgrat això, Colomer (1998) exposa que només un 2.48% són protagonistes 

animals no tradicionals i recentment Correro (2018) recalca que un 46.1% dels 

protagonistes animals són tradicionals, davant d’un 7.6% que no ho són. Per tant, 

podem evidenciar el gran predomini que segueixen tenint els protagonistes animals 

tradicionals. 

No obstant això, Duran (2007) en fa una altra distinció i els classifica segons la seva 

relació de proximitat amb les persones, de manera que en fa quatre grups. El primer els 

anomena animalets, poden ser del bosc o dels horts més propers, es consideren 

inofensius i han sigut introduïts amb identitat pròpia en la literatura infantil per Beatrix 

Potter. El segon grup són els animals domèstics, generalment de granja, que es 

consideren beneficiosos pels humans i es troben en obres com L’Aneguet lleig de Hans 

Christian Andersen (1874) o Babe, el porquet valent de Dick King-Smith (1983). El tercer 

grup està format pels animals de companyia i que per tant, viuen amb els humans i solen 

tenir relacions de complicitat, aquests acostumen a ser gats o gossos, un exemple seria 

La Xola i els lleons de Bernardo Atxaga (1995). I per acabar el quart grup, que per descart 

són tots els altres animals, els anomena animals salvatges i comprenen des de Bambi de 

Felix Salten (1924) fins al lleó Aslan de la saga de Narnia de Clive Staples Lewis (1950). 

Seguidament, exposarem les característiques d’un dels personatges més importants en 

l’imaginari col·lectiu i que segueix apareixent en la literatura infantil actual.  
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2.2.1.2.1. El llop 

A les rondalles hi ha un animal agressor que té molta presència i una càrrega simbòlica 

molt important, aquest és el llop. D’acord amb Valriu (1998) aquest personatge sempre 

està carregat de connotacions negatives i una de les seves característiques principals és 

la voracitat de carn, normalment humana i si és d’infants millor, i per tant, la seva 

actuació es guia pels instints més primaris. Així mateix Valriu (1998) afegeix: 

Tots coneixem la luxúria voraç del llop de Caputxeta, la insistència plena d’estratagemes 
més tost ingènues del llop de Les set cabretes i el fracàs estrepitós i ridícul de la bèstia 
que es vol empassar Els tres porquets. Però amb tot, fracassat i vençut al final de la 
història, amb el ventre xapat i cosit de bell nou o amb el cul socarrimat, el llop dels 
contes populars continua essent el senyor de la por, pertany al domini de la fosca, de la 
nit, del món desconegut de la bèstia salvatge (p. 373). 

Altrament, el llop no sol aconseguir els seus objectius i fracassa en les seves aventures i 

per tant, els seus contraris que solen ser inferiors en força i dimensions, sempre 

aconsegueixen vèncer-lo. Tot i aquesta connotació negativa, en moltes ocasions els 

autors juguen amb aquest rol tradicional que té el llop en els contes de sempre i el 

capgiren. Un dels exemples que exposa Valriu (1998) és “Na caputxeta Blanca”, un relat 

del recull titulat Contes de colors de Joles Sennell (1984) on apareix un llop que no és 

gens ferotge sinó ben educat, amable i fins i tot, sap llegir. Un exemple més recent en 

seria l’àlbum il·lustrat Que ve el llop!, d’Émile Jadoul (Baula, 2004), on animals com el 

conill, el porquet o l’osset s’escapen del llop perquè li estan preparant una festa 

d’aniversari sorpresa.  

Així doncs, a partir de tota aquesta informació, s’evidencia la importància que tenen els 

animals en la literatura infantil, sobretot actual, ja que hem observat que el nombre de 

protagonistes animals ha augmentat considerablement amb el pas del temps.  

2.2.1.3. Els personatges fantàstics 

Aquest apartat el dedicarem als personatges fantàstics, que Duran (2007) defineix com 

“[...] seres inexistentes en la realidad, pero ficciones necesarias tanto para la 

construcción del pensamiento simbólico como para representar adecuadamente el 

interesante concepto de alteridad que nos ayuda a posicionarnos dentro de la realidad 

cotidiana” (p.170). I afegeix que per tant, a partir de determinades característiques o 
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impossibilitats físiques de les persones o bé dels animals, es pot arribar al plantejament 

d’un ésser fals, excepcional, denominat fantàstic, que correspon a una hipèrbole de la 

imaginació.  

Pel que fa al predomini dels personatges fantàstics segons Colomer (1998) aquests 

constitueixen l’11.94% respecte al total i sembla clar que en la literatura infantil i juvenil 

hi destacaven éssers com follets o genis, o els personatges humans amb poders. No 

obstant això, destaca Colomer (1998) que també hi ha cert predomini d’objectes màgics, 

com a resultat de la tendència a l’especulació imaginativa sobre qualsevol mena de 

realitat. D’acord amb això, Cañamares (2007) afegeix: 

Normalmente mantienen la forma básica del objeto que representan ya que, ante todo, 
son funcionales y, habitualmente, aparecen en narraciones de corte realista, donde ellos 
son unos objetos más, pero con sentimientos, que cobran vida para formar parte de la 
historia o para contárnosla (p. 263). 

Tanmateix, la majoria de les vegades aquests personatges pertanyen al sexe masculí o 

femení perquè encara que “les coses” no el tinguin, l’autor o l’il·lustrador li assigna un 

dels dos. Així doncs, Duran (2007) explica que els objectes fantàstics poden ser utensilis 

de tota mena i que poden tenir virtuts estranyes com per exemple, les catifes voladores 

o les varetes màgiques de les fades.   

Pel que fa als tipus de personatges fantàstics, Duran (2007) exposa que poden ser de 

caràcter antropomòrfic com les fades, els ogres i Els barrufets de Peyo (1959) o 

zoomòrfics com el monstre o l’unicorn. Altrament, consta d’una subclasse especial, els 

astres, com el sol i la lluna que en moltes ocasions són caracteritzats 

antropomòrficament.  A més, en moltes de les obres analitzades per Cañamares (2007) 

apareixen éssers que es comporten com animals antropomòrfics però que al final es 

revelen com a joguines dels infants protagonistes com per exemple, ossos de peluix o 

bé, joguines dotades de vida creades pels mateixos infants o pels seus pares com és el 

cas de Pinotxo de Carlo Collodi. No obstant això, també destaquen aquells protagonistes 

que provenen de contes populars infantils com els gegants.  

A continuació, tractarem alguns dels personatges fantàstics més habituals a la tradició 

popular i com aquests s’utilitzen en la literatura infantil contemporània. 
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2.2.1.3.1. Les bruixes 

En primer lloc, començarem per les característiques de les bruixes segons Valriu (2010). 

El seu origen es troba en l’època medieval com a personatge real d’aquells segles i és la 

dona sola, que coneix remeis naturals, les virtuts de les plantes, etc. L’aparença que es 

manté de forma convencional a la majoria dels relats actuals és de dona vella 

caracteritzada per la seva lletjor, vestida amb robes fosques i d’aspecte brut. 

Generalment, tenen una escombra voladora, estri que utilitzen per traslladar-se. Un 

aspecte fascinant de les bruixes és el lloc on viuen, un indret solitari i allunyat de les 

zones habitades. Les seves cases o coves estan ubicades al bosc o en una muntanya de 

difícil accés i són misterioses, plenes d’objectes insòlits, de substàncies fastigoses i 

d’animalons repulsius. Tanmateix, quasi sempre les acompanya un ajudant, el més comú 

és el gat negre. Els seus poders fantàstics són molt diversos: saben volar, encantar, 

adormir per anys infinits, enverinar o fer que algú s’enamori, entre d’altres. Tot i això, el 

més comú és transformar i transformar-se.   

En segon lloc, exposarem com aquestes poden ser representades en la narració segons 

el tractament que en fa l’autor. Segons Valriu (2010), hi ha tres models, el primer 

representa el model de bruixa estandarditzada i es pot trobar en llibres infantils i juvenils 

com a tal.  En el segon model, l’autor va més enllà de les aparences i dels tòpics, ja que 

explica al lector els motius que l’han portat a assumir aquest rol social, aquest model de 

bruixa sol aparèixer en els llibres juvenils. I finalment, el tercer tipus és aquell que 

capgira el seu rol perquè en comptes de fer por fa riure. Aquesta bruixa sol trobar-se en 

els contes per als més petits.  

2.2.1.3.2. Les fades  

Seguidament, descriurem les fades segons Valriu (2010): 

La fada com a personificació de les forces de la naturalesa apareix en cultures molt 
antigues i arriba fins a l’actualitat. Són éssers fantàstics en forma de dona i dotades amb 
poders sobrenaturals, que mantenen amb els humans relacions a vegades positives i 
altres negatives (p. 373). 

Tanmateix, Folch (2004) recalca que les fades representen la felicitat i que per tant, són 

la força oposada al personatge anteriorment explicat. La felicitat la defineix com la 
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realització personal, una sensació de capacitat, de poder, és el “jo puc”. Una de les 

característiques que sobta, segons Valriu (2010), és la gran diversitat de fades que 

classifica en quatre grups diferenciats. El primer grup les anomena les petites dames, 

aquest està format per les fades petites, alades i musicals, que solen aparèixer en forma 

de flor o de papallona. Normalment, són juganeres, tenen cura de petits animals i viuen 

sempre a la natura, generalment al bosc. No acostumen a tenir gaires poders però saben 

fer volar els infants amb el polsim de les seves ales. Un exemple de petita dama és la 

Campaneta de Peter Pan.  

En el segon grup hi trobem les dames verdes, aquestes són fades molt belles d’aparença 

humana, vesteixen amb riques robes i sempre porten el ceptre a la mà que representa 

el seu poder i viuen en palaus magnífics. Dominen l’art dels grans encanteris, sempre 

surten de nit i es renten els vestits, que estenen a la llum de la lluna. Així doncs, si una 

persona aconsegueix una d’aquestes peces de roba podrà satisfer qualsevol desig. En 

canvi, si un home veu una d’aquestes fades, segurament s’enamorarà. Pel que fa a la 

literatura infantil, responen plenament al model tradicional, perquè segueixen sent 

belles i captiven els humans.  

En el tercer grup hi ha les anomenades dames blanques, aquestes són d’aparença 

humana i solen destacar per la seva bellesa, bondat i comprensió. Tenen una vareta de 

virtut i sovint apadrinen els personatges més desafortunats. Aquest model és un dels 

més usuals en les pel·lícules de Wald Disney i altres propostes cinematogràfiques, tot i 

això actualment no tenen gaire presència en els contes.  

Finalment, el grup anomenat les velles dames són personatges entranyables, físicament 

semblants a les bruixes però amb qualitats de fada. Representen les àvies, i sotmeten 

l’heroi o heroïna a una prova per comprovar si mereix la seva ajuda. Si aquest 

personatge la passa, li indiquen el camí que ha de seguir o li proporcionen un objecte 

màgic. Pel que fa als contes actuals, apareixen sovint però no amb el nom de fades, sinó 

com a velletes o bruixes. Aquest és el model de fada que més apareix en els relats 

moderns.  
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2.2.1.3.3. Els gegants  

A continuació exposarem, segons Valriu (2010), les característiques dels gegants, ja que 

aquests són personatges habituals en els relats populars d’arreu del món. El tret més 

característic del gegant és la seva estatura, però aquesta pot variar. Generalment, a les 

rondalles populars els gegants són presentats com a guardians de personatges 

encantats, d’objectes màgics o de tresors. Una altra de les seves característiques és la 

fam insaciable i la predilecció per menjar carn humana, tot i que aquest segon aspecte 

ha desaparegut gairebé de forma total en els contes moderns. Tanmateix, un altre tret 

característic és la manca d’intel·ligència, tot i que s’atenua i es parla de bondat i 

innocència. Habiten en llocs apartats, a les profunditats del bosc, normalment en un vell 

casalot o en un castell gairebé derruït i lluny de la civilització. No obstant això, de 

vegades també hi ha gegants integrats en un grup social amb l’objectiu de mostrar les 

dificultats pràctiques i els problemes de relació que comporta ser diferent. En la majoria 

de relats actuals es presenten com a éssers solitaris que senten la necessitat d’establir 

relacions d’amistat amb els humans o amb altres éssers.  

2.2.1.3.4. Els éssers diminuts  

Per últim, tractarem els éssers diminuts d’acord amb les paraules de Valriu (2010). Pel 

que fa a aquests personatges fantàstics, acostumen a ser éssers petits de forma 

antropomòrfica, però amb característiques variables. Representen les personificacions 

de les forces de la naturalesa i la relació que estableixen amb els humans és ambivalent, 

en alguns casos pot ser positiva i benèfica i en altres negativa i destructiva.  

Una de les característiques físiques que s’han popularitzat del follet o el gnom és la 

imatge d’un ésser rodanxó, galta-vermell, d’orelles punxegudes i que porta un barret 

punxegut. Normalment, duen una llarga barba blanca i, per tant, solen ser personatges 

masculins. Els follets amb trets humans solen ser benèfics i els que presenten trets 

animals solen ser malèfics. El caràcter d’aquests personatges sol ser entremaliat i 

juganer i acostumen a treballar de llenyataires, fusters, miners o ferrers. Poden viure al 

bosc, en coves, caus subterranis, en el tronc d’un arbre, etc. Els podem classificar en dos 

grups, els primers viuen en societat, solen obeir les ordres d’un superior, actuen a favor 
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o en contra de l’heroi i no solen tenir poders extraordinaris. En el segon grup, trobem 

els follets que viuen sols i actuen com a protectors, gràcies als seus poders màgics. Els 

escriptors moderns els representen de la manera tradicional i sovint defensen causes 

com l'ecologia perquè són els personatges fantàstics més lligats a la natura. Aquests 

éssers diminuts poden ser nans, gnoms, barrufets, trolls, follets, etc. 

Així doncs, a part de tots els éssers fantàstics que hem descrit també n’hi ha molts altres 

com bruixots, sirenes, genis, etc. Per tant, aquest fet confirma la gran importància que 

han tingut en la literatura infantil tradicional, com per exemple els set nans de la 

Blancaneu, i la rellevància que segueixen tenint en l’actualitat amb llibres com 

L’enciclopèdia misteriosa dels éssers diminuts d’Alicia Casanova i Fernando Falcone  

(Animallibres, 2016).   

2.2.1.4. Gènere dels personatges: femenins i masculins  

Els personatges masculins sempre han tingut més protagonisme que la resta en el conte 

popular i en la literatura infantil i juvenil. Rajadell (1990) constata que en el conte 

aquests acostumen a ser els protagonistes i que sobresurten per ser més ràpids i menys 

sentimentals que la dona. Tanmateix, es defineixen per l’astúcia, l’enginy, la valentia i la 

força física, però seran característiques positives o negatives en funció de com les 

utilitzin. Amb relació al personatge femení, la mateixa investigadora apunta que sovint 

és una noia pobra, bona i sacrificada que aconsegueix millorar la seva posició social 

gràcies als seus valors i casant-se amb un príncep. Finalment, destaca que s’observa un 

domini de l’home respecte a la dona propi de la societat de l’època. 

Més endavant i pel que fa a la literatura infantil i juvenil, Teresa Colomer va analitzar un 

corpus d’obres entre 1975 i 1985 i els resultats van demostrar un predomini masculí. 

D’acord amb això, Colomer (1998) exposa que dels llibres dirigits als primers lectors i 

protagonitzats per humans, el 56.25% són masculins, el 28.12% femenins i el 15.63% 

estan protagonitzats per dos personatges, un de cada gènere, o per un d’indeterminat. 

En comparació amb aquestes dades, Correro (2018)  estableix que després de la seva 

recerca (no enfocada exclusivament als personatges humans), el protagonisme masculí 

augmenta, obtenint un 65.3%, i el femení disminueix, ja que passa del 28.1% a l’11.5%. 

També afegeix que en cap títol de la seva selecció i oposadament als protagonistes 
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masculins, les dones tenen el paper d’heroïna i sovint no posseeixen ni nom propi. Així 

mateix, les dones adultes acostumen a aparèixer com a personatges secundaris que 

s’ocupen de la cura dels infants, mentre els personatges masculins treballen fora de casa 

i s’incorporen en tota mena de temàtiques, incloent-hi les de caire intimista. En 

conseqüència, Correro (2018) compara aquestes observacions amb l’etapa anterior i 

afirma: 

Aquest fet demostra que el corpus del segle XXI afavoreix la perpetuació del domini 
masculí i evidencia un retrocés pel que fa a la no discriminació respecte a les dades 
anteriors. Pocs són els segells editorials que mantenen una actitud militant contra els 
estereotips de gènere actualment [...] En canvi, en dècades anteriors la proliferació 
d’editorials emblemàtiques com Dalla parte delle bambine [...] van ser [...] més 
productives, més reivindicatives i pioneres en aquest sentit (p. 288).  

Per tant, Correro (2018) conclou que la representació equitable entre gèneres no s’ha 

aconseguit en la literatura infantil contemporània i encara menys en els llibres més 

comercials. Això significa que encara és una assignatura pendent. 

Centrant-nos en el gènere dels animals, Cañamares (2007) afirma que, segons la seva 

investigació, els animals masculins apareixen representats en trenta varietats diferents 

d’espècies i els femenins en vint-i-sis. Per tant, torna a predominar el gènere masculí. 

No obstant això, en algunes ocasions el sexe de l’animal no s’especifica ni en el text ni 

en la il·lustració, com en l’obra De què fa gust la lluna? de Michael Grenjniec 

(Kalandraka, 2006). Així mateix, sembla que els autors i autores acostumen a atorgar al 

personatge el gènere més usual per anomenar a aquell animal en contret. D’acord amb 

això, els conills, els dracs o els peixos són sempre personatges masculins, mentre que 

les formigues, les gallines o les rates són sempre personatges femenins.  

En conclusió, s’observa que existeix una clara desigualtat quantitativa i qualitativa entre 

gèneres i que el femení hi surt perdent. Esperem que aquesta tendència canviï o almenys 

s’equilibri en un futur pròxim. 

2.2.1.5. Edat dels personatges: infants i adults  

Pel que fa a l’edat dels personatges del conte popular, Rajadell (1990) explica que 

dependrà de la funció del personatge. En el cas de l’heroi, acostuma a ser un noi jove en 

més ocasions que un infant i encara més que un adult. De fet, quan l’heroi no té nom 
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sol ser un jove aventurer i decidit. L’infant, en canvi, interpreta el rol de personatge 

inexpert i enredat per un adult malvat, però no tem els perills i els supera. No obstant 

això, l’adult també pot ser un personatge bo. Tanmateix, l’edat es reflecteix a través dels 

diminutius o augmentatius del nom, per exemple Joanot o Cigronet. Per tant, en el conte 

popular trobem varietat d’edats però el protagonista sol representar la joventut. 

Amb relació a la literatura infantil i juvenil (1975 i 1985) Colomer (1998) apunta que en 

els llibres dirigits a primers lectors, un 62.5% dels personatges principals són infants 

davant d’un 25% que són adults. Pel que fa al 12.5% restant, està format per dos 

protagonistes, un de cada franja d’edat, o bé per un d’edat indeterminada. En 

comparació amb aquestes dades, Correro (2018) observa un lleuger augment en el 

protagonisme adult (26.9%) i sobretot pel que fa al protagonisme compartit entre 

infants i adults o d’edat indeterminada, ja que incrementa a un 30.7%. Aquesta 

indeterminació sobre l’edat és lògica perquè hem de tenir en compte la gran quantitat 

de protagonistes animals humanitzats, ja que normalment no se’n sap l’edat. Tot i això, 

el predomini segueix sent infantil amb un 42.3%. Per tant, amb aquestes dades queda 

constatat que, en els llibres per a primers lectors, l’edat més freqüent dels personatges 

principals s’ubica en la infància, tenint en compte que en algunes ocasions el 

protagonista és només l’infant i en d’altres l’infant i l’adult. Cal afegir que, com ja hem 

analitzat en l’apartat anterior, el gènere protagonista predominant és el masculí i això 

també es veu reflectit en la divisió per edats, ja que com destaca Correro (2018) “La 

presència de les nenes és més present dins l’esfera de personatges secundaris [...]” (p. 

287) i afegeix que les dones adultes també segueixen desenvolupant papers secundaris.  

Pel que fa a les obres amb protagonisme animal, com exposa Cañamares (2007), algunes 

vegades aquest és compartit amb un animal adult i un cadell, com per exemple en l’obra 

Endevina com t’estimo de Sam McBratney (Kókinos, 2002). Per tant, en alguns casos 

també podrem diferenciar l’edat en els personatges animals.  

Així doncs, el fet que la majoria de protagonistes tinguin la mateixa edat que els lectors, 

segons Correro (2018), promou l’empatia i facilita la transmissió de valors socials, ja que 

en moltes ocasions les narracions protagonitzades per nens i nenes expliquen o 

transmeten lliçons d’aprenentatge social, emocional i cultural. Així mateix, Correro 

(2018) exposa “Els protagonistes d’aquestes històries aprendran a gestionar les seves 
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pors, la seva personalitat, o bé fer evident la importància de les bones accions 

ecològiques i socials” (p. 285). Per tant, que en la literatura per a primers lectors els 

protagonistes infantils predominin no és casualitat, sinó una manera que els infants es 

puguin sentir més identificats amb la història.  

2.3. Arquetips del conte meravellós  

El conte ha estat objecte d’estudi de diversos investigadors de la literatura infantil i un 

dels més reconeguts és Vladímir Propp, ja que va partir de cent contes meravellosos 

tradicionals de Rússia i va classificar els seus personatges segons les seves funcions en 

els arquetips que presentem a continuació.  

2.3.1. L’heroi o heroïna 

Per començar, parlarem de les funcions de l’heroi o heroïna, anomenades esferes 

d’acció per Vladímir Propp. En aquest cas, Propp (1968) afirma que l’esfera d’acció de 

l’heroi o heroïna comprèn la sortida de casa tenint com a propòsit una recerca, la seva 

reacció envers el donant i el casament amb la princesa. La primera funció només es 

compleix en el cas de l’heroi-buscador. Val a dir que el viatge de casa a l’èxit final, 

conegut com a viatge iniciàtic, representa el pas de la infància a la maduresa. En aquest 

cas, l’heroi o heroïna forma part de la funció inicial, de manera que apareix des del 

començament de la història. Duran (2007) cita com a exemple d’heroi el fill del moliner 

de la rondalla Els tres pèls del dimoni, recopilada pels germans Grimm. La principal tasca 

d’aquest personatge és iniciar un viatge per portar al rei tres pèls del dimoni. Durant el 

trajecte es troba amb diverses proves que aconsegueix resoldre després de conèixer a 

la donant, la dona del diable, ja que li proporciona els tres pèls i la informació que 

necessitava per triomfar. Cal remarcar que, prèviament a aquesta aventura, l’heroi es 

casa amb la princesa, de manera que es compleix tota l’esfera d’acció exposada per 

Propp.  

D’acord amb el final feliç de l’heroi o heroïna associat al casament, Cooper (2004) 

constata que sovint les peripècies que viuen estan connectades a la recerca de parella. 

Aquesta unió significa el desenvolupament del caràcter d’aquests personatges, el pas de 

la innocència a l’experiència. No obstant això, heroi i heroïna representen forces 

diferenciades, ja que el protagonista s’associa al sol i la protagonista a la lluna, als 
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instints i a la intuïció. Per tant, Cooper (2004) afirma que en el conte de fades, la unió 

d’aquests dos personatges esdevé la reconciliació entre els pols oposats, la unió del cel 

i la terra.  

Respecte a les funcions de l’heroi i heroïna i a l’enamorament final, Bettelheim (1980) 

es basa en un recull de rondalles (Hansel i Gretel, La Caputxeta Vermella, Jack i la 

mongetera màgica, La Blancaneu, Rínxols d’Or i els tres ossos, La bella dorment i La 

Ventafocs) i recalca: 

Todas las historias que se han discutido hasta este momento afirman que se ha de pasar 
por un camino lleno de dificultades si se desea alcanzar la propia y firme identidad y 
llegar a una integridad total: es necesario afrontar enormes peligros, sufrir penalidades 
y salir victorioso de ello. Los héroes y las heroínas de los cuentos de hadas libran una 
batalla comparable a los ritos de iniciación que un principiante, ingenuo e ignorante, 
debe llevar a cabo, y que le permitirán alcanzar un nivel superior de existencia, que ni 
siquiera podía soñar al principio de este viaje sagrado. Una vez ha encontrado el 
verdadero sí mismo, el héroe o la heroína es digno de ser amado (p. 388). 

Per tant, també subratlla la transformació que experimenta l’heroi o l’heroïna des de 

l’inici fins al final de la història (viatge iniciàtic) i que li obre les portes a l’amor. 

Una altra autora que ha estudiat aquest arquetip és Caterina Valriu. Pel que fa a l’heroi 

o l’heroïna de la rondalla, Valriu (2010) apunta que es caracteritza per ser jove i atractiu, 

hàbil i ocurrent, tot i que a vegades pot ser dèbil i considerat inútil. A l’inici no té cap 

poder sobrenatural i acostuma a ser el menor dels seus germans (sovint el tercer o el 

setè, els nombres màgics). També viu el seu viatge en solitari, tot i que si passa unes 

proves rep el suport de l’ajudant màgic, necessari per aconseguir el seu objectiu. 

Aquestes potencialitats màgiques sempre les utilitzarà de forma adequada. Pel que fa al 

caràcter, es basa en el respecte, la humilitat, la perseverança, la fermesa i la caritat cap 

als més dèbils i als animals. Per últim, l’heroi o heroïna aconseguirà la seva recompensa 

en forma de matrimoni, fortuna o poder. Tanmateix, aquestes qualitats s’apliquen a 

heroi i heroïna sense distinció de sexe.   

2.3.2 El fals heroi o heroïna 

En aquest cas, l’esfera d’acció que Propp (1968) assigna a la figura del fals heroi o 

heroïna comprèn la sortida de casa, la reacció negativa envers les exigències del donant 

i les seves pretensions enganyoses. Per tant, es diferencia principalment de l’heroi o de 

l’heroïna per les seves falses intencions i per ser un personatge ambiciós. En aquest cas, 
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així com en l’anterior, el fals heroi o heroïna apareix des del començament del relat. En 

paraules de Valriu (1998): 

El fals heroi és aquell personatge que pretén fer-se seva la victòria i la recompensa de 
l’heroi, generalment mitjançant l’engany. La seva actuació està sempre destinada al 
fracàs, i la impostura és descoberta i castigada [...] Són personatges dominats per 
l’orgull, la presumpció i la vanitat, que no poden consentir la victòria d’un que 
consideren inferior (p. 304). 

D’acord amb l’anterior descripció, Duran (2009) presenta com a exemple de falsa 

heroïna la criada de la princesa de la rondalla Falada o la mala criada i el bon cavall, 

recopilada pels germans Grimm. Es tracta d’un personatge que acompanya a la princesa 

en un viatge per poder-se casar amb el príncep. Durant aquest trajecte, la criada 

aconsegueix suplantar la identitat de la princesa però acaba sent desemmascarada i 

castigada.  

Per acabar, Valriu (1998) assenyala que el fals heroi o heroïna pot ser descobert per dues 

vies: perquè li manca una marca que té l’heroi o heroïna i que l’identifica o perquè és 

incapaç de realitzar una tasca difícil que només es pot aconseguir gràcies a l’objecte o 

auxiliar màgic. Tanmateix, cal remarcar que no és un personatge essencial, ja que el relat 

s’acostuma a poder desenvolupar sense la seva presència. De fet, en moltes rondalles 

meravelloses no apareix. No obstant això, a vegades hi ha personatges que presenten 

part dels trets característics d’aquest arquetip, però no intenten suplantar la identitat 

del protagonista. 

2.3.3. L’ajudant o auxiliar 

L’ajudant o auxiliar és, segons Valriu (1998), aquell que disposa dels mitjans màgics que 

fan possible o faciliten la tasca de l’heroi o heroïna. Les seves funcions corresponen a la 

següent esfera d’acció citada per Propp (1968): desplaçament de l’heroi o heroïna, la 

reparació de la malifeta o la carència, l’auxili en la persecució, la realització de tasques 

difícils i la transfiguració de l’heroi o heroïna. Es tracta d’un arquetip que és introduït a 

la història com un do. Segons el mateix autor, el rol del protagonista passa a ser passiu 

després de conèixer l’ajudant o auxiliar. A partir d’aquest moment i en paraules de Propp 

(1998): 
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Es el ayudante quien hace todo en su lugar, o actúa mediante un medio mágico; le lleva 
a tierras lejanas, rapta a la reina, resuelve los enigmas, mata la serpiente o derrota al 
ejército enemigo, salva al héroe de sus perseguidores. Pero con todo ello, el héroe sigue 
siendo héroe. El ayudante es la expresión de su fuerza y de su capacidad (p. 241). 

Així doncs, es tracta d’un personatge que influeix molt en el triomf del protagonista. Un 

exemple d’auxiliar és, per Duran (2009), la fada madrina de La Ventafocs, ja que pertany 

al món màgic, comprèn la situació de l’heroïna i ofereix els mitjans necessaris per ajudar-

la.  

2.3.4. El donant o la donant 

En aquest cas, és un personatge trobat per atzar que compleix la següent esfera d’acció 

proposada per Propp (1968): posar a prova a l’heroi o heroïna i entregar-li l’objecte 

màgic si l’ha superat. Pel que fa a aquestes funcions, el mateix autor especifica: 

El donante verifica la corrección del comportamiento del héroe (su bondad, su 
discernimiento, su educación y por lo general simplemente su conocimiento de las 
reglas del juego) y le proporciona el objeto mágico que le va a garantizar el éxito de la 
prueba fundamental. Las fuerzas mágicas contribuyen activamente a la realización de la 
hazaña e incluso a veces actúan ellas mismas en lugar del héroe, pero a través del 
comportamiento correcto aparece siempre la buena voluntad del héroe (y la mala del 
falso héroe) (p. 217).  

Tanmateix, els principals tipus de donant, segons Valriu (1998), són: la donant amb 

poders sobrenaturals; el donant mestre o bruixot que capacita l’heroi o heroïna per 

realitzar proeses màgiques; el donant com a mare o pare morts i agraïts per les accions 

de l’heroi o heroïna; el donant com a animal agraït, que ofereix els seus serveis o una 

part del seu cos amb propietats màgiques; i el donant que és un esperit del bosc en 

contacte amb les forces de la naturalesa i els poders màgics. En el cas de l’animal agraït, 

sol ser donant i auxiliar al mateix temps. Això denota que sovint és difícil distingir entre 

aquests dos arquetips perquè el seu rol va lligat en molts casos. En particular, la fada 

madrina de La Ventafocs és auxiliar i donant al mateix temps.  

D’acord amb l’explicació anterior, un exemple de donant és la bruixa anomenada Baba 

Yaga, un personatge del folklore rus, i que Propp (1968) analitza i ens descriu la seva 

actuació “Baba Yaga ordena al protagonista que lleve a pacer a un rebaño de asnos. 

Recibe una segunda tarea, la cumple, recibe un caballo” (p. 58). Així doncs, posa a prova 
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a l’heroi i li proporciona l’objecte màgic, el cavall. És important saber que Propp inclou 

els animals en la categoria d’objectes màgics.  

2.3.5. L’agressor o agressora 

L’esfera d’acció de l’agressor o agressora inclou, per Propp (1968), la malifeta o carència, 

el combat contra l’heroi o l’heroïna i la persecució. Tanmateix, es tracta d’un personatge 

que apareix dues vegades en el relat però de maneres diverses. Al principi entra en 

escena de sobte i d’amagat per cometre una malifeta o robatori. Més endavant, apareix 

després de ser buscat per part de l’heroi o heroïna, personatge que vol reparar els danys 

ocasionats. Un cop el troba, reapareix l’agressor o agressora i ambdós s’enfronten en un 

combat. Pel que fa a aquesta presència dins del relat, Valriu (1998) afegeix: 

En altres rondalles l’agressor és present ja des del primer moment, i en aquest cas sol 
adoptar la forma d’un membre de la família. En algunes ocasions l’agressor apareix 
després de la descripció d’una situació familiar harmònica que es trenca a causa de la 
mort d’un dels progenitors. El segon matrimoni introdueix sempre l’agressor o agressora 
en el nucli familiar, i a vegades provoca l’aparició de personatges secundaris —en forma 
de germanastres— que podríem anomenar sub-agressors, i que no són altra cosa més 
que prolongacions o desdoblaments de l’agressor principal (p. 263). 

Per tant, un clar exemple d’agressora és la madrastra de La Ventafocs perquè compleix 

amb les característiques exposades i amb les que ara descriurem sobre l’agressor humà. 

Segons Valriu (1998), aquest acostuma a ser un parent de l’heroi o heroïna que actua 

mogut per la gelosia, l’enveja o la cobdícia i que no pot consentir les relacions afectuoses 

del protagonista amb altres membres de la família. A vegades enveja l’heroi o heroïna 

per ser el fill o filla predilecte, l’hereu o hereva de la casa, pels seus valors morals o per 

la seva bellesa. Tanmateix, existeixen dos grups més d’agressors humans: persones de 

l’entorn social del protagonista que es mouen per les mateixes intencions que l’anterior 

o personatges poderosos que no admeten l’èxit del protagonista davant d’una prova 

difícil. Aquests últims procuren que tal èxit no sigui conegut ni recompensat i a vegades 

poden actuar com a agressor, mandatari i pare de la princesa simultàniament. Per últim, 

els tres tipus d’agressors humans es caracteritzen per la seva lletjor o per trets 

psicològics com l’ànsia de poder o el desig de venjança. 

Finalment, és important mencionar els agressors o agressores amb poders o 

característiques sobrenaturals com les bruixes, els dimonis, els gegants, etc. Aquests 
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configuren part del nostre imaginari col·lectiu i desenvolupen les mateixes funcions que 

els de naturalesa humana. En aquest cas, però, se serveixen de la seva màgia per portar 

a terme les seves malicioses accions. Un exemple d’agressora amb poders màgics és la 

bruixa de La Sireneta, un conte escrit imitant la forma tradicional per Hans Christian 

Andersen.  

2.3.6. La princesa i el seu pare 

Aquests dos personatges es reparteixen les següents funcions enumerades per Propp 

(1968) i que integren la petició de realitzar tasques difícils, la imposició d’una marca, el 

descobriment del fals heroi, el reconeixement d’un heroi vertader, el càstig de l’agressor 

i el matrimoni. La distinció de funcions entre el pare i la princesa no és precisa, però el 

pare és qui generalment proposa tasques difícils al pretendent i acostuma a castigar o a 

demanar que castiguin el fals heroi. Quant a l’aparició en el relat, la princesa forma part 

de la situació inicial i apareix dues vegades com en el cas del fals heroi o heroïna. Valriu 

(1998) especifica que la princesa s’hauria d’anomenar “persona cercada” perquè és 

l’objecte que busca l’heroi. També afirma que la figura del pare pot aparèixer o no i que 

pot actuar com a tutor del protagonista. Tanmateix, remarca que no cal que siguin 

estrictament una princesa i un rei i que la seva actitud envers l’heroi pot ser negativa, 

positiva o oposada (per un personatge és positiva i per l’altre negativa). En el cas del rei 

és més ambigua perquè canvia d’una rondalla a l’altra.  

Per una banda, un exemple de rei és el que apareix a la rondalla Els tres pèls del diable 

dels germans Grimm, ja citada anteriorment. En aquest cas, la figura del rei presenta 

una actitud negativa cap a l’heroi i li demana que li porti tres pèls del dimoni per cercar-

li una mort segura. En canvi, la princesa s’enamora immediatament de l’heroi i es casen. 

Així doncs, es compleixen dues funcions de Propp: la petició de la realització d’una tasca 

difícil i el matrimoni. Per altra banda, el rei de la rondalla dels mateixos germans Grimm 

Falada o la mala criada i el bon cavall desemmascara la vertadera i la falsa heroïna i 

castiga la darrera per les seves males accions. En aquest cas, així com en l’anterior, la 

història acaba amb el casament. Per tant, es porten a terme diverses funcions de Propp: 

el descobriment de la falsa heroïna, el reconeixement d’una heroïna vertadera, el càstig 

de la falsa heroïna i el matrimoni. 
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2.3.7. El mandatari o la mandatària  

El mandatari o mandatària, segons Propp (1968), forma part de la situació inicial i només 

s’ocupa d’enviar l’heroi o heroïna, una funció anomenada moment de transició. D’acord 

amb això, un bon exemple és la mare de la rondalla tradicional La Caputxeta vermella 

dels germans Grimm, ja que demana a la seva filla que porti un cistell amb menjar a la 

seva àvia malalta que viu a l’altra banda del bosc. Sabem que és l’inici del canvi, de la 

transició. Així mateix, el rei, utilitzat com a exemple en l’arquetip anterior i que apareix 

en Els tres pèls del diable, també actua com a mandatari perquè envia l’heroi a buscar 

els tres pèls del dimoni. Aquest exemple concorda amb la següent aportació de Valriu 

(1998): 

A moltes rondalles aquesta funció no té un personatge específic que la realitzi, l’heroi 
pot iniciar l’acció per decisió pròpia, per suggerència o manament del donant o del pare 
de la princesa, o simplement perquè s’hi veu empès per la dinàmica dels esdeveniments 
(p. 303). 

Per tant, es tracta d’un personatge prescindible que no ha perdurat amb el pas del 

temps.   

2.4. Evolució dels arquetips en la narrativa infantil actual  

En el present apartat, i seguit de la secció on han estat analitzats els diferents arquetips 

del conte meravellós, exposarem alguns dels canvis que s’han realitzat pel que fa a la 

tipologia de les caracteritzacions. Duran (2007) exposa que en la literatura infantil hi ha 

casos en què les històries estan compostes per un sol personatge, ja que sovint els llibres 

per a primeríssims lectors no tenen excessius protagonistes i inclús de vegades no tenen 

ni text,  com per exemple, la sèrie de contes Alex de Hanne Turk (1983) amb llibres com 

Alex i l’art o Alex bon amic. No obstant això, el protagonista d’una història en poques 

ocasions apareix sol, sinó que normalment estableix relacions amb altres personatges 

que poden tenir la seva mateixa funció o bé una altra.  

Així doncs, posteriorment als estudis estructuralistes de Propp, que inicia el 1928, Duran 

(2007) es basa en les observacions de Greimas (1966) per descriure les modificacions 

que considera que s’adapten més a la literatura infantil actual. D’aquesta manera, 

Greimas (1966) considera que els personatges d’una narració literària per a infants es 
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poden distribuir en una tipologia de tres caracteritzacions: el protagonista, l’ajudant i 

l’adversari, reduint fins a tres els set arquetips de Propp.  

En primer lloc, segons Greimas (1966), el mot protagonista substitueix el nom d’heroi o 

heroïna utilitzat en el conte meravellós i, per tant, permet que pugui desenvolupar més 

funcions. D’acord amb això, Duran (2007) afegeix que aquest és el personatge principal 

de la història i normalment la narració evoluciona més enfocada a què fa que no pas què 

sap o com és. Tot i això, val a dir que quasi sempre en la literatura infantil contemporània 

el com és no es descriu perquè es pot veure en la il·lustració. Altrament, pel que fa a les 

seves qualitats en el conte modern, segons Valriu (2010), es manté el factor de l’edat, 

és a dir, els herois i heroïnes de l’actualitat també solen ser joves, tot i que la bellesa 

física dels protagonistes ha quedat en un segon pla. A més, en paraules de Valriu (2010) 

“Han desaparegut la majoria de motius vinculats a les relacions entre germans: el fracàs 

dels dos germans majors, l’èxit del germà petit, etc.” (p. 357). Segueix mantenint el 

caràcter humil, respectuós i generós que li permet passar les proves necessàries per 

rebre l’ajut màgic, tot i que a la literatura actual destaquen sobretot les qualitats de ser 

bondadós i valent. Així mateix, actualment se’n ressalten altres característiques 

positives com per exemple: ser intel·ligent, decidit, impulsiu, sensat, enginyós, etc. Es 

manté en la majoria d’obres actuals un càstig per aquells que no fan un ús adequat de 

les potencialitats màgiques que han obtingut. Per acabar, Valriu (2010) apunta que en 

els contes moderns la recompensa és el final feliç però més moderat, perquè aquest 

consisteix en la reparació de la mancança o la malifeta exposada des de l’inici de la 

història, a diferència de la rondalla, en la qual el desenllaç es basava en el matrimoni o 

la pujada al tron. En aquest cas, el protagonista sent la satisfacció de la feina feta, el 

reconeixement social i la maduresa obtinguda durant la seva aventura. Així doncs, pel 

que fa al paper del protagonista, Duran (2007) argumenta:  

Para el receptor, la presencia de personajes protagonistas en mayor o menor grado en 
el relato resulta esencial para la comprensión lectora pero, además, la manera como 
distribuyen su rol dentro del relato resulta también básica para el desarrollo cognitivo 
del niño lector (p.183).  

Per tant, es recalca la importància que té la funció del protagonista dins d’un relat amb 

relació a l’infant que l’escolta, ja que el lector se sol identificar amb aquest i se 

submergeix en la seva història. En definitiva, moltes de les característiques dels herois i 
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les heroïnes de les rondalles es mantenen en els contes actuals, tot i que hi ha diverses 

diferències remarcables, ja exposades anteriorment, com algunes de les seves qualitats 

o bé la recompensa obtinguda en el desenllaç. 

Seguidament, Greimas (1966) agrupa la tipologia de donant i auxiliar, denominada 

d’aquesta manera per Propp, en una paraula més genèrica: ajudant. Amb aquest nom 

es permet incloure una bona part dels personatges que es troben en la literatura infantil. 

D’acord amb això Duran (2007) argumenta que és una figura molt abundant i que de 

vegades hi ha narracions on apareix més d’un ajudant al costat del protagonista. 

Tanmateix, Duran (2007) afirma “Estas narraciones tienden a mostrar una realidad 

amable, de cooperación, de ayuda, de actuaciones ejemplares, y són más frecuentes en 

las primeres franjas lectoras” (p. 184). D’acord amb això, interpretem que l’abundància 

d’aquesta tipologia de personatge té relació amb el missatge d’unió per superar les 

possibles adversitats que viu el o la protagonista.  

Per acabar, l’última funció dels personatges que destaca Greimas (1966) és l’adversari. 

Aquesta la segueix mantenint amb el mateix mot ja utilitzat per Propp i es fa servir per 

dirigir-se al contrincant del protagonista i que, en conseqüència, dificulta les seves 

accions. Tot i això, Duran (2007) afegeix que en la literatura infantil actual aquesta 

tipologia de personatge ja no és tan abundant o bé s’ha modificat amb el pas de la 

literatura oral a l’escrita. En aquest cas, s’acostuma a suavitzar la figura d’adversari que 

es podia trobar en la literatura de tradició oral i, per això, es deixa de considerar 

l’adversari com a “maligne” i simplement es converteix en el “contrincant”. En altres 

casos, contràriament, la figura de l’adversari s’exagera i s’allunya de la condició humana 

com per exemple en el cas de les bruixes.  

Així doncs, Duran (2007) considera que en la creació literària, un relat per a infants serà 

més aconseguit com més ampli i coherent sigui el seu ventall de possibilitats del valor i 

la condició dels personatges que intervinguin. Això es pot comprovar en alguns dels 

llibres més clàssics de la literatura infantil segons un estudi de Duran, Gasol i Luna 

(2000), on analitzen 320 títols, entre aquests Peter Pan de James Barrie (1906). En 

aquest cas, Wendy, Peter Pan i Hook tenen la condició d’humans però diferents valors, 

ja que el primer personatge és la protagonista, el segon és l’ajudant i el tercer l’adversari. 
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Tanmateix, hi ha la Campaneta que té la condició de personatge fantàstic i el valor 

d’ajudant.  

Finalment, Greimas (1966) considera que es pot prescindir de la resta de funcions que 

analitza Vladimir Propp perquè són més pròpies del conte meravellós que no pas de la 

globalitat de la narrativa infantil, ja que l’aparició dels personatges amb altres 

característiques és fugaç o bé no juguen un paper determinant com els altres en el 

desenvolupament de la història.  

2.5. Identificació de l’infant amb el protagonista 

Un cop explicat el pas de l’oralitat i la narrativa tradicional a la narrativa infantil escrita, 

centrant-nos en el conte i en l’àlbum il·lustrat, i després de tractar els diferents 

personatges i arquetips, ens podem concentrar en com l’infant es pot identificar amb la 

història i amb el personatge. D’acord amb això, Eva Martínez destaca la identificació 

preferent pel protagonista del conte tradicional a causa de la seva bellesa i noblesa. Així 

doncs, Martínez (2017) exposa: 

Els personatges apareixen molt polaritzats: els bons són nobles i bells i els dolents són 
malvats i generalment bastant lletjos (excepte la madrastra de la Blancaneu, però és tan 
mesquina que la seva bellesa física es veu com a malaltissa). Això facilita que l’infant 
pugui identificar-se amb el personatge bo, i que pugui incorporar els valors que emanen 
d’aquest personatge, que solen ser sentiments nobles i benèvols. L’heroi o l’heroïna dels 
contes habitualment és bo, noble i guapo, per això resulta tan temptador voler 
assemblar-s’hi [...] si els valors de l’heroi són els que vencen, l’infant voldrà assemblar-
se a aquella figura bona que al final guanya. (pp. 50-51). 

La idea d’heroi o heroïna com a referent ja va ser estudiada per Bettelheim (1980), que 

afegeix que l’infant s’identifica amb aquest perquè pot realitzar miracles, de manera que 

compensa, amb la seva imaginació, les seves pròpies limitacions. Tanmateix, aprèn a 

acceptar-les perquè veu que encara que l’heroi del conte de fades tingui una força i una 

bellesa extraordinària, després de la lluita torna a ser un simple mortal. Això permet a 

l’infant satisfer les seves fantasies (imagina que és capaç de destruir gegants, per 

exemple) i acceptar la realitat, és a dir, qui és com a persona.  

No obstant això, els personatges malvats també són necessaris perquè formen part de 

l’univers psicològic de l’individu. Martínez (2017) ho expressa amb aquestes paraules: 
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Hi ha certes dificultats que són intrínseques de l’existència humana: no som només llum, 
ni nobles herois [...] sinó que també forma part de nosaltres tot el que mostren els 
personatges ombrívols. Com que apareixen molt perfilats en els contes, l’infant pot 
distingir molt clarament entre la virtut i el defecte [...] i anar construint una imatge que 
integri llums i ombres (p. 51). 

A partir d’aquests personatges, l’infant pot experimentar la por i l’angoixa. Rodari (2008) 

afirma que la rondalla permet a l’infant esforçar-se, conèixer-se i mesurar-se, per 

exemple amb la pròpia por, però aquesta vivència serà diferent en cada individu i en 

funció de les seves circumstàncies. Si l’infant coneix el llop a través de la veu de la mare, 

en la seguretat de la seva llar, el nen o nena el podrà desafiar sense por. En canvi, si 

l’infant sent que no es pot defensar del seu temor i que aquest el sobrepassa, significarà 

que ja hi havia un conflicte previ. Per tant, el llop serà el símptoma que revela la por, no 

la causa d’aquesta. Rodari (2008) també explica les diferències en la vivència de la por 

amb el següent exemple:  

Si és la mama la que explica el conte d’en Petit Polzet abandonat al bosc amb els seus 
germanets, el nen no tem que a ell li passi el mateix i pot dirigir tota la seva atenció cap 
a la ben coneguda murrieria del minúscul heroi. Si la mare és fora, els pares són fora, i 
és algú altre que li explica el mateix conte, llavors és quan es pot espantar: però només 
perquè li revela la seva condició d’ «abandonat» (p. 164). 

Així doncs, sabem que a través de la història sentim emocions però que no existeix una 

identificació amb el conte i el personatge vàlida per a tothom, sinó que variarà segons 

les experiències vitals de cada oient. En la mateixa línia, Martínez (2017) afirma que els 

contes tracten els conflictes infantils i la vida psicològica adulta: l’enveja, l’amor, la 

gelosia, l’ànsia de poder, la por a quedar-se sol, etc. Cada relat parla d’una por associada 

a una etapa del creixement infantil. Per això, en funció del moment maduratiu de 

l’infant, del seu món psicològic i emocional, i del seu context, rebrà la història d’una 

manera o d’una altra. En concordança amb això, Martínez (2017) utilitza com a exemple 

La Ventafocs i exposa: 

La Ventafocs, per exemple, posa paraules i forma a l’enveja i a la rivalitat entre germans 
de manera molt clara [...] Probablement, aquesta història impactarà d’una manera molt 
diferent en un nen que acaba de tenir un germà —pel qual sentirà tendresa i hostilitat 
al mateix temps— que un altre que sigui fill únic (p. 48). 

Basant-se en el mateix conte, Bettelheim (1980) descriu el comportament d’una nena 

de cinc anys i mig que sentia una gelosia intensa cap a la seva germana petita. Aquesta 
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nena gaudia molt amb el relat de La Ventafocs i s’identificava amb la protagonista fins a 

tal punt que va començar a vestir de manera desmanegada i quan els seus pares li 

demanaven que ajudés responia declarant que la tractaven com si fos la Ventafocs. Així 

mateix, jugava a vestir la seva germana per anar al ball i un dia fins i tot va dir a la seva 

mare i a la seva germana que sentien enveja cap a ella perquè era la més bonica de la 

família. Per tant, segons Bettelheim (1980), va extreure de la història allò que 

necessitava a través de la seva comprensió inconscient. La nena va captar que, rere la 

figura humil de la Ventafocs, existia la convicció de superioritat envers la seva madrastra 

i germanastres. Així doncs, li agradava la història perquè li permetia descarregar els seus 

sentiments i comprendre les seves pròpies emocions. 

Tornant a incidir en la influència de l’edat en la recepció del text, Bettelheim (1980) 

parteix de Rínxols d’Or i explica aquest fet:  

El niño pequeño reaccionará principalmente al tema de la rivalidad fraterna, y se sentirá 
encantado de ver que Bucles de Oro tiene que regresar al lugar de donde procede, cosa 
que muchos niños desearían para su hermano pequeño. Un muchacho algo mayor se 
sentirá cautivado por el hecho de que Bucles de Oro intenta apropiarse de los roles 
adultos. Algunos niños disfrutaran imaginando a la pequeña mientras espía y entra en 
la casa; numerosos adultos les gustará recordar que Bucles de Oro es expulsada por ellos 
(p. 313). 

En poques paraules i com hem dit abans, la identificació de l’individu amb el personatge 

sempre estarà condicionada pel reconeixement dels propis anhels, temors i naturalesa. 

En conseqüència, l’edat i la maduresa serà determinant perquè influeix en el nostre 

pensament.  

Així mateix, reconèixer-se en la història ajuda a trobar possibles solucions a un problema 

compartit amb el protagonista. D’acord amb això, Correro i Real (2018) afirmen “En un 

bon relat l’infant hi reconeix les seves dificultats, però també hi troba suggeriments i 

solucions als problemes. És per això que són una eina per acompanyar l’elaboració 

subjectiva” (p. 25). En la mateixa línia, Bettelheim (1980) explica “El cuento es 

terapéutico porque el paciente encuentra sus propias soluciones mediante la 

contemplación de lo que la historia parece aludir sobre él mismo y sobre sus conflictos 

internos, en aquel momento de su vida” (p. 38). Tanmateix, cal recordar que l’infant 

entén el llenguatge del conte, de manera que també comprendrà més fàcilment les 

solucions exposades a través d’aquest. Finalment, sabem que el conte ajuda el nen o 
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nena a creure que si lluita i s’esforça, superarà les seves dificultats i temors, de la 

mateixa manera que ho aconsegueix l’heroi o heroïna. Per tant, d’acord amb Bettelheim 

(1989), existeix un clar paral·lelisme entre les aventures que viu aquest personatge i el 

procés de maduresa de l’infant: l’heroi o heroïna de l’inici no és el mateix que el del final 

de la història, ha evolucionat, mentre que el nen o nena també experimenta canvis, 

avança cap a la maduresa i lluita per convertir-se en si mateix.  

Per acabar, la identificació de l’infant amb el personatge protagonista ha estat 

tradicionalment estudiada amb relació al conte, però també es pot estendre a l’àlbum 

il·lustrat. D’acord amb això, Correro i Real (2018): 

A través de les narracions ben explicades i els àlbums de qualitat, els infants poden 
experimentar els afectes que apareixen en els diferents personatges i viure’ls com una 
cosa «possible», però que no els passa a ells, o que els està passant en certa manera, 
però que no poden explicar (p. 26). 

Quan aquest vincle es produeix, és probable que l’infant demani escoltar de nou la 

història per assimilar i reflexionar sobre allò que ha sentit. Això i totes les reflexions 

anteriors demostren la importància que té per a un infant reconèixer-se en els 

personatges i, en la majoria dels casos, amb el  personatge principal del relat.  
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3. Part pràctica 

3.1. Justificació  

Després de construir a través del marc teòric una idea global de la narrativa infantil 

incidint en els personatges i en la identificació de l’infant amb aquests, el tema central 

d’aquest treball, presentem la part pràctica. Aquesta té per objectiu demostrar que allò 

que s’ha exposat teòricament es reflecteix en la realitat d’un grup d’infants de P5. Per 

comprovar-ho, vam decidir visitar l’aula de P5 d’una escola, llegir en veu alta dos àlbums 

il·lustrats prèviament escollits i entrevistar un grup reduït d’aquests infants a partir de 

dues imatges de cada àlbum.  

Respecte a la tria de llibres, vam optar per àlbums il·lustrats perquè text i imatges 

transmeten significats essencials per conèixer la història, de manera que això ens 

facilitava entrevistar posteriorment els nens i nenes a través de les il·lustracions, tenint 

en compte que encara no llegeixen o que es troben a l’inici d’aquest procés 

d’aprenentatge. Això concorda amb les paraules de Duran (2009) sobre l’àlbum 

“Cualquiera de los elementos del lenguaje visual entra dentro del sistema combinatorio 

del relato con una expresiva carga de significado” (p. 221). Per tant, les imatges de 

l’àlbum il·lustrat ens permetien fer preguntes a l’infant sobre els personatges, a partir 

d’un suport ple de sentit i totalment comprensible per aquest. 

Per a poder fer la tria dels dos àlbums il·lustrats, vam fer una llista amb títols que ens 

havien mostrat al llarg dels nostres estudis, ja que això ens assegurava que eren bons 

referents. Per fer aquesta primera selecció, vam procurar que aquests estiguessin 

protagonitzats per infants i animals de sexe masculí i femení per oferir diversos models 

i promoure la identificació de l’infant amb algun personatge. D’acord amb això, alguns 

dels àlbums il·lustrats seleccionats que tenen com a protagonista un nen són: 

Menjacabòries d’Anthony Browne (Kalandraka, 2011), un àlbum que utilitza metàfores 

(barrets, sabates, etc.) per parlar de les preocupacions d’en Bernat, el protagonista; i 

Allà on viuen els monstres de Maurice Sendak (Kalandraka, 2014), una obra de renom 

que ens transporta a un viatge imaginari. Pel que fa als àlbums protagonitzats per nenes, 

alguns dels que vam tenir en compte són: Jo vaig amb mi de Raquel Díaz (Thule 

Ediciones, 2017), la història d’una nena que deixa de ser ella mateixa per agradar a un 
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nen fins que descobreix que prefereix ser qui és; i Niña bonita d’Ana María Machado 

(Ediciones Ekaré, 1996), el relat d’una nena negra que coneix a un conill blanc que desitja 

ser tan negre com ella.  

Quant als àlbums il·lustrats d’animals de gènere masculí, vam considerar: Set ratolins 

cecs d’Ed Young (Ediciones Ekaré, 2009), que explica en format d’àlbum una faula 

oriental sobre set ratolins que intenten esbrinar què hi ha al llac; i Corre, pardalet de 

Brigitte Weninger i Anna Anastasova (Editorial Joventut, 2012), la història d’un ocell que 

cau i no pot tornar a volar, però que rep l’ajuda del seu amic ratolí i viu noves alegries. 

Per acabar, dues de les obres que vam proposar sobre animals de gènere femení són: 

L’erugueta goluda d’Eric Carle (Kokinos, 2007), la història d’una eruga que té molta gana 

i que es converteix en papallona; i Olivia d’Ian Falconer (Serres, 2001), les aventures 

quotidianes d’un personatge que viu amb la seva família i que representa molt bé la vida 

diària d’un infant. Per veure la classificació dels àlbums triats en un inici, consulteu 

l’annex 1. 

Després de tenir en compte els àlbums il·lustrats mencionats i alguns altres, vam escollir-

ne dos: Orelles de papallona de Luisa Aguilar i André Neves (Kalandraka, 2008) i Neda-

que-neda de Leo Lionni (Kalandraka, 2007). El motiu d’aquesta elecció és que el primer 

està protagonitzat per un personatge humà, femení i de l’edat de l’oient, mentre que el 

segon és un protagonista animal de gènere masculí. Per tant, les dues obres ens 

permetien oferir un model masculí, femení, humà, animal i infant.  

Així, Orelles de papallona ens va agradar especialment perquè parla sobre una nena que 

rep burles per part dels seus companys i companyes de classe, un tema que 

desafortunadament és pròxim als infants perquè potser han vist o han viscut alguna 

situació similar. De fet, així ho van expressar alguns infants, tal com s’exposarà en detall 

a l’apartat 3.4.3. No obstant això, la protagonista aprèn a contestar amb seguretat i a 

estimar-se.  

Pel que fa a Neda-que-neda, és un peix negre que proposa a la resta de peixos vermells 

que s’organitzin entre tots per evitar ser menjats per un peix més gros, tal com 

s’explicarà més a fons en el punt 3.3. Així doncs, vam apostar per aquest protagonista 

perquè respon a algunes característiques pròpies de l’heroi com la valentia i l’enginy 
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que, d’acord amb la teoria de l’apartat 2.5., propicien que l’infant s’hi vulgui assemblar. 

Tanmateix, es tracta d’un peix negre diferent de la resta i això ens permetia abordar el 

tema de la diversitat, un punt proper per a alguns infants i que permet establir relacions 

amb obres molt conegudes com L’aneguet lleig de Hans Christian Andersen. Aquesta 

relació entre històries es té en compte en una de les preguntes de l’entrevista (Et 

recorda a algun altre personatge de conte?) i que veurem juntament amb les altres en 

el següent apartat.   

Així doncs, queda justificat el motiu de la part pràctica del nostre treball, és a dir, saber 

si els infants s’identifiquen amb els dos protagonistes presentats, i les raons de les 

nostres tries (format i obres). Per acabar, val a dir que la nostra hipòtesi prèvia a la visita 

a l’escola era que els infants s’identificarien amb algun dels dos protagonistes amb més 

o menys mesura, ja que, tal com hem dit, vam procurar oferir tants models com fos 

possible en dos personatges principals. En els pròxims apartats es detallaran els 

diferents aspectes d’aquesta intervenció. 

3.2. Metodologia 

Per dur a terme la part pràctica del TFG ens vam desplaçar a l’Escola Sant Josep El Pi de 

l’Hospitalet de Llobregat. Un cop allà, vam observar la biblioteca d’aula dels infants de 

P5 i els protagonistes que hi predominen.  

Per aprofundir més en aquest últim aspecte, tal com hem mencionat abans, vam escollir 

i posteriorment explicar dos àlbums il·lustrats per entrevistar a uns quants infants del 

mateix grup de P5 tenint com a propòsit respondre a la pregunta d’investigació: 

s’identifica l’infant amb els personatges de la narrativa? Així, l’entrevista va consistir a 

triar una escena característica on el protagonista o la protagonista fes alguna acció 

rellevant i a fer preguntes als infants per conèixer la seva opinió sobre aquest personatge 

i el seu punt d’identificació. A més, vam entrevistar a la coordinadora de parvulari i ens 

va respondre les següents preguntes: Quin model de protagonista donem als infants? 

Quins protagonistes trobem a la biblioteca d’aula? En conseqüència, després d’aquesta 

recollida d’informació, vam triangular les dades registrades amb els dos instruments 

utilitzats, de manera que el mètode d’investigació és la triangulació.  
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Per tant, les metodologies utilitzades van ser l’observació (biblioteca d’aula i obres) i les 

entrevistes (coordinadora de parvulari i infants de P5). Cal recordar que, en aquest cas, 

la directora del centre va signar prèviament una autorització constatant que estava 

d'acord amb les següents activitats: gravació de veu de les dues entrevistes formatives, 

una a la coordinadora de parvulari del centre i l'altra a un grup d'infants de P5, i la 

realització de fotografies sobre la biblioteca d’aula, escolar i la nostra intervenció (vegeu 

annex 2).  

En primer lloc, pel que fa a l’observació és una de les estratègies que vam utilitzar per 

recollir dades sobre la biblioteca d’aula i els personatges que hi apareixen. D’acord amb 

Bassaganya (2019), es tracta d’una tècnica de recollida de dades que consisteix a 

registrar la informació dels fets que es donen en un ambient de la vida quotidiana. Per 

aquest motiu, rep el nom d’observació naturalista, una estratègia en la qual la persona 

que investiga no intervé ni interfereix en els esdeveniments. Tanmateix, aquests 

registres poden ser no estructurats o estructurats, en el primer s’anota tot i en el segon 

només aspectes acordats prèviament. El focus d’observació pot ser l’escenari, els actors, 

les accions, contínues i discontínues, la interferència de l'investigador en l’ambient i les 

seves sensacions. A partir d’aquí, les pautes a seguir són la descripció dels 

esdeveniments, les impressions subjectives, la connexió amb el marc teòric i la 

interpretació o anàlisi dels fets observats. Per acabar, el seu registre es pot dur a terme 

mitjançant notes de camp, diari de camp i diari d'investigació. Les notes de camp 

consisteixen a descriure i fer comentaris subjectius de manera esquemàtica al mateix 

moment de l’observació. El diari de camp parteix d’aquestes notes però inclou reflexions 

exhaustives que es fan posteriorment. Per últim, el diari d’investigació, aprofundeix 

més, ja que incorpora tot el procés i, a més, una anàlisi d’altres elements sobre la 

temàtica tractada.  

D’acord amb això, el tipus d’observació que vam realitzar es basa en un ambient de la 

vida quotidiana de l’infant, en aquest cas la biblioteca d’aula, sense interferir en el 

desenvolupament de l’activitat que es portava a terme. El registre de les nostres 

observacions és estructurat perquè prèviament ja havíem decidit en quins aspectes 

concrets ens centràvem (tipus de personatges o protagonistes). En aquest cas, el focus 



 

44 
 

d’observació era l’escenari, és a dir, què hi ha en aquest ambient. Tanmateix, vam seguir 

les pautes d’observació mencionades i hem registrat les dades a partir de fotografies. 

En segon lloc, l’altre instrument que vam utilitzar per recollir informació és l’entrevista. 

Segons les paraules de Gil (2016), és una conversa, de manera que requereix la presència 

de com a mínim un entrevistador i un entrevistat. Entre els seus diferents usos, hi 

trobem l’aplicació en processos d’investigació. Generalment, està composta per una 

sèrie de preguntes pensades prèviament amb un objectiu concret. Pel que fa als tipus 

d’entrevista, Colás, González, García i Rebollo (1993) assenyalen:  

Los principales tipos de entrevista se diferencian en función del mayor o menor grado 
de estructuración al que se atienen, así tenemos la entrevista estandarizada, cerrada y 
siguiendo un esquema previo; menos estructurada en la que el investigador puede hacer 
algunas modificaciones según las respuestas del entrevistado y finalmente la entrevista 
abierta, flexible en la que no hay un guion previo y tiene más el carácter de una 
conversación informal (p. 126).   

D’acord amb això, Gil (2016) també distingeix entre l’entrevista dirigida o estructurada, 

no dirigida o no estructurada, i individual o grupal. La primera requereix una recollida 

prèvia d’informació amb la finalitat d'elaborar un qüestionari que permeti aprofundir en 

les opinions i idees de l’individu o col·lectiu entrevistat. És important que es tingui en 

compte la influència que pot exercir l’entorn, l’ordre de les preguntes (seqüència i 

nombre de preguntes fixe) i com l’entrevistador o entrevistadora les formula procurant 

mantenir-se imparcial. Un cas d’entrevista estructurada a destacar és la d’investigació, 

aquesta s’estructura prèviament especificant l’objecte d’estudi i elaborant un guió 

indicant com actuar davant de diverses possibles respostes, així com el mode de realitzar 

les preguntes.   

Segons Blasco i Otero (2008), existeix la categoria d’entrevista semiestructurada, entesa 

com a aquella en la qual l’entrevistador o entrevistadora se segueix preparant les 

preguntes amb antelació però, a diferència de l’estructurada, la seqüència i la 

formulació d’aquestes pot variar en funció de la persona a qui entrevistem. Per tant, és 

una tècnica més flexible, ja que per exemple, l’entrevistador o entrevistadora pot 

realitzar noves preguntes no escrites en el guió per aprofundir en alguna idea 

interessant.   
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Pel que fa a l’entrevista no estructurada, oberta o en profunditat, Blasco i Otero (2008), 

apunten que es tracta d’una tipologia que acostuma a cobrir un o dos temes en més 

profunditat. No obstant això, la resta de les preguntes van sorgint segons les respostes 

que dona la persona entrevistada, de manera que és el tipus d’entrevista que 

s’estructura menys i que ofereix més marge a la improvisació. Finalment, Gil (2016) 

especifica que l’entrevista de grup o grupal es caracteritza perquè l’entrevistador o 

entrevistadora ha d’actuar també com a moderador o moderadora procurant que tots 

els membres del grup participin.   

D’acord amb totes aquestes explicacions, la tipologia d’entrevista que s’ajusta més al 

nostre Treball de Final de Grau és la semiestructurada, ja que disposàvem d’un guió però 

l’ordre o les preguntes van variar en funció de les aportacions dels infants, ja que les 

seves interpretacions sobre els personatges són molt subjectives. 

Seguidament, exposarem el tipus de dades i l’anàlisi d’aquestes en funció de la 

metodologia utilitzada i de la teoria extreta de Bassaganya (2019). Pel que fa a les dades 

que hem recollit a través de l’observació i de l’entrevista són qualitatives perquè no ens 

centrem en dades numèriques pròpies de la investigació quantitativa, sinó en fenòmens 

no quantificables com el vincle que estableix l’infant amb el personatge protagonista. 

Per tant, ens hem basat en  la investigació d’uns quants casos (quatre infants de P5 d’una 

mateixa escola així com la seva biblioteca d’aula) i n’hem fet un registre per aprofundir 

en el coneixement dels protagonistes de la narrativa infantil.   

Pel que fa a l’observació, ens vam centrar en la biblioteca d’aula del grup de P5. Un cop 

allà, ens vam fixar en ítems com els següents: classes de protagonistes (humans, animals 

o fantàstics) i quins hi abunden més, així com les seves característiques (gènere, edat, 

etc.). Aquest registre el vam fer a partir de realització de fotografies, ja que vam recollir 

la informació en el mateix moment de l’observació. I a partir d’aquí, hem contrastat la 

informació recollida amb la teoria.   

Quant a l’entrevista, l’hem utilitzat per aprofundir en aspectes com la connexió de 

l’infant amb el protagonista. Aquesta la vam fer a quatre infants del mateix grup després 

de llegir els dos àlbums seleccionats. Durant l’entrevista, vam ensenyar al nen o nena 

una imatge representativa del protagonista o la protagonista i li vam fer diverses 



 

46 
 

preguntes, entre aquestes: Què et fa pensar aquest moment? S'assembla a tu o feu 

coses semblants? (Punt d’identificació) Et recorda a algun altre personatge de conte? 

(Itinerari lector de l’infant). Tal com hem dit anteriorment, teníem un guió amb les 

preguntes que variaven o no segons les respostes dels infants.   

Finalment, per tal d’analitzar les nostres dades, en ambdós casos hem seguit les 

mateixes fases. Per començar, hem revisat la informació i l’hem transcrit quan ha sigut 

necessari o si se n’ha fet un registre d'àudio. Seguidament, hem analitzat les fotografies 

i les hem interpretat en funció de la informació obtinguda i estudiada. També hem 

triangulat la informació recopilada a través dels dos instruments de recollida de dades 

utilitzats i hem interpretat i redactat els resultats segons el nostre marc teòric. 

3.3. Anàlisi dels àlbums, segons els personatges 

En aquest apartat analitzarem els dos àlbums il·lustrats escollits per desenvolupar 

l’aplicació pràctica del treball segons els personatges que hi apareixen. 

En primer lloc, l’àlbum que analitzarem és Orelles de papallona de Luisa Aguilar i André 

Neves (Kalandraka, 2008). El relat tracta, tal com s’ha dit en el punt 3.1., sobre uns 

infants que es burlen d’una nena, la Clara, per tenir les orelles grosses, i com aquesta 

afronta la situació amb un toc d’humor i aprenent a acceptar-se tal com és gràcies al 

consol que li proporciona la seva mare i a la seva pròpia fortalesa. Això l’ajuda a veure 

la part positiva dels comentaris negatius que li fan. Així doncs, al llarg de tota la història 

la protagonista rebrà paraules ofensives per part d’altres infants però ella destacarà la 

part positiva de totes. Amb relació a les imatges, l’il·lustrador ha representat els 

personatges mitjançant caricatures amb particularitats ben marcades que també 

podrien ser motiu de burla. Tanmateix, text i imatge concorden i el pes d’aquest segon 

element ajuda a donar significat a les paraules, ja que tot allò que la protagonista 

contesta es veu reproduït en les imatges.   

En aquest àlbum, els personatges i la protagonista de la història són humans, més 

concretament el paper protagonista és femení i val a dir que és una nena, és a dir l’edat 

del personatge es podria catalogar com a infantil. Com hem analitzat anteriorment, 

aquest fet promou l’empatia i per tant, facilita la transmissió de valors socials. En aquest 
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cas, alguns dels aspectes que poden sorgir després de la lectura de l’àlbum il·lustrat són 

l’acceptació d’un mateix, la pobresa, el respecte cap als altres, etc.  

Per una banda, la protagonista compleix amb les qualitats del model de conte actual, ja 

que és bondadosa, valenta per fer front a la situació, intel·ligent, sensata, enginyosa, 

respectuosa, etc. Per altra banda, el desenllaç del relat és feliç perquè es pot sentir 

satisfeta d’haver superat la situació. Tanmateix, es podria interpretar que en algun 

moment es compleix amb l’arquetip de l’heroïna del conte meravellós perquè pel que 

fa a la primera funció de l’esfera d’acció, es podria deduir que per a ella la sortida de 

casa per anar a l’escola és una aventura, ja que s’enfronta a diverses situacions 

complicades. Tot i això, en general, s’allunya de l’arquetip de l’heroïna del conte 

meravellós perquè no es troba cap donant durant el seu trajecte que li proporcioni un 

objecte màgic ni tampoc es casa. Potser es podria considerar la mare com a ajudant. 

Aquest àlbum permet establir relacions amb altres protagonistes d’altres narracions 

com L’aneguet lleig de Hans Christian Andersen o Rosa Caramel d’Adela Turín 

(Kalandraka, 2012). En ambdós casos el personatge principal és rebutjat per la resta però 

supera aquesta situació. 

En segon lloc, l’àlbum que analitzarem és Neda-que-neda de Leo Lionni (Kalandraka, 

2007). La història tracta sobre l’aventura d’un peixet negre, Neda-que-neda, que conviu 

amb un grup de peixos vermells al fons del mar, la majoria dels quals són menjats per 

un peix més gros, una tonyina. El peixet negre descobreix i explora les profunditats de 

l’oceà fins que es troba un grup de peixos vermells que tenen por de ser cruspits per un 

peix gros. En Neda-que-neda els explica amb enginy com s’han d’organitzar per sortir a 

nedar tots junts i simulen un peix enorme, on ell fa d’ull. Així doncs, demostra que la 

unió fa la força i que d’aquesta manera poden vèncer els perills. Amb relació al text, 

utilitza un llenguatge poètic, Amat (2015) afegeix: 

La característica destacada d’aquest àlbum és que text i imatge estan molt ben 
articulats, en una simbiosi molt especial. La il·lustració és predominant, però el text 
permet donar informacions breus i concises, que ajuden a percebre la imatge d’una 
determinada manera (p. 167). 

Així mateix, segons la mateixa investigadora, els colors de les il·lustracions també 

transmeten un missatge concret, per exemple el protagonista està representat amb un 
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color negre compacte i la resta de peixos amb un contorn vermell i buits per dins. Cosa 

que es pot interpretar com un recurs gràfic per donar importància al protagonista.  

Pel que fa als personatges del relat, aquests són animals com el protagonista, un fet que, 

com hem pogut observar anteriorment, és habitual en la literatura infantil, ja que ajuda 

a tractar temes complexos amb certa distància. En aquest cas, alguns dels temes que 

poden sorgir a partir del relat és l’amistat, la mort, el treball en equip, les pors, els perills, 

etc. Tanmateix, Neda-que-neda compleix amb la primera funció de l’esfera d’acció de 

l’heroi tradicional, ja que marxa de l’espai on vivia amb els peixos vermells que han sigut 

menjats (casa) i fuig endinsant-se en les profunditats marines amb el propòsit de tornar 

a ser feliç (no té com a propòsit una recerca). Tot i això, s’allunya de l’arquetip de l’heroi 

del conte meravellós perquè no es troba cap donant durant el seu trajecte i tampoc es 

casa. No obstant això, compleix amb les qualitats del protagonista del conte modern, ja 

que és valent, sensat, intel·ligent, enginyós, etc. Això s’evidencia quan proposa 

organitzar-se per salvar a tot el grup de peixos de ser menjats i ho aconsegueixen. A 

més, el final de la història és feliç perquè acaba amb la satisfacció de la feina feta però 

tampoc correspon al desenllaç del conte meravellós que es basava en el matrimoni o la 

pujada al tron.  

Per acabar, la característica de ser l’únic peix diferent pel seu color o la qualitat de nedar 

més ràpidament que els altres poden permetre establir relacions amb altres històries on 

el protagonista també és diferent com per exemple, el conte clàssic de L’aneguet lleig 

de Hans Christian Andersen. També es pot relacionar amb la rondalla d’animals El cargol 

i l’herba de poniol (Cruïlla, 2002) perquè l’heroi resol el conflicte amb la col·laboració 

dels altres de la mateixa manera que Neda-que-neda.  

3.4. Intervenció  

3.4.1. Context de l’escola, biblioteca escolar i d’aula 

Primer de tot, val a dir que hem anat a l’Escola Sant Josep El Pi de l’Hospitalet de 

Llobregat per recomanació de la Vanesa Amat, professora de la Universitat de Vic. 

L’escola destaca per la biblioteca del centre, aquesta es diu Biblioteca Joaquim Carbó, 

escriptor que la va inaugurar fa 20 anys. D’acord amb això, en aquest espai hi ha una 

bona col·lecció de llibres de l’autor. També és coneguda perquè Jaume Centelles va 
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treballar durant 40 anys a l’escola i es va ocupar de dinamitzar la biblioteca fins al mes 

de setembre del 2013. A més, ha guanyat diversos premis entre l’any 2008 i 2012 per 

exemple, un dels Premis Baldiri Reixac.  

L’escola està situada al barri de Sant Josep i, segons el PEC de l’Escola Sant Josep El Pi 

(2013), “És un barri amb una població estable que va viure la seva època d’expansió cap 

a la dècada dels anys 50 coincidint amb l’onada migratòria de persones vingudes d’arreu 

del territori espanyol” (p. 2). Per tant, aquesta és la part més representativa de les 

famílies que assisteixen a aquesta escola i es tracta d’una població assentada i 

compromesa amb el barri i per això, la major part de l’alumnat de l’escola és nascut a 

l’Hospitalet. Actualment, hi ha un petit percentatge d’alumnes procedents d’altres 

comunitats i països, un nombre elevat dels quals prové de països de Sud-Amèrica de 

parla castellana.  

El centre és públic i acull nens i nenes de 3 a 12 anys, la majoria dels quals viuen al mateix 

barri. Cal afegir que només un 9,73% dels alumnes tenen el català com a llengua en 

l’àmbit familiar, un 49,12% són castellanoparlants, un 37,17% tenen ambdues llengües 

al seu entorn i un 3,98% parlen altres llengües a casa.  

Quant a l’aula de P5 on vam fer la intervenció, es tracta d’un espai ampli que consta 

d’una pissarra blanca i una digital, la taula i la cadira de la tutora, així com les destinades 

als infants. Aquestes es distribueixen d’una manera o altra segons l’activitat. A la part 

oposada a les pissarres, hi trobem la biblioteca d’aula, així com els calaixos de cada 

infant i una exposició sobre els conills, part de la qual està exposada a la paret. Als dos 

laterals hi trobem la distribució dels càrrecs dels infants, els penjadors, jocs de taula, de 

construcció, etc.  

Pel que fa a la biblioteca d’aula del mateix grup, es tracta d’un petit racó organitzat per 

la tutora i format per una catifa, dues peces d’escuma per seure i un petit moble dividit 

en quatre seccions en el qual podem trobar els llibres. Aquests estan a l’abast dels 

infants però no estan classificats ni col·locats de manera que es puguin veure les 

portades, sinó els lloms. Els llibres que hi trobem són: llibres d’entrenament lector, 

llibres de coneixement de temes variats com el mar o el camp, llibres il·lustrats sobre 

rondalles tradicionals, àlbums il·lustrats i les llibretes corresponents a les maletes 
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viatgeres dels cursos anteriors. Al costat d’aquest espai i a sobre d’un moble que 

utilitzen per arxivar material, hi ha exposat Teo y sus amigos de Violeta Denou (Timun 

Mas Infantil, 2003). Per veure aquest espai, consulteu les imatges de l’annex 4. 

3.4.2.  Descripció 

En aquest apartat exposarem com es va desenvolupar la part pràctica. En un inici, el 

desembre del 2019, ens vam trobar amb la directora de l’escola per poder analitzar la 

biblioteca escolar. Aquesta era una tasca que havíem de dur a terme per un treball de 

l’assignatura Dinamització de la bebeteca impartida per la professora Vanesa Amat. 

Tanmateix, després d’haver observat la biblioteca escolar, vam demanar si podíem 

desenvolupar la nostra part pràctica del Treball de Final de Grau. Seguidament, ens va 

comentar que era millor que hi anéssim al començament del segon trimestre, és a dir, a 

principis de gener, ja que al desembre estaven bastant ocupats amb el tancament de 

trimestre. Vam anar-hi el dia 9 de gener, vam estar tot el matí a la classe de P5 amb els 

diferents infants.  

A primera hora vam explicar l’àlbum il·lustrat Orelles de papallona, per fer-ho vam 

començar creant un clima adequat amb el següent ritual d’inici: encendre un fanalet i 

fer sonar una capseta de música un cop els infants ja estaven asseguts en semicercle i 

davant d’una de nosaltres. Això coincideix amb el que exposen Amat i Bernal (2019) “Per 

a la creació d’un ambient de concentració, la mestra pot iniciar la sessió fent sonar una 

capseta de música, deixant que s’escolti la melodia sencera” (p. 17). Seguidament, vam 

incorporar unes primeres paraules per introduir la història, ja que com explica Centelles 

(2004): 

Són les portes que ens introdueixen al món de la fantasia. Ajuden a allunyar el món real 
del món imaginari. Solen ser frases que el narrador o la narradora sap de memòria: hi 
havia una vegada, vet aquí que en aquell temps que els ocells tenien dents, conte contat 
ja s'ha acabat, qui no ho vulgui creure que ho vagi a veure, etc. Quan les paraules «hi 
havia una vegada» han estat pronunciades, el conte no s'ha d'aturar perquè perd la 
màgia, l'encant. El narrador no pot trencar el ritme, no es pot despistar (p. 62). 

I per acabar l’explicació de l’àlbum il·lustrat vam afegir una fórmula final com per 

exemple “Catacric-catacrac conte acabat. Catacrac-catacric, conte finit” o “I vet aquí un 

gat i vet aquí un gos i aquest conte ja s'ha fos”. Finalment, vam fer sonar una última 

vegada la capseta de música i vam bufar entre tots el fanalet per tal d’apagar-lo. Un cop 
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acabada la història, la mestra va iniciar un debat. Per una banda es va parlar sobre 

l’àlbum il·lustrat en concret amb preguntes com: “Us ha agradat? De què tracta la 

història?”. En general tots els infants van dir que els havia agradat molt i que no estava 

bé riure’s dels companys i companyes.  

Per altra banda, d’acord amb el tema de l’àlbum explicat a l’apartat 3.3., l’educadora va 

fer preguntes com: “A algú li passa que de vegades els companys es riuen d’ell o ella?” 

o “T’has rigut mai d’algun company?”. En aquests moments, els infants van començar a 

explicar les seves experiències personals sobre algun familiar o amic que s’havia rigut 

d’ells. Tanmateix, diversos infants van coincidir que una nena de la classe deia lletja a 

algunes de les seves companyes i la mestra va aprofitar la història per dir: “Creieu que a 

la Clara li agradava quan li deien orelluda?”. D’aquesta manera i arran de la història, un 

infant va explicar a la resta que moltes vegades se sentia ofès pels comentaris d’un altre 

i es va debatre sobre cada cas amb els diferents infants involucrats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, mentre els infants esmorzaven, vam fer l’entrevista a la coordinadora de 

parvulari basada en tres preguntes (vegeu annex 3). La primera era si es fixen en el tipus 

de protagonistes a l’hora de triar les obres, en aquest cas la resposta va ser negativa, ja 

Imatge 1: Fent sonar la capseta de música.  
Font: Autoria pròpia (2020). 

Imatge 2: Explicant l’àlbum il·lustrat Orelles 
de papallona.  
Font: Autoria pròpia (2020). 
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que ens va comentar que més que en el tipus de protagonista es fixaven en la temàtica 

del conte. La segona pregunta era quins contes tenen a l’aula i ens va dir que eren 

bastant variats: lletra de pal, lletra lligada, només imatges, etc. També ens va parlar de 

la maleta viatgera, un recurs que va acompanyat d’una llibreta on hi ha una carta del 

follet de la biblioteca que explica a infants i familiars com funciona. En aquesta el nen o 

nena anota el seu nom, fa un dibuix o enganxa una imatge, per exemple, i la família 

comenta les seves impressions sobre el llibre. La llibreta es queda a la biblioteca d’aula 

i de vegades els infants la miren. En aquests moments estan utilitzant la llibreta de P5 i 

passa per totes les famílies. A la biblioteca d’aula, tenen les llibretes d’aquest mateix 

grup de P3 i P4, d’aquesta manera poden fer un recorregut pels contes que han llegit 

durant el parvulari. La maleta viatgera està una setmana a casa de cada infant per poder 

mirar i llegir els llibres juntament amb la família, així totes tenen l’oportunitat de tenir 

obres a casa. Normalment, a dins hi ha llibres sobre el membre de la família (avi, àvia, 

mare, etc.) que es tracta aquell curs, sobre el nom de la classe i les rutines. Finalment, 

la tercera pregunta tractava sobre quins llibres havien vist els infants fins ara, però 

només ens va poder dir els que s’havien seleccionat per les maletes i els que hi havia a 

la biblioteca d’aula, ja que no és la tutora del grup. Alguns dels contes que vam veure a 

la llibreta de P3 són: Un poco perdido de Chris Haughton (NubeOcho, 2014) i Què portes 

dins del bolquer?, de Guido Van Genechfen (Cruïlla, 2008). I pel que fa a la llibreta de P4: 

La vaca que va pondre un ou d’Andy Cutbill i Russell Ayto (RBA Libros, 2008) i Telma 

l’unicorn d’Aaron Blabey (Anaya, 2018). 

Seguidament, mentre els infants estaven al pati, vam estar observant detalladament el 

material que hi havia a la biblioteca d’aula per tal de poder conèixer els referents lectors 

dels infants (consulteu les imatges dels annexos 4 i 5 i l’anàlisi de l’apartat següent). 

Entre aquests i com veurem amb més detall hi havia, tal com hem dit abans, les llibretes 

de les maletes viatgeres de P3 i P4 de l’actual grup de P5; llibres d’entrenament lector 

escrits amb lletra lligada o en majúscules i en minúscules (lletra lligada), àlbums 

il·lustrats, llibres il·lustrats de Disney i llibres de coneixement escrits només amb 

majúscules. 

Quan els infants van tornar del pati vam explicar l’últim àlbum il·lustrat, Neda-que-neda, 

aquest va ser explicat seguint els mateixos rituals que en el cas anterior. Pel que fa al 
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debat, en aquest cas, l’educadora va fer preguntes com: “Què t’ha semblat?”. La majoria 

dels infants van respondre que la part que més els va agradar és quan tots els peixos 

petits es posen d’acord i s’uneixen per formar un peix enorme i espantar el peix més 

gros. També es va comentar que era l’únic peix negre i es van preguntar si era bo ser 

diferent. Els infants deien que era normal i positiu, ja que per aquest motiu havia pogut 

ser l’ull del peix gros que havien creat. Un detall que van dir que els havia agradat molt 

va ser l’ús de la capseta de música abans i després de l’explicació de cada àlbum il·lustrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, vam demanar a la mestra que triés quatre infants per poder desenvolupar 

l’entrevista (consulteu annex 6) i complementar totes aquelles aportacions que ja havien 

sortit durant els debats. L’objectiu era saber amb més detall com s’havien identificat els 

infants amb els protagonistes o personatges. Per fer l’entrevista, vam anar a una classe 

Imatge 3: Encenent el fanalet.  
Font: Autoria pròpia (2020). 

Imatge 4: Explicant l’àlbum il·lustrat Neda-que-neda.  
Font: Autoria pròpia (2020). 
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que estava buida i vam explicar als infants què faríem a continuació. Per començar, vam 

mostrar una imatge d’una escena de l’àlbum il·lustrat Orelles de papallona (vegeu 

imatge a l’annex 7) i, seguidament, vam fer algunes preguntes relacionades amb què es 

pot veure a la imatge, qui és el personatge principal, què li passa, com és, etc. Així doncs, 

vam parlar sobre si la protagonista els feia pensar en les seves pròpies experiències i van 

sortir algunes reflexions interessants com: a vegades els amics i amigues s’equivoquen 

perquè no importa si tens un tret físic que et fa diferent dels altres. Tanmateix, tots es 

van sentir identificats amb la manera que tenien de relacionar-se els diferents 

personatges i una nena va afegir que s’assemblava a la Clara, protagonista de la història, 

perquè quan a ella li fan algun comentari que no li agrada també diu que no.  

Per acabar, vam ensenyar una imatge del segon àlbum il·lustrat, Neda-que-neda (vegeu 

il·lustració a l’annex 7), i vam realitzar preguntes sobre què es pot veure a la imatge, qui 

és el personatge principal, com és, etc. A més, vam preguntar si s’assemblaven a Neda-

que-neda o si feien coses semblants i van contestar que ells i elles també intenten ajudar 

els seus amics i amigues quan tenen algun problema, per exemple si un nen es fa mal. A 

més, van dir que són valents i ajuden els seus amics com fa el peix de color negre. En 

aquest cas, fins i tot es va presentar l’associació entre personatges per les seves 

característiques, ja que un infant va comparar en Neda-que-neda amb en Nemo i una 

nena amb el conte El Patito diferente de Jonathan Allen (Ediciones SM, 2003). 

3.4.3. Anàlisi i síntesi dels resultats 

En aquest apartat desenvoluparem l’anàlisi de la intervenció que hem dut a terme per 

la nostra aplicació pràctica.  

En primer lloc, amb relació a l’entrevista a la coordinadora de parvulari, ressaltem la 

poca importància que donen als personatges o protagonistes a l’hora d’escollir els 

llibres, ja que només tenen en compte la temàtica de les obres per tractar certes 

situacions. Així mateix, respecte al tipus d’obres que tenen a la biblioteca d’aula, presten 

atenció a la temàtica, tal com hem dit, i a aspectes relacionats amb la lectura, és a dir, 

ofereixen alguns llibres amb lletra de pal i altres amb lletra lligada per als infants que 

estan interessats en la lectura, així com llibres sense text. Com que l’objectiu de P5 no 

és que els infants aprenguin a llegir, aquesta varietat de tipologies permet que ells i elles 
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decideixin en funció de les seves preferències i necessitats. Un dels aspectes més 

rellevants que ens va comentar la coordinadora és que disposen d’una maleta viatgera 

que s’emporten a casa durant una setmana, una proposta que garanteix l’accés a llibres 

i la implicació en la lectura a totes les famílies, ja que aquestes prenen el compromís de 

compartir estones llegint amb l’infant i deixar per escrit les seves impressions en una 

llibreta. Per consultar l’entrevista completa a la coordinadora de parvulari vegeu l’annex 

3. 

En segon lloc i, per una banda, a partir de l’observació de la biblioteca d’aula podem 

analitzar les seves característiques (consulteu fotografies a l’annex 4). Així doncs, es 

tracta d’un petit moble situat a l’abast dels infants i una catifa que permet que els nens 

i nenes puguin llegir en la posició que se sentin més còmodes i, a més, també hi ha dues 

peces d’escuma per seure. Tanmateix, no hi ha una gran quantitat de llibres però 

aquests són variats, ja que hi ha diferents editorials, autors, autores i diferents 

tipologies: llibres d’entrenament lector, de coneixement científic, àlbums il·lustrats, etc. 

Tot i això, els llibres no estan classificats ni col·locats de manera que es puguin veure les 

portades; només un es troba al moble del costat d’aquest espai, aquest és Teo y sus 

amigos de Violeta Denou (Timun Mas Infantil, 2003). Tampoc hi ha objectes relacionats 

amb les obres, il·lustracions o frases dels llibres exposades a la paret o documentació 

referent a les activitats pròpies de la biblioteca d’aula. A més, és un espai molt petit. 

Per altra banda, pel que fa als llibres que hi podem trobar (vegeu annex 5), són variats i 

alguns són obres de qualitat que han rebut bones crítiques per la revista Faristol i part 

d’aquestes fins i tot han guanyat premis literaris com el Premi Internacional 

Compostel·la per a àlbums il·lustrats, per exemple: Després de la Pluja de Miguel Cerro 

(Kalandraka, 2016), Emili de Tomi Ungerer (Kalandraka, 2016), Mèu d’Antonio Rubio, 

Miquel Desclot i Óscar Villán (Kalandraka, 2015) i En Xot i els amics de la nit de Gemma 

Águeda i Agustín Comotto (Llibres dels Tresquers, 2016). També tenen llibres 

d’entrenament lector com Anem a la masia d’Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer i 

Pilarín Bayés (Eumo Editorial, 2003) de la col·lecció Som en Pau i la Laia. Gràcies a les 

llibretes de les maletes viatgeres dels cursos anteriors, sabem que han vist bons llibres 

com Un poco perdido de Chris Haughton (NubeOcho, 2014) i La vaca que va pondre un 

ou d’Andy Cutbill i Russell Ayto (RBA Libros, 2008). Malgrat això, val a dir que tenen 
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llibres que no estan en bon estat i que provenen de donacions de familiars. Aquests 

formen part de col·leccions de Disney o tenen poc valor literari. Personalment, pensem 

que caldria retirar aquests llibres i crear un espai d’hospital per a les obres en mal estat. 

Això ajudaria a donar valor al llibre i a cuidar-lo com a tal. Tot i això, es compensa amb 

les obres de qualitat que poden trobar els infants a la biblioteca escolar (consulteu les 

imatges a l’annex 8) amb llibres com: Anem a caçar un ós de Michael Rosen i Helen 

Oxenbury (Ediciones Ekaré, 2013), L’Elmer de David McKee (Beascoa, 2008), Siete 

ratones ciegos d’Ed Young (Ediciones Ekaré, 2003) i L’Olivia d’Ian Falconer (Serres, 2001). 

A més, també disposen de poemaris i llibres d’endevinalles amb exemplars com el 

Bestiolari de Josep Vallverdú (Editorial Fil d’Aram, 2011). Així doncs, mitjançant 

l’observació de la biblioteca d’aula vam poder constatar allò que ens havia dit la 

coordinadora durant l’entrevista. 

Respecte a les observacions sobre els personatges i protagonistes de la biblioteca d’aula, 

existeix un clar predomini de protagonistes animals, fet que es pot apreciar si ens fixem 

en els diferents títols que s’han anat exposant al llarg de la descripció, en aquest últim 

apartat i a través de les fotografies de l’annex 5. Així doncs, amb aquestes observacions 

es demostra la gran importància que ha adquirit el protagonisme animal, així com ho 

exposàvem en el marc teòric. Tot i això, algunes obres estan protagonitzades per 

humans, principalment de gènere masculí i de l’edat del lector o lectora, és a dir, són 

infants. Per tant, queda reflectit quin és el gènere predominant en els protagonistes i 

també que són infants amb l’objectiu d’aproximar-se més al lector o lectora. En algun 

cas, hem observat obres amb una protagonista com Dora va a la feria de Nickelodeon i 

Eva Girona (Beascoa, 2011). A més, hi ha un llibre d’entrenament lector on el 

protagonisme és compartit entre un nen i una nena, es tracta de Hansel i Gretel de 

Santillana (Santillana Grup Promotor, s.d.). I per acabar, també hi havia alguna obra 

protagonitzada per un personatge fantàstic com El soldat de plom de Núria Font i Anna 

Ciariana (Cruïlla, 2002) i que representa una joguina dotada de vida. Així doncs, hem 

observat que la teoria sobre la narrativa actual i el predomini de certs personatges, 

concorda amb el ventall de llibres que trobem en aquesta biblioteca d’aula, encara que 

no sigui l’exemple perfecte.  
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Per millorar aquest espai, considerem que caldria escollir protagonistes que es trobin en 

obres de qualitat. D'acord amb això, proposaríem incloure personatges de contes 

populars com Els tres porquets i La Caputxeta Vermella, així com de més contemporanis 

com Neda-que-neda de Leo Lionni (Kalandraka, 2007) i Frederick de Leo Lionni 

(Kalandraka, 2002) on els protagonistes són animals. El segon llibre està protagonitzat 

per un ratolí humanitzat i en aquest es demostra que els homes i dones, un cop tenim 

les necessitats bàsiques cobertes, també necessitem cultura, art, reflexió, descobrir la 

realitat i mirar-la d’una altra manera, ja que som éssers culturals.  

Tanmateix, tenint en compte que falten moltes obres amb protagonistes femenins, 

proposaríem Orelles de papallona de Luisa Aguilar (Kalandraka, 2008) i El tres bandits de 

Tomi Ungerer (Kalandraka, 2015), ja que en ambdós casos apareix una nena com a 

protagonista. La segona obra tracta el poder de la infància, ja que una nena fa capgirar 

la història i tracta sobre la construcció d’una societat nova. No obstant això, també 

podríem afegir alguna obra amb un protagonista masculí, per exemple En Ferran 

enfadat de Hiawyn Oram i Satoshi Kitamura (Ediciones Ekaré, 2010), que parla d’una 

emoció determinada però amb un tractament diferent, ja que no en fa classificacions. 

El nen és el focus, l’obra se centra en la seva perspectiva partint d’una situació 

quotidiana, ja que s’enfada perquè vol mirar la televisió. Això fa que els infants s’hi 

puguin sentir identificats. Hi ha un tractament literari de l’emoció perquè hi ha un fil 

conductor, una història. Aquesta té un final irònic i convida el lector o lectora a participar 

perquè el protagonista s’enfada molt però al final no en recorda el motiu i pregunta a 

l’oient si ell o ella el recorda.  

Pel que fa a protagonistes fantàstics, inclouríem alguna obra com Monstre Rosa d’Olga 

de Dios (Estrella Polar, 2019). Aquesta tracta sobre un monstre que és diferent de tots 

els altres i, encara que no li doni especial importància, decideix buscar un altre lloc on 

viure. Per acabar, tal com s’exposa en el punt 2.2.1.1. del marc teòric, a les obres 

narratives hi ha poca diversitat ètnica, ja que els personatges acostumen a ser blancs, 

un desequilibri que també és present en aquesta escola. Així doncs, podríem introduir 

Niña bonita d’Ana María Machado (Ediciones Ekaré, 2007) i La sorpresa de la Nandi 

d’Eileen Browne (Ediciones Ekaré, 2011). Oferint aquest recull estaríem donant diferents 

models perquè tothom s’hi pogués sentir identificat. 
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En tercer lloc, pel que fa a l’explicació dels dos àlbums il·lustrats, vam seguir els passos 

ja exposats en l’apartat de descripció. Així doncs, alguns dels aspectes a destacar és el 

clima de concentració i silenci que es va crear quan vam fer sonar la capseta de música, 

abans de cada relat. També volem ressaltar que, posteriorment a la lectura en veu alta, 

els infants es van mostrar entusiasmats quan els vam demanar ajuda per apagar el 

fanalet que havíem encès a l’inici. Tanmateix, els infants recalcaven que els agradava 

molt el començament amb la música i la mestra va afegir que era quelcom innovador 

per als infants, ja que mai havien vist aquest procediment i havia funcionat molt bé.   

En quart lloc, durant la intervenció i després d’explicar cada relat, van sorgir debats que 

ens van permetre observar si els infants se sentien identificats amb la història o no. En 

aquest moment, sobretot amb l’àlbum il·lustrat Orelles de papallona, diverses nenes van 

intervenir per explicar que una nena de la classe deia lletja a algunes de les seves 

companyes, de manera que la mestra va aprofitar per parlar-ne amb les diferents nenes 

involucrades. Pel que fa als nens, només un d’ells va intervenir per afegir que de vegades 

un familiar li feia bromes que no li agradaven. Així doncs, les diferents persones que en 

algun moment s’havien sentit com la protagonista ho van expressar, de manera que el 

relat va provocar que sentissin certes emocions. D’acord amb això, com ja hem exposat 

en el marc teòric d’aquest treball, en l’apartat 2.5., reconèixer-se en la història ajuda a 

trobar possibles solucions a un problema compartit amb el protagonista. En aquest cas, 

va permetre parlar-ne entre tots i acordar amb la nena que insultava a la resta que no 

tornaria a passar. En canvi, amb relació a l’àlbum il·lustrat Neda-que-neda, van destacar 

aspectes molt diferents com que els havia agradat la idea enginyosa de formar un peix 

molt gros entre tots i que el peixet negre fos l’ull. Això concorda amb la temàtica i el 

paper del protagonista dels dos àlbums il·lustrats.  

Quant a l’entrevista que vam desenvolupar amb els infants (consulteu annex 6), 

concretament amb dues nenes i dos nens, va ser dissenyada de manera que poguéssim 

observar la possible identificació dels infants amb els personatges principals. Pel que fa 

a l’àlbum il·lustrat Orelles de papallona, primer vam parlar de qui és la protagonista, com 

es diu, què passa a la història i com actua. Així doncs, vam elaborar preguntes com: “Què 

et fa pensar aquest personatge o moment?”. Aquestes les formulàvem mentre 

mostràvem una imatge significativa de la història (vegeu imatge a l’annex 7). La majoria 
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dels infants, fixant-se en detalls de la il·lustració, feien paral·lelismes entre ells i la 

protagonista com: “Quan té la faldilla d’escacs, pues jo també jugo a escacs”. En aquest 

cas, la nena va associar l’estampat de quadres de la faldilla del personatge amb els 

escacs, tal com fa la protagonista. Tanmateix, un nen va demostrar que aprofundia més 

en la història, ja que va afirmar: “Los amigos a veces se equivocan”. Tot i això, quan 

preguntàvem si la protagonista s’assemblava a ells o si feien coses semblants per 

conèixer el punt d’identificació, se centraven molt en els trets físics i donaven respostes 

com: “No perquè té el cabell així” o “Y tiene orejas de papallona”. 

Més endavant, per reorientar el tema, vam preguntar si les relacions entre la 

protagonista i els seus companys i companyes eren semblants a les seves i tots van dir 

que sí. Per tant, es demostrava que la Clara no era tan diferent d’ells i elles. Tanmateix, 

van afirmar que era una protagonista valenta perquè era capaç d’enfrontar-se als 

comentaris ofensius dels seus companys i companyes. Al final d’aquesta primera 

entrevista, vam preguntar si, després de tot, la protagonista estava contenta amb les 

seves orelles i van afirmar que sí. Alguns dels comentaris que van afegir són: “Sí, i li dona 

igual” i “No importa si té les orelles grans de papallona”. Per tant, vam entendre que 

havien entès que hem d’acceptar els altres i a nosaltres mateixos tal com som. Per 

acabar, quan vam preguntar si la Clara els recordava a algun altre personatge o història, 

van respondre que no.  

Amb relació a l’àlbum il·lustrat Neda-que-neda, també vam començar parlant de qui és 

el protagonista, com es diu, què passa a la història i com actua el personatge principal. 

A continuació, vam formular la mateixa pregunta que abans sobre què els fa pensar el 

personatge o moment i si els recorda a experiències pròpies. En aquest cas també ens 

vam servir d’una il·lustració on el protagonista feia una acció important (vegeu imatge a 

l’annex 7). Algunes de les respostes dels infants van ser: “Quan una nena es va fer mal 

jo la vaig ajudar”, “Quan es cau un amic l’hem d’ajudar”, “Yo cuando teníamos 4 años 

un amigo se cayó en el parque de la tortuga en la sorra y no me reí” i “Un dia a un nen, 

cuando casi se caía pero yo lo salvé”. Per tant, tots es referien a diferents experiències 

on ells havien ajudat altres nens i nenes. 

Tanmateix, després de preguntar si el personatge s’assemblava a ells o elles i si feien 

coses semblants, vam obtenir respostes com: “Sí perquè també ajudem els nostres 
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amics!” i “I som valents!”. Així doncs, consideraven que en Neda-que-neda era un 

protagonista valent perquè nedava molt de pressa i era el salvador i, a més, era llest 

perquè aconseguia fer un peix molt gran per espantar l’altre peix. També vam demanar 

si Neda-que-neda era igual que els altres peixos i un nen va dir: “No, porque este es 

negre y los demás son vermells i que importa, són amics”. Nosaltres vam aprofitar 

aquest moment per preguntar si Neda-que-neda els recordava a algun altre personatge 

d’una història amb la intenció de conèixer el seu itinerari lector. Aquesta vegada els 

infants van contestar que sí i concretament: “A mí me recuerda a buscando a Nemo” i  

“El patito diferente. Ell és negre i els altres són grocs”. D’aquesta manera, es va 

presentar l’associació entre diferents personatges per les seves característiques. Els 

infants, doncs, tant veuen el paper o la funció del protagonista (la valentia i ser amic dels 

altres i ajudar-los) com els trets físics que el caracteritzen. 

Finalment, vam incorporar una última qüestió per saber amb quin dels dos àlbums 

il·lustrats s’havien sentit més identificats. D’acord amb això, vam preguntar al grup 

d’infants a quin dels dos personatges creien que s’assemblaven més i per quin motiu. 

Per una banda, una de les nenes va dir: “A la Clara perquè diu que no i jo quan veig una 

cosa que no m’agrada també dic que no”. Així doncs, va afirmar que solia reaccionar de 

la mateixa manera que la Clara, fent front als comentaris desafortunats d’altres infants. 

La resta va respondre: “Al neda-que-neda perquè salva els peixos”, “Al neda-que-neda 

perquè m’hi assemblo més” i “Al neda-que-neda porque va muy rápido”. Per tant, la 

majoria dels infants entrevistats se sentien més identificats amb en Neda-que-neda 

demostrant que, tal com exposem en l’apartat 2.5. del nostre marc teòric, l’infant 

s’identifica amb la idea d’heroi o heroïna i el té com a referent perquè pot realitzar 

miracles, en aquest cas, salvar als peixos de ser menjats.  

També volem ressaltar que amb aquest grup de quatre infants no van sortir experiències 

personals tan emotives com les del debat inicial sobre Orelles de Papallona fet en gran 

grup. Això demostra, tal com hem exposat en el punt 2.5., que no existeix una 

identificació amb el conte i el personatge vàlida per a tothom, sinó que varia segons les 

experiències vitals de cada oient. Per tant, segurament alguns dels infants que van 

participar en el debat havien viscut o vist situacions més similars a la de la protagonista 
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que els del grup entrevistat. No obstant això, també pot influir el grau de confiança que 

tenen amb l’adult que fa les preguntes, ja que el debat el va portar a terme una mestra. 

Finalment, val a dir que amb les respostes i la participació dels infants van sorgir moltes 

altres preguntes que no estaven previstes, de manera que ens va ajudar a comprendre 

quin sentiment transmetia cada personatge i així entendre si s’hi sentien identificats i 

de quina manera. En el cas de l’àlbum il·lustrat Orelles de papallona, vam observar que 

s’hi sentien més identificades les nenes i sobretot aquelles que havien tingut alguna 

experiència semblant. No obstant això, els infants entrevistats es van sentir més 

identificats amb l’àlbum il·lustrat Neda-que-neda i tots remetien a les seves 

característiques d’heroi, ja que argumentaven que s’assemblaven més a ell perquè era 

valent, ajudava els altres, era llest, etc. D’aquesta manera, després de l’aplicació 

pràctica, podem afirmar que les nostres hipòtesis (plantejades a l’apartat 3.1.) sobre el 

primer àlbum il·lustrat, amb protagonista humà, femení i de l’edat de l’oient, en les quals 

dèiem que alguns infants s’hi podien sentir identificats perquè la protagonista vivia un 

tema desafortunadament pròxim a ells, es confirma. Així mateix, en el segon àlbum 

il·lustrat, on el protagonista és animal i masculí, la hipòtesi era que com que el 

protagonista respon a algunes característiques pròpies de l’heroi com la valentia i 

l’enginy, es propiciaria la identificació de l’infant amb aquest. Una hipòtesi que també 

es va complir. Per tant, considerem que els dos protagonistes que vam triar han 

funcionat. 

En conclusió, després d’haver desenvolupat el marc teòric i de veure confirmades les 

nostres hipòtesis mitjançant les entrevistes i observacions, podem confirmar que la 

nostra pregunta inicial del treball —s’identifica l’infant amb els personatges de la 

narrativa?— es confirma i, a més, la teoria exposada en el marc teòric correspon amb 

els resultats que obtenim de l’aplicació pràctica desenvolupada.  
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4. Conclusions finals 

En aquest apartat de conclusions finals, volem reflexionar sobre el procés de realització 

d’aquest Treball de Final de Grau, que pretenia revisar els personatges de la literatura 

infantil (narrativa tradicional i actual), des de l’aprenentatge assolit gràcies al marc 

teòric, en què s’han tractat els tipus i els canvis en la funció dels protagonistes de les 

històries per a infants, fins a la posada en pràctica del tema per intentar contestar la 

pregunta sobre la qual es fonamenta la investigació, és a dir, per conèixer si l’infant 

s’identifica amb els personatges de la narrativa.  

A més, valorarem si la metodologia utilitzada en aquesta última part ha sigut adequada 

per obtenir les dades a analitzar o si caldria millorar-la. D’acord amb això, ens fixarem 

en si els àlbums il·lustrats escollits van ser una bona tria després de veure com van 

funcionar en la pràctica i si les entrevistes i l’observació van ser adients com a mètode 

d’investigació. Així mateix, comentarem què ha suposat fer aquest treball entre dues 

persones. Per acabar, exposarem com enllacem la realització d’aquest treball amb la 

nostra futura tasca educativa com a mestres i com creiem que ens ha pogut beneficiar.  

Abans de tractar els aspectes prèviament mencionats, descriurem breument el context 

en el qual es va elaborar aquest treball i algunes dificultats amb què ens vam trobar. En 

primer lloc, vam contactar amb l’Escola Sant Josep El Pi (Hospitalet de Llobregat) amb 

antelació perquè de gener a abril marxàvem a Itàlia a fer la nostra estada de pràctiques 

i ens preocupava no tenir prou temps a la tornada. Aquesta anticipació ens va permetre 

poder desenvolupar la nostra part pràctica, una intervenció que més endavant hauria 

estat impossible a causa del tancament d’escoles provocat per la COVID-19. De fet, un 

cop a Catalunya volíem tornar a l’escola per entrevistar més infants i tenir més dades a 

analitzar, però la situació no ho va permetre. Així mateix, el difícil accés a llibres i a bones 

fonts d’informació va ser un entrebanc a l’hora de construir el marc teòric, ja que les 

biblioteques també van tancar. Aquesta dificultat es va superar perquè ja disposàvem 

de llibres i ens vam adaptar a les noves circumstàncies cercant documents a través 

d’internet. Val a dir que la nostra tutora, M. Àngels Verdaguer, i algunes professores del 

mateix Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat 

de Vic, Vanesa Amat i Mia Güell, ens van ajudar a trobar fonts de qualitat.  
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En segon lloc, l’elaboració del marc teòric ens va permetre ampliar els nostres 

coneixements sobre els personatges de la narrativa infantil, el seu rol en la rondalla 

tradicional i com han evolucionat amb el pas del temps. A més, vam poder comprendre 

els beneficis de la identificació de l’infant amb els personatges de la història com: 

comprendre els seus conflictes interns, tractar les pors i frustracions, descobrir possibles 

solucions a un problema compartit amb un personatge, creure en la superació gràcies a 

l’esforç, ordenar els seus sentiments a través de la polarització dels personatges, entre 

altres.  

Aquests coneixements ens van permetre interpretar les dades obtingudes de la nostra 

intervenció pràctica i constatar que l’infant s’acostuma a identificar amb el personatge 

principal, ja que va ser així en tots els casos. Tanmateix, vam poder concloure que se 

senten més atrets per un protagonista que s’acosti al model d’heroi o heroïna. Això es 

reflecteix en la preferència de la majoria dels infants per Neda-que-neda, el peix que 

salva els seus amics. Val a dir que alguns infants afirmaven ser com ell per la seva 

valentia, una característica pròpia de l’heroi. En la mateixa línia, es va observar que els 

nens i nenes, tal com diu la teoria, tendeixen a identificar-se amb el personatge bo, ja 

que en cap cas van afirmar assemblar-se als infants que es burlen de la Clara, per 

exemple. De fet, quan es va dir que una nena feia comentaris ofensius a unes altres, 

aquesta no ho volia reconèixer. Això prova que no volen identificar-se amb aquests 

personatges. 

També ens vam adonar que, a través dels relats, els infants remetien a històries 

personals. Així, un d’ells va explicar que havia ajudat un altre nen, així com fa el 

protagonista amb els peixos vermells. Això demostra que, d’acord amb la teoria, les 

històries provoquen que l’infant faci paral·lelismes entre les aventures del protagonista 

i les seves vivències. Tanmateix, en algunes ocasions recorden altres obres del seu 

itinerari lector, de manera que es torna a produir una associació d’idees. En conclusió, 

es constata que la identificació amb els personatges exposada en el marc teòric es 

plasma a la pràctica i que, contestant a la pregunta base d’aquest treball, els infants 

s’identifiquen amb els personatges de la narrativa. No obstant això, cada infant ho farà 

d’una manera o altra en funció de les seves experiències. 
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En tercer lloc, pel que fa a les tècniques de recollida de dades escollides, vam utilitzar 

l’observació per comprovar si els llibres de la biblioteca d’aula oferien varietat de models 

de protagonista i quins predominaven. La teoria ens havia ensenyat que últimament 

prevalien els personatges animals i, dins del protagonisme humà, els de gènere masculí 

i de l’edat del lector. Aquestes conclusions es van repetir a la biblioteca d’aula 

observada, de manera que va tornar a coincidir teoria amb pràctica. Per tant, opinem 

que l’observació i el registre a través de fotografies van ser adients per obtenir la 

informació necessària, ja que la vam poder recuperar per posteriorment analitzar-la.  

Amb relació a l’entrevista, la idea de partir d’una il·lustració ens ajudava a situar a 

l’infant de nou a la història i a recordar una escena especialment característica 

d’aquesta. La nostra intenció era reforçar la importància del protagonista o la 

protagonista i, gràcies a les preguntes, comprendre si l’infant s’identificava o no amb 

aquest personatge. Després de portar-ho a la pràctica, opinem que va ser una bona 

manera d’entrevistar a infants de cinc anys, ja que la il·lustració és un llenguatge 

totalment comprensible per aquests i en un àlbum il·lustrat conté molta càrrega 

significativa. Per tant, considerem que va ser un bon suport sobre el qual desenvolupar 

l’entrevista. Val a dir que això va provocar que en alguna ocasió es fixessin més en els 

trets físics del protagonista que en els personals i psicològics, però ho vam reorientar 

introduint noves preguntes, un tret propi de l’entrevista semiestructurada. D’acord amb 

això, pensem que aquesta tipologia d’entrevista és la més adequada per a infants 

perquè les seves respostes acostumen a ser espontànies i això et permet adaptar-te a 

aquesta naturalitat. Per tant, estem satisfetes amb la tria de les tècniques utilitzades i 

amb els resultats obtinguts gràcies a aquestes.  

En quart lloc i pel que fa als àlbums il·lustrats, podem afirmar que la tria ens va funcionar, 

ja que així es va reflectir en les respostes durant els debats i les entrevistes. Aquestes 

ens van confirmar que s’havien establert connexions entre els infants i els personatges 

i, indirectament, que la tria havia estat encertada d’acord amb el nostre propòsit. Així 

mateix, destaquem la bona rebuda de les dues històries per part dels infants, ja que en 

ambdós casos van expressar que els havien agradat molt. Considerem que, si els relats 

no agraden, és més difícil que els infants s’hi reconeguin, de manera que era important 

que fossin atraients. Per tant, recomanem aquests dos àlbums il·lustrats tant des del 
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punt de vista de la història com des del punt de vista dels personatges principals i llur 

funció dins de la narració. Tanmateix, volem deixar clar que l’objectiu de tota lectura, de 

tot llibre i de tota narració és d’entrada el plaer que aporta al lector/oient; naturalment 

aconseguit això —en aquest cas va ser evident per les reaccions i comentaris dels 

infants—, a més s’ha de valorar com arriba el personatge/protagonista i la seva funció 

al lector/oient, en aquest cas també vam poder-ho comprovar. 

Seguidament, volem parlar de la realització d’aquest treball entre dues persones. Sobre 

aquest tema destaquem que ja coneixíem la manera de treballar de l’altra perquè 

durant els nostres estudis per a ser mestres d’Educació Infantil, hem treballat juntes en 

nombroses ocasions. Això ens assegurava que no seria una dificultat afegida sinó un 

suport mutu tant a nivell intel·lectual com emocional. Per una banda, ens referim a la 

tasca compartida a l’hora de decidir, reflexionar, posar per escrit i arribar a conclusions 

sobre la feina feta. Reconeixem que per a nosaltres ha sigut un avantatge disposar de 

l’opinió de l’altra persona de cara a desenvolupar el treball, ja que això obliga a 

qüestionar-se i a valorar un altre punt de vista. Tanmateix, això suposa aprendre a cedir 

en determinats moments. Per altra banda, treballar juntes ha significat disposar d’un 

suport emocional quan ens hem trobat amb els entrebancs prèviament exposats, per 

exemple. 

Un altre aspecte que ens va animar a fer aquest treball entre les dues va ser que 

coincidíem amb enfocar-lo a la literatura infantil. Davant d’això, vam pensar que si 

treballàvem en equip, també aprendríem a cooperar, una competència fonamental en 

la tasca docent, ja que és bàsica la coordinació amb els companys i companyes. Seguint 

en aquesta línia, alguns dels beneficis que creiem que ens ha suposat fer aquest treball 

de cara a la nostra futura professió són: conèixer bons recursos narratius, disposar d’un 

recull d’àlbums il·lustrats de qualitat, procurar oferir models de protagonistes i 

personatges per a tothom i valorar el potencial dels llibres no només a nivell lingüístic 

sinó com a recurs interdisciplinari. Respecte al penúltim punt, entenem que a la 

biblioteca d’aula cal que hi trobem tots els models per normalitzar allò que l’infant sent 

(ràbia, alegria, enveja, etc.). Per això, és tan important donar als infants unes bones 

lectures (ja sigui els contes de sempre o la narrativa actual en format àlbum il·lustrat), 

en què hi hagi tot tipus de protagonistes. No negar cap emoció perquè pot provocar que 
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l’infant es culpi per sentir-se d’una determinada manera que no apareix representada. 

No obstant això, no hem d’anar a buscar un llibre per tractar una emoció, sinó que una 

obra de qualitat ja t’ho ofereix tot gràcies a la seva riquesa. A partir d’aquí, cada infant 

n’extraurà allò que necessiti. 

Amb tot això, hem aconseguit els objectius que ens havíem marcat i que vam incloure a 

la introducció. Per recordar-los, el primer consistia a saber i descobrir els tipus, les 

característiques i les funcions dels personatges de la narrativa infantil tradicional i 

actual, tal com s’ha fet en el marc teòric. El segon es basava a seleccionar àlbums 

il·lustrats per infants de cinc anys amb protagonistes atractius i variats, un propòsit que 

s’ha aconseguit i que ja hem justificat anteriorment. El tercer tractava sobre analitzar els 

protagonistes dels àlbums escollits segons les seves característiques i el seu paper, un 

estudi que es desenvolupa a l’apartat 3.3. Pel que fa al quart, comprovar quins són els 

models de protagonistes que tenen a disposició a la biblioteca d’aula, es troba explicat 

en el punt 3.4.3. Finalment, conèixer si un grup d’infants s’identifica amb els 

personatges, s’ha constatat amb les entrevistes i la posterior anàlisi del punt 3.4.3. 

Aquest últim l’hem subratllat en nombroses ocasions.  

Per acabar, volem concloure el nostre Treball de Final de Grau amb un escrit de Walter 

Benjamin (Centelles, 2004, p. 61) que transmet la màgia que exerceix el conte en la ment 

infantil. No podem posar fi a aquest treball sense recordar què ens va portar a iniciar-lo, 

la unió de dos interessos: la literatura i l’educació infantil. 

Quan contem contes a un infant, 
sobre la seva ànima plou 
i sobre els seus ulls neva, 
malgrat que sigui agost. 
 

[Benjamin, W. (1989). Escritos. La literatura infantil, los 
niños y los jóvenes. Buenos Aires: Nueva Visión] 
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6. Annexos  

6.1. Annex 1. Primera tria d’àlbums il·lustrats  
Obres amb protagonista humà masculí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Bernat Cormand i Àlex González. El nen perfecte 
(SD Edicions) 
Font: Librería Antinous (2013). 

Imatge 2: Anthony Browne. Menjacabòries 
(Kalandraka) 
Font: Biblioteca Carme Serrallonga (2017). 

Imatge 3: Hiawyn Oram i Satoshi Kitamura. 
En Ferran Enfadat (Ediciones Ekaré) 
Font: Biblioteca pública de Sort (2016). 

http://www.sdedicions.com/fitxa_llibre.php?id=195
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Imatge 4: Pere Calders i Carme Solé. Raspall 
(Associació de Mestres Rosa Sensat) 
Font: Autoria Pròpia (2019). 

 

Imatge 5: Carme Solé. La Lluna d’en Joan 
(Associació de Mestres Rosa Sensat) 
Font: Biblioteca Municipal de Lliçà de Vall 

(2020). 

Imatge 6: Maurice Sendak. Allà on viuen els 
monstres (Kalandraka) 
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 7: Gabriela Keselman i Pep 
Montserrat. El Regal (Kókinos) 
Font: Autoria pròpia (2020). 
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Obres amb protagonista humà femení  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8: Emily Hughes. Salvatge (Libros del 
zorro rojo) 
Font: Llibreria Sendak (2017). 

 

Imatge 9: Tomi Ungerer. Els tres bandits 
(Kalandraka) 
Font: Biblioteca Carme Serrallonga (2017). 

 

Imatge 10: Tom Percival. El mar ho va veure 
(Andana) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

 

Imatge 11: Luisa Aguilar i André Neves. 
Orelles de papallona (Kalandraka) 
Font: Autoria pròpia (2019).   
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Obres amb protagonista animal masculí  

 

 

Imatge 12: Raquel Díaz. Jo vaig amb mi 
(Thule Ediciones) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

 

Imatge 13: Ana María Machado. Niña bonita 
(Ediciones Ekaré)  
Font: Autoria pròpia (2019).   

 

Imatge 14: Elisa Ramón i Rosa Osuna. No és 
fàcil, petit esquirol! (Kalandraka) 
Font: Jaume Centelles (2013).   

Imatge 15: Leo Lionni. Neda-que-neda 
(Kalandraka) 
Font: Autoria pròpia (2020).   
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Imatge 16: Brigitte Weninger i Anna 
Anastasova. Corre, pardalet (Editorial 
Joventut) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

 

Imatge 17: Leo Lionni. Frederick 
(Kalandraka) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

 

Imatge 18: Chih-Yuan Chen. Guji Guji 
(Thule Ediciones) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

 

Imatge 19: David Wiesner. Els tres porquets 
(Editorial Joventut) 
Font: arabalears (2015).    
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Imatge 20: Eugene Trivizas i Helen 
Oxenbury. Els tres llobatons i el porc dolent 
(Ediciones Ekaré) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

Imatge 21: Ed Young. Set ratolins cecs 
(Ediciones Ekaré) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

Imatge 22: Émile Jadoul. Que ve el llop! (Baula) 
Font: Autoria pròpia (2019).   
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Obres amb protagonista animal femení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 23: Werner Holzwarth i Wolf 
Erlbruch. La talpeta que volia saber  qui 
li havia fet allò al cap (Kalandraka) 
Font: Biblioteca Carme Serrallonga 

(2019).   

Imatge 24: Eric Carle. L’erugueta 
goluda (Kókinos) 
Font: Biblioteques de Sabadell (2020).   

Imatge 25: Ian Falconer. Olivia (Serres) 
Font: Jaume Centelles (2014).    

Imatge 26: Andy Cutbill i Russell Ayto. La vaca 
que va pondre un ou (RBA Libros) 
Font: Autoria pròpia (2020).   
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6.2. Annex 2. Autorització  
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6.3. Annex 3. Transcripció de l’entrevista a la coordinadora de parvulari 

• Us fixeu en el tipus de protagonistes a l’hora de triar les obres? 

Més que el tipus de protagonista, en la temàtica del conte. Si per exemple avui, 

haguéssim volgut treballar el tema del bullying doncs potser ens és més igual que el 

protagonista sigui la Clara o sigui un nen, normalment ens fixem més en la temàtica. 

• Quins contes teniu a l’aula? 

A l’aula tenim contes una mica barrejats, hi ha una mica de tot, perquè tenim contes 

amb lletra de pal i lletra lligada pels que volen començar a fer el pas. L’objectiu de P-5 

no és que els infants aprenguin a llegir però sí que hi ha infants que volen començar. 

Després hi ha altres contes que potser només seran d’imatges. El format dels contes de 

la biblioteca d’aula és molt divers. Cada setmana un infant de la classe s’emporta una 

maleta viatgera amb diferents contes i la té una setmana a casa i amb la família han de 

mirar els contes i llegir-los. Després tenen una llibreta d’aquell mateix grup quan feien 

P3 i P4, d’aquesta manera tenen un recorregut dels contes que han llegit durant el 

parvulari. En aquesta llibreta hi ha una carta del follet de la biblioteca que els hi explica 

com funciona, posen el seu nom, fan un dibuix i la família comenta què els hi ha semblat 

el llibre. La llibreta es queda a la biblioteca d’aula i de vegades els infants se la miren. En 

aquests moments estan fent la llibreta de P5, aquesta passa per totes les famílies, i tot i 

que aquest barri no és especialment degradat econòmicament sinó que és una classe 

mitja, normal, hi ha situacions de tot i així totes les famílies tenen l’oportunitat de tenir 

contes a casa. També tenim una biblioteca molt gran a la vora de l’escola i n’hi ha algunes 

més al centre, és a dir, oportunitats en tenen però d’aquesta manera els hi facilitem 

encara més que practiquin una mica, si no ho feien, doncs així les famílies poden llegir 

amb els infants. Hi ha llibres molt diversos, per exemple a P3 treballem la figura de la 

mare i per això hi ha contes que parlen d’aquesta, llavors hi ha àlbums il·lustrats i contes 

enfocats a les rutines. A P4 es treballa més la figura del pare i hi ha algun conte específic 

i a P5 estem fent la figura dels avis i llavors tenen un conte dels avis. A més, com la classe 

es deia els unicorns, tenien un conte temàtic sobre aquests, després eren els 

malabaristes i ara són els conills. Per tant, a la maleta segur que hi va algo relacionat 

amb el familiar que es vol treballar aquell any, amb la temàtica del nom de la classe i 
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enfocat a rutines. A mi aquest és un treball que m’agrada molt perquè impliques a 

tothom, totes les famílies poden gaudir de l’experiència. Tothom si mireu les valoracions 

de les famílies, és una cosa que normalment agrada molt i els infants estan esperant 

amb molta il·lusió que els toqui la maleta dels contes. I cadascú aporta el que vol a la 

llibreta, qui vol posar una foto la posa, qui vol fer un dibuix, etc.  

• Quins llibres han vist fins ara? 

A l’aula de P3 hi ha uns altres contes i a l’aula de P4 uns altres. Però bàsicament, a la 

biblioteca d’aula tenim contes molt barrejats de tot tipus perquè tenim nens que 

comencen a llegir i altres que volen veure imatges, llavors tenim contes variats. A la 

biblioteca escolar, tenim un apartat de primers lectors i allà està molt més classificat pel 

tipus de lletra, per les temàtiques o emocions. Però clar ara mateix tampoc us puc dir 

els contes concrets que han vist els infants de P5.  
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6.4. Annex 4. Fotografies de la biblioteca d’aula (registre de l’observació) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 27: Espai biblioteca d’aula. 
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 28: Biblioteca d’aula. 
Font: Autoria pròpia (2020).   
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6.5. Annex 5. Recursos de la biblioteca d’aula (registre de l’observació) 
 

 

 

Imatge 29: Carta de presentació de la 
maleta viatgera.  
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 30: Portada de la llibreta de P-3 
sobre la maleta viatgera.  
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 31: Dibuix d’un infant i comentari 
d’un familiar sobre les obres de la maleta 
viatgera.  
Font: Autoria pròpia (2020).   
  

 

Imatge 32: Portada de la llibreta de P-4 
sobre la maleta viatgera.  
Font: Autoria pròpia (2020).   
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Imatge 33: Dibuix d’un infant i comentari 
d’un familiar sobre les obres de la maleta 
viatgera.  
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 34: Dibuix i comentari d’un infant 
sobre les obres de la maleta viatgera.  
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 35: Adelina Palacín, Assumpta 
Verdaguer i Pilarín Bayés. Anem a la masia 
(Eumo Editorial)  
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 36: Núria Font i Anna Ciariana. El 
soldat de plom (Cruïlla) 
Font: Autoria pròpia (2020).   
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Imatge 37: Miguel Cerro. Després de la 
pluja (Kalandraka) 
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 38: Tomi Ungerer. Emili (Kalandraka)  
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 39: Walt Disney. El rey león (Planeta 
DeAgostini)  
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 40: Verónica Martínez. Qui viu... Dins 
d’un ou? (Edisama) 
Font: Autoria pròpia (2020).   
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Imatge 41: Antonio Rubio, Miquel Desclot 
i Óscar Villán. Mèu (Kalandraka) 
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 42: Gemma Águeda i Agustín 
Comotto. En Xot i els amics de la nit (Llibres 
dels Tresquers) 
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 43: Nickelodeon i Eva Girona. Dora 
va a la feria (Beascoa) 
Font: Autoria pròpia (2020).   
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Imatge 44: Santillana. Hansel i Gretel (Santillana Grup 
Promotor) 
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 45: Exemple d’una obra en mal estat.  
Font: Autoria pròpia (2020).   
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6.6. Annex 6. Transcripció de les entrevistes fetes a quatre infants de P5 

Entrevista sobre l’àlbum il·lustrat Orelles de papallona  

• Què veieu a la imatge?  

- A la Clara i els seus amics.  

• Qui és el personatge principal o la protagonista de la història? (Demanem que 

assenyalin la protagonista a la imatge i expliquin qui és) 

- La nena, la Clara.  

• I què li passa? 

- Els seus amics li diuen que és una orelluda.  

• I què fa la Clara? 

- Diu que no! 

• Què us fa pensar aquest personatge o moment? Us fa pensar en coses que us hagin 

passat a vosaltres també? 

- Yo no lo sé, yo no me acuerdo.  

- Quan té la faldilla d’escacs, pues jo també jugo a escacs.  

- Quan diuen que té un forat al mitjó.  

- Los amigos a veces se equivocan.  

• S’assembla a vosaltres o feu coses semblants? (Punt d’identificació) 

- No perquè té el cabell així (assenyala els cabells de la protagonista) 

- Y tiene orejas de papallona. 

• I la seva relació amb els altres nens i nenes s’assembla a la vostra? 

- Sí!  

• I us ha passat mai alguna cosa semblant a la Clara? 

- No!  

• Com és aquest personatge? Com es comporta? És valenta? 

- Sí!  

• Per què és valenta? 

- Perquè els hi diu que no quan s’equivoquen els seus amics.  

• I a ella li agraden les seves orelles al final? 

- Sí! 
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• Els hi diu que són grosses però que a ella ja li estan bé, oi que si? 

- Sí, i li dona igual.  

- No importa si té les orelles grans de papallona.  

- Perquè totes s’assemblen.  

• Us recorda a algun altre personatge de conte? (Itinerari lector de l’infant) 

- No! 

Entrevista sobre l’àlbum il·lustrat Neda-que-neda  

• Qui és el personatge principal o el protagonista del conte? (Demanem que assenyalin 

la protagonista a la imatge i expliquin qui és) 

- El peix negre! 

• I com es diu? Ho recordeu? 

- Neda-que-neda.  

• Com és aquest personatge? Com es comporta? És valent? 

- Sí! 

• Per què és valent? 

- Porque corre mucho. 

- Perquè és el salvador! 

• Potser és llest també? O no? 

- És llest! 

• I per què és llest? 

- Perquè ha pensat fer un peix molt gran per espantar als altres.  

• I ajuda els altres peixos? 

- Sí. 

• I en Neda-que-neda és igual els altres peixos? 

- No. 

- Porque este es negre y los demás son vermells i que importa, són amics.  

• Què us fa pensar aquest personatge o moment? Alguna vegada heu tingut una idea 

com en Neda-que-neda per ajudar als vostres amics?  

- Quan una nena es va fer mal jo la vaig ajudar.  

- Quan es cau un amic l’hem d’ajudar.  
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- Yo cuando teníamos 4 años un amigo se cayó en el parque de la tortuga en la 

sorra y no me reí.   

- Un dia a un nen, cuando casi se caía pero yo lo salvé.  

• S’assembla a vosaltres o feu coses semblants? (Punt d’identificació) 

- Si perquè també ajudem els nostres amics! 

- I som valents! 

• Us recorda a algun altre personatge de conte? (Itinerari lector de l’infant) 

- A mí me recuerda a Buscando a Nemo.  

- El patito diferente. Ell és negre i els altres són grocs. 

• I què li passa? 

- El deixen sol perquè és d’un altre color però al final es converteix en un cisne.  

___________ 

• Ara farem una altra activitat, us farem una pregunta però ens haureu de contestar a 

l’orella! A quin dels dos protagonistes us assembleu més? Per què? 

- A la Clara perquè diu que no i jo quan veig una cosa que no m’agrada també dic 

que no.  

- Al Neda-que-neda perquè salva els peixos. 

- Al Neda-que-neda perquè m’hi assemblo més.  

- Al Neda-que-neda porque va muy rápido.  

 

           Nena 1 

           Nena 2 

           Nen 1 

           Nen 2 

           Tots els infants 
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6.7. Annex 7. Il·lustracions utilitzades per entrevistar els infants  

 

 

 

 

 

Imatge 46: Il·lustració de l’àlbum Orelles de papallona. 
Font: Autoria pròpia (2020).   

Imatge 47: Il·lustració de l’àlbum Neda-que-neda. 
Font: Autoria pròpia (2020).   
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6.8. Annex 8. Biblioteca escolar  

 

 

 

 

 

Imatge 48: Biblioteca escolar.  
Font: Autoria pròpia (2019).   

Imatge 49: Secció de primers lectors. 
Font: Autoria pròpia (2019).   
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Imatge 50: Michael Rosen i Helen Oxenbury. Anem a caçar un ós (Ediciones 
Ekaré) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

Imatge 51: David McKee. L’Elmer i el 
Wilbur (Beascoa) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

Imatge 52: Ed Young. Siete ratones ciegos 
(Ediciones Ekaré) 
Font: Autoria pròpia (2019).   
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Imatge 53: Ian Falconer. L’Olivia salva el 
circ (Andana) 
Font: Autoria pròpia (2019).   

Imatge 54: Josep Vallverdú. Bestiolari 
(Editorial Fil d’Aram) 
Font: Autoria pròpia (2019).   


