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Sinopsi

La filla del senyor Bianchi de Varese no pot adormir-se sense un 
conte. Així doncs, el seu pare, representant de comerç, onsevulga 
que fos, truca a la seva filla cada nit i li explica un conte per 
telèfon. Diuen que quan el senyor Bianchi demanava Varese, les 
senyoretes de la centraleta interrompien totes les telefonades per 
escoltar les seves històries. Oh! I tant! N’hi ha algunes de tan 
boniques...

Sobre el llibre

Contes per telèfon (1962) és un dels llibres més significatius 
del nostre catàleg, ja que continua publicant-se i llegint-se a 
les escoles amb el mateix èxit des de fa més de mig segle. Per 
això, en el centenari del naixement de Rodari, hem volgut 
homenatjar-lo amb aquesta edició especial, amb nou format 
i il·lustracions en color. Setanta contes que neixen d’una visió 
crítica del món, plena de realitat i optimisme, que conviden a 
pensar amb amplitud de mires i sense prejudicis, sempre pel 
camí de la tolerància i l’amistat.

Un altre títol del mateix autor:

Gianni Rodari

Va ser mestre, periodista i divulgador de la nova pedagogia a 
Itàlia. En la dècada del 1950, van néixer els seus primers llibres 
per a nens. A partir dels anys 1960, com a pedagog al servei de la 
renovació educativa, va començar a recórrer les escoles italianes. 
A través del contacte directe i la interacció amb els nens mentre 
llegia els seus contes, va esbrinar la tècnica correcta a l’hora de 
crear bones històries, fet que va culminar en la publicació de 
Gramàtica de la Fantasia. Introducció a l’art d’inventar històries 
(1973), el seu únic llibre de no-ficció. És un escriptor molt 
reconegut a tot el món. Els seus llibres segueixen tenint el mateix 
èxit entre els nens malgrat els anys transcorreguts.

El 2020 se celebra el centenari del 
naixement de Gianni Rodari

Rodari va guanyar el Premi Hans 
Christian Andersen el 1970
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