l’Alfie i li amanyagava la closca, se
sentia absurdament gelós. No li hauria
importat ser ell mateix una tortuga, si

això hagués volgut dir que la senyora
Silver li acariciaria la closca cada matí i li
mormolaria paraules tendres”. (pàg. 13)

PISTES PER A LA DE LECTURA DE:

Agu Trot
de Roald Dahl

èuQ spas ed sel seugutrot?
Al pròleg d’Agu Trot, Roald Dahl deixa ben clar que va escriure la història
quan les tortugues eren un animal fàcil de veure en patis i jardins. Després,
una nova llei en va prohibir la importació per tal de protegir-les. Has après
alguna cosa més sobre aquests animals, però segur que en saps moltes més i
pots dir si les següents afirmacions són veritat o són falses...
“A la Xina, la tortuga és un símbol del saber”
“Les quatre Tortugues Ninja porten un antifaç de color negre”
“Existeix una espècie de tortuga anomenada ‘tortuga lleopard’”
“Els àrabs van anomenar ‘tortuga’ a una formació defensiva
que imitava la closca d’aquest animal”
“Hi ha tortugues d’hàbitat terrestre i marí, però no n’hi ha d’aigua dolça”
“S’han donat casos de tortugues que han arribat a viure més de cent anys”
“El Follet Tortuga és un personatge de la sèrie Doraemon”
“L’escriptor Terry Pratchett va crear el personatge de Grat A’Tuin,
una tortuga gegant”
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genius.diba.cat

èuQ spas ed sel seugutrot? (Què saps de les tortugues?)
“A la Xina, la tortuga és un símbol del saber” V o F
“Les quatre Tortugues Ninja porten un antifaç de color negre” V o F
(Fals, cada una porta l’antifaç d’un color diferent i cap d’ells és negre!)
“Existeix una espècie de tortuga anomenada ‘tortuga lleopard’” V o F
“Els àrabs van anomenar ‘tortuga’ a una formació defensiva que imitava la closca d’aquest animal” V o F
(Fals, van ser els romans!)
“Hi ha tortugues d’hàbitat terrestre i marí, però no n’hi ha d’aigua dolça” V o F
(Fals, sí que hi ha tortugues d’aigua dolça!)
“S’han donat casos de tortugues que han arribat a viure més de cent anys” V o F
“El Follet Tortuga és un personatge de la sèrie Doraemon” V o F
(Fals, és un personatge de Bola de Drac!)
“L’escriptor Terry Pratchett va crear el personatge de Grat A’Tuin, una tortuga gegant” V o F

Agu Trot

Roald Dahl

Qui va ser Roald Dahl?
Va néixer a Llandaff (Gal·les, Anglaterra) el 13 de setembre de 1916.
De pares noruecs, Dahl va estudiar en
internats anglesos i als vint-i-dos anys
va començar a treballar per a la companyia petroliera Shell Oil a Tanzània
(Àfrica). En esclatar la Segona Guerra
Mundial es va unir a les forces aèries
britàniques com a pilot de caça. Un
accident aeri li va produir greus ferides i va estar a punt de morir.

De què va?
Fa temps que el senyor Hoppy, un
solter jubilat, està secretament enamorat de la senyora Silver, una vídua
molt atractiva que viu al pis de sota.
Ella, però, només té temps per a la
seva tortuga Alfie, a la qual dedica
moltes moixaines i atencions. Aleshores, el senyor Hoppy trama un pla
molt enginyós per fer que la senyora
Silver es fixi en ell. I en aquest pla, les
tortugues juguen un important paper! Agu Trot és una història tendra,
simpàtica... i molt divertida.

Va començar la seva carrera literària
escrivint articles per a revistes. Va publicar novel·les i contes per a adults,
com Històries imprevistes, abans de
començar a crear històries per als
seus fills. El seu primer llibre infantil

va ser Els Gremlins (1943), al qual
van seguir James i el préssec gegant
(1961) i Charlie i la fàbrica de xocolata (1964), que el va catapultar a la
fama. Després arribarien molts altres
títols per a infants com Les bruixes
(1983) i Matilda (1988).
Va morir el 23 de novembre de
1990.

Sabies que...
...Agu Trot és una de les històries
preferides de Quentin Blake, l’il·lustrador amb qui gairebé sempre
treballava Roald Dahl?
...el primer conte que Roald Dahl va
aconseguir vendre el va publicar un
diari i en ell explicava les seves experiències com a pilot d’avió durant la
Segona Guerra Mundial?
...Roald Dahl parlava en noruec amb
els seus pares i germans?
...els mestres que Roald Dahl va tenir
de petit li deien que no sabia redactar
gaire bé?
...Roald Dahl va ser un gran inventor
de paraules?

També et poden interessar
aquests altres llibres de
Roald Dahl:
Charlie i la fàbrica de xocolata (Barcelona: La Magrana, 2011)
En Charlie Bucket troba un bitllet daurat
dins d’una xocolatina Wonka...
i comença una aventura fascinant!
Els Culdolla (Barcelona: La Magrana,
2013)
El senyor i la senyora Culdolla són
malcarats, bruts i fan la guitza als
animalons. Però aquests els posaran
literalment de cap per avall.
Danny, el campió del món (Barcelona:
La Magrana, 2001)
En Danny viu amb el seu pare en una
caravana. Tot sembla rutllar bé, fins
que descobreix que el pare amaga
un secret...

Aquesta frase d’Agu Trot...
fa pensar!
“Cada dia, quan el senyor Hoppy
mirava pel balcó i veia la senyora Silver
que xiuxiuejava paraules tendres a

