PISTES PER A LA DE LECTURA DE:
per diversió. Per això els assenyala
amb el seu dit màgic...
Matilda (Barcelona: Estrella Polar,
2012)
La Matilda és una nena prodigi, però
als seus pares més aviat els fa nosa.
Un dia, però, descobreix que té poders extraordinaris.

Aquesta frase de Charlie i el
gran ascensor de vidre... fa
pensar!
“–Mai no havia conegut ningú que
digués animalades tan grosses –va
dir l’àvia Georgina.
–Als més savis, de vegades, els agraden les animalades –replicà el senyor
Wonka.” (pàg. 106)

Charlie i el gran ascensor
de vidre
de Roald Dahl

Viatge dins d’un ascensor de vidre
L’ascensor del senyor Willy Wonka és capaç de posar-se en òrbita! Però...
sabria viatjar per la Terra sense perdre’s? A veure si pots ajudar el senyor Willy
Wonka i en Charlie a saber en quins continents podem trobar els següents
països (dels quals hauràs de completar el nom).

Països:
N_GÈR_A
T_ILÀ_DIA
AL_MAN_A
B_TSWAN_
F_NLÀN_IA
C_NA_À
ETI_PIA
ESL_VÈNI_
_RGENT_NA
S_I L_NKA
VE_EÇUE_A
CAMBO__A

Continents:
ÀFRICA
ÀSIA
EUROPA
AMÈRICA

genius.diba.cat
Solució:

Nigèria – Botswana – Etiòpia ÀFRICA • Tailàndia – Sri Lanka - Cambodja ÀSIA
Alemanya – Finlàndia – Eslovènia EUROPA • Canadà – Argentina – Veneçuela ÀMÈRICA

Charlie i el gran ascensor de vidre
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?
En Charlie, que ja és amo de la
fàbrica de xocolata, se’n va amb la
seva família i el senyor Wonka a reconèixer les seves propietats amb un
vehicle tan ‘especial’ que acaba essent... ‘espacial’! Anant sempre més
i més amunt, l’ascensor de vidre de
la fàbrica acaba entrant en òrbita i
viatjant per l’espai. En Charlie s’haurà
d’enfrontar a tot un seguit de perills
i aventures... i no hi faltarà un nou
producte a base de xocolata.

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

Roald Dahl

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...
...Charlie i el gran ascensor de vidre
és la continuació de Charlie i la fàbrica de xocolata i que va ser publicat
vuit anys després d’aquest?
...Roald Dahl va començar a escriure
la continuació de Charlie i el gran
ascensor de vidre, però que només
va fer el primer capítol, que es pot
veure exposat al Roald Dahl Museum
de Great Missenden (Anglaterra)?
...que aquesta continuació tenia el títol
provisional de Charlie a la Casa Blanca?
...Roald Dahl va escriure el guió de
la pel·lícula musical britànica Chitty
Chitty Bang Bang, basant-se en la
novel·la d’Ian Fleming?

...l’última frase de l’últim llibre infantil de Roald Dahl, titulat The Minpins,
és: “Qui no cregui en la màgia, mai
la trobarà.”?

També et poden interessar
aquests altres llibres de Roald Dahl:
Agu Trot (Barcelona: Estrella Polar,
2010)
Una història d’amor tendra i divertida en què les tortugues –moltes
tortugues!– tenen un paper molt
destacat.
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! Charlie i el gran ascensor
de vidre n’és la continuació.
El dit màgic (Barcelona: Alfaguara,
2010)
A la nena que viu al costat dels
Gregg no li agrada que aquests cacin

