PISTES PER A LA DE LECTURA DE:
Versos perversos (Madrid: Alfaguara,
2013)
Una nova i divertidíssima versió de
sis contes tradicionals molt coneguts,
escrits en vers.

Aquesta frase de Charlie i
la fàbrica de xocolata... fa
pensar!
“El temps molt fred té alguna cosa
que fa venir una gana terrible. La
majoria de nosaltres comencem a

anhelar substanciosos estofats que
treguin fum i pastissos de poma
calents, i tota mena de plats exquisits
que escalfin; i perquè tots nosaltres
tenim una sort de la qual no ens
adonem, generalment aconseguim
el que volem o gairebé. Però Charlie
Bucket mai no aconseguia el que
volia, perquè la família no s’ho podia
permetre, i a mesura que feia fred
i fred, cada dia tenia una fam més
voraç i més desesperada.” (pàg. 50)

Charlie i la fàbrica
de xocolata
de Roald Dahl

Els mots encreuats dels umpa-lumpa
A qui ha llegit Charlie i la fàbrica de xocolata, fer aquests mots encreuats no
l’espanta. L’única cosa que cal fer, és fixar-s’hi bé.
1. En Charlie Bucket hi va
pujar i cap amunt va anar.
2. Va molt buscada, només
perquè és daurada.
3. Mastega tant de xiclet,
que un dia farà un pet!
4. Tot el que aquest noi faria
és mirar la televisió tot el dia.
5. Amb actitud insensata,
cau al riu de xocolata.
6. De la fàbrica és propietari
i una mica estrafolari.
7. La de caramel cremós de
malví és bona perquè sí!
8. Si tens bona memòria,
recordes el protagonista
de la història.

Solució:

genius.diba.cat

1. Ascensor - 2. Papereta - 3. Violet - 4. Mike - 5. Augustus - 6. Wonka - 7. Xocolatina - 8. Charlie Bucket

Charlie i la fàbrica de xocolata
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?
L’enigmàtic senyor Wonka, propietari
d’una fàbrica de xocolata, ha amagat
cinc bitllets d’or dins de cinc xocolatines. El premi per a cada posseïdor
del bitllet daurat és un passi per visitar la meravellosa fàbrica i conèixer
els seus secrets. Quan el nen Charlie
Bucket en troba un, la seva vida i la
de la seva humil família canvia. Les
portes de la fàbrica Wonka s’obren
i... comença una gran aventura amb
gust 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
seus fills. El seu primer llibre infantil

Roald Dahl

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...
...quan Dahl era un noi, la fàbrica
Cadbury enviava mostres de xocolata
a la seva escola perquè els alumnes
les tastessin, i que d’aquí li va venir
la inspiració per escriure Charlie i la
fàbrica de xocolata?
...J.K. Rowling, la creadora de Harry
Potter, inclou Charlie i la fàbrica de
xocolata en la seva llista de llibres
infantils imprescindibles?
...Charlie i la fàbrica de xocolata s’ha
dut al cinema dues vegades, una el
1971 i l’altra el 2005?
...en un primer esborrany, Dahl va titular el llibre Charlie, el noi de xocolata?
...segons dades del web www.roalddahl.com, al llarg de 50 anys s’han
venut més de 20 milions d’exemplars

del llibre i que s’ha traduït a 55
llengües?

També et poden interessar
aquests altres llibres de Roald Dahl:
Charlie i el gran ascensor de vidre
(Barcelona: La Magrana, 2012)
La continuació de Charlie i la fàbrica
de xocolata ens convida a acompanyar en Charlie Bucket i el senyor
Wonka a fer un insòlit viatge.
La girafa, el pelicà i jo (Madrid: Alfaguara, 2002)
Les aventures i desventures d’una
colla de netejafinestres ben original,
formada per una girafa, un pelicà i
un mico.
Les fangstigoses receptes de Roald
Dahl (Barcelona: La Magrana, 1995)
Llibre de receptes adreçat a infants
que explica com fer les delícies
cruixents de Charlie i la fàbrica de
xocolata, els ous pudents de James i
el préssec gegant i molts altres plats
fangstigosos...

