la suporto. No em sembla bé que
homes i nois matin animals per divertir-se. Així que normalment intentava
d’evitar que en Philip i en William
cacessin. Cada vegada que anava a la
seva granja, m’esforçava per treure’ls-ho del cap, però se me’n reien”.
(pàg. 12)

L’àvia d’en Jordi és rondinaire, malcarada i es menja la col amb llimacs i
tot! Però aviat tastarà una “medecina”
molt especial.

Aquesta frase d’El Dit
Màgic... fa pensar!
“No suporto la cacera. És que no
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Un dit i altres objectes màgics
El dit de la nena que protagonitza aquesta història és màgic, i també ho són
tots aquests objectes que apareixen a continuació. A veure si els saps relacionar
amb els seus contes respectius:
La catifa màgica
El mirall encantat
Les botes de set llegües
La pilota d’or
La sabata de cristall
La filosa
La flauta
La rosa

A) El flautista d’Hamelín
B) La Bella i la Bèstia
C) Aladí i la llàntia meravellosa
D) Polzet
E) La Bella Dorment
F) Blancaneus
G) El príncep granota
H) La Ventafocs
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El Dit Màgic

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?
La protagonista d’aquesta història
és una nena de vuit anys que, quan
s’enfada, fa servir el seu dit màgic...
i comencen a passar moltes coses!
Un dia que els seus veïns, els senyors
Gregg, van de cacera, la nena s’horroritza. Intenta, educadament, convèncer-los que no ho facin, però els
Gregg se’n riuen. Aleshores, ella els
assenyala amb el dit màgic i els Gregg
es converteixen en ànecs! Ara sí que
patiran en la pròpia pell allò que els
feien als animals del seu entorn.

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...
...Roald Dahl deia que el sentit de
l’humor és vital a l’hora d’escriure
històries per a infants?
...el color preferit de Roald Dahl era
el groc?
...el primer títol que Dahl va pensar
per a El Dit Màgic era The Almost
Ducks (Els Quasi Ànecs)?
...a Roald Dahl se’l considera un dels
grans renovadors de la literatura
infantil del segle XX?
...Dahl dedica el llibre a Ofèlia i Lucy,
les seves dues filles petites?

També et poden interessar
aquests altres llibres de Roald
Dahl:
Bestioles fastigoses. El cocodril enorme (València: Voramar, 2006)
Bestioles fastigoses són nou relats
terroríficament divertits, mentre que
El cocodril enorme narra els trucs
enginyosos d’un gran cocodril africà
per intentar cruspir-se uns nens,
sense aconseguir-ho.
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.
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.
La meravellosa medecina d’en Jordi
(Barcelona: Estrella Polar, 2014)

