tenen treballant i netejant tot el dia.
Però passa una cosa màgica.

Aquesta frase d’El Gran
Amic Gegant... fa pensar!
“El GAG expressà el seu desig
d’aprendre a parlar bé i Sophie, que

se l’estimava com si fos el seu pare,
s’oferí a fer-li classe cada dia.
Fins i tot li ensenyà ortografia i
sintaxi i a l’últim resultà un alumne
intel·ligent i brillant. A les seves hores
lliures llegia llibres. Esdevingué un
lector voraç”. (pàg. 221)

PISTES PER A LA DE LECTURA DE:

El Gran Amic Gegant
de Roald Dahl

Una instordinària macedònia de paraules
El Gran Amic Gegant és un creador de paraules molt especial. Si t’hi has fixat
bé, podràs distingir quines d’aquestes paraules apareixen al llibre El Gran
Amic Gegant i quines no... Marca totes les que sí que diu el gegant.
caníbul – dolentalentós – fangstigosos – tristesor – fenomenalada – cogombrívols – hipopòtalems – cogombrolls – horripistosos – horripilosos – Majestrat – botifarrostades – petiquipugui – Magrestat – petiquipums – extraordindarist – botifarresfarres – canívural – fastigostos – dolentós – tristrestor
– instrordinari – despistonat – redícol – hipatàtams – ribícul – despistadat
– fenomenalosa

Solució:

genius.diba.cat

caníbul – dolentalentós – fangstigosos – tristesor – fenomenalada – cogombrívols – hipopòtalems –
cogombrolls – horripistosos – horripilosos – Majestrat – botifarrostades – petiquipugui – Magrestat
– petiquipums – extraordinatrist – botifarresfarres – canívural – fastigostos – dolentós – tristrestor –
instrordinari – despistonat – redícol – hipatàtams – ribícul – despistadat – fenomenalosa

El Gran Amic Gegant
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 Sophie és una nena òrfena que,
una nit, és raptada per un gegant.
Com que es tracta d’un gegant bo i
vegetarià, no se la cruspeix, sinó que
la porta fins a la seva cova i es fan
amics. Es converteix en el Gran Amic
Gegant, un ésser que parla d’una manera molt curiosa. Els altres gegants
de l’entorn, en canvi, no són tan
bonifacis i sí que mengen carn
(de nens, si és possible). La Sophie convenç el gegant de fer alguna cosa per
evitar aquesta carnisseria i van a veure
la reina d’Anglaterra perquè els ajudi.

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

Roald Dahl

(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 preferia escriure les seves històries en quaderns i amb llapis
en comptes de fer servir una màquina d’escriure?
...el director Steven Spielberg ha fet
una versió cinematogràfica d’El Gran
Amic Gegant?
…el pare i una germana de Roald
Dahl van morir quan aquest era petit
i que la seva mare va haver de pujar
els seus sis fills tota sola?
...la mare de Roald Dahl sempre li
explicava històries en què apareixien
personatges màgics?
...quan Roald Dahl creia que se
li havia acudit una bona idea per a
una història, s’afanyava a escriure-la
perquè no se li oblidés?

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.
El dit màgic (Barcelona: Alfaguara,
2010)
A la nena que viu al costat dels
Gregg no li agrada que aquests cacin
per diversió. Per això els assenyala
amb el seu dit màgic...
El fantàstic senyor Guillot (Barcelona:
La Magrana, 2010)
Tres grangers bruts i lletjos volen
caçar el senyor Guillot, una guineu
molt llesta, i la seva família. Però
l’enginy del fantàstic senyor Guillot
els deixa amb un pam de nas...
James i el préssec gegant (Barcelona:
La Magrana, 2003)
En James viu tancat a casa amb les
seves dues espantoses ties, que el

