Un dia, però, descobreix que té poders extraordinaris.

Aquesta frase d’Els Culdolla... fa pensar!
“Quan una persona té pensaments
lletjos, se li comença a veure a la

cara. I quan una persona té pensaments lletjos cada dia, cada setmana, cada any, la cara se li va tornant
cada cop més i més lletja fins que ho
arriba a ser tant que no pots ni sofrir
de veure-la”. (pàg. 14)
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Els Culdolla
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Encreuats a casa dels Culdolla
A banda de riure i de reflexionar, llegint Els Culdolla has après algunes paraules ben curioses. A veure si les recordes mentre fas aquests mots encreuats...

1. Els Culdolla fan servir la cola…
2. I els agraden els espaguetis…
3. L’ocell que salva en Maga-Bum
i la seva família es diu...
4. El bastó de la senyora Culdolla
és ben...
5. Amb els ocells que atrapa, el
senyor Culdolla vol fer una...
6. En Maga-Bum és una...
7. Al llit de la senyora Culdolla
apareix una...
8. La senyora Culdolla es pensa
que té un fort...
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Solució:
1. Encolifort - 2. Cucosos - 3. Capgirolla - 4. Insòlit - 5. Empanada - 6. Mona - 7. Granota - 8. Encongiment

Els Culdolla

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?
El senyor Culdolla porta la barba tan
bruta que fins i tot hi duu enganxats
un tros de formatge i un cuc. La
senyora Culdolla és tan malcarada
que s’ha anant tornant cada vegada
més lletja. No és d’estranyar que la
seva convivència sigui de tot menys
fàcil. Que els ho diguin als ocells i als
micos que viuen a prop d’ells! Però
Roald Dahl ho explica tot amb tanta
gràcia... que aconsegueix que les
aventures i desventures dels Culdolla
facin riure moltíssim!

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).

També et poden interessar
aquests altres llibres de
Roald Dahl:
El Gran Amic Gegant (Barcelona:
La Magrana, 2003)
Un gegant rapta la Sophie, una nena
òrfena. Per sort, el gegant és amic
dels infants... i vegetarià!

Va morir el 23 de novembre de 1990.

Sabies que...
...al poble on va néixer Dahl es celebra cada 13 de setembre el Roald
Dahl Day i que a les escoles la mainada
es disfressa com els seus personatges?
...Dahl escrivia les seves històries en
una cabana que tenia enmig del seu
jardí?
...entre els escriptors que més li agradaven a Dahl hi havia Charles Dickens
i Rudyard Kipling?
...Dahl va escriure el guió d’una
pel·lícula de James Bond titulada
Només es viu dues vegades (1967)?
...Dahl era un apassionat de la jardineria i que les orquídies li interessaven
especialment?

La meravellosa medecina d’en Jordi
(Barcelona: Estrella Polar, 2014)
L’àvia d’en Jordi és rondinaire, malcarada i es menja la col amb llimacs
i tot! Però aviat tastarà una “medecina” molt especial.
Les bruixes (Barcelona: Estrella Polar,
2013)
Les bruixes de debò no volen dalt
d’una escombra, sinó que s’assemblen a persones normals i corrents.
Per això resulta tan difícil lliurar-se
dels seus poders...
Matilda (Barcelona: Estrella Polar,
2012)
La Matilda és una nena prodigi, però
als seus pares més aviat els fa nosa.

