PISTES PER A LA DE LECTURA DE:
sis contes tradicionals molt coneguts,
escrits en vers.

Aquesta frase de La meravellosa medecina d’en Jordi...
fa pensar!
“La majoria de les àvies són senyores encantadores, amables i servicials, però aquesta no. Cada dia se’l

passava sencer asseguda a la seva
butaca, al costat de la finestra, i sempre estava queixant-se, remugant,
rondinant, mormolant o grunyint per
una cosa o altra. Mai, ni un sol cop,
ni tan sols en els seus millors temps,
no li havia somrigut a en Jordi”.
(pàg. 10)

La meravellosa medecina
d’en Jordi
de Roald Dahl

La recepta de la ‘medecina’
En Jordi, protagonista del llibre, fa una barreja d’ingredients molt estrambòtica. Però en la llista que apareix a continuació s’han colat una sèrie d’errades.
Les saps descobrir? I pots dir quina és la paraula correcta?
1) El xampú que deixa els genolls brillants com l’or
2) Pasterada de dents
3) Superescuma-sabó de menjar
4) Crema facial enriquida amb mandonguilles
5) El famós tractament antimocs
6) Brillident. Per a netejar orelles postisses
7) Desodorant Ferums
8) Parafina sòlida
9) Flors de Col
10) Pólvores Pantera Rosa

Solució:

genius.diba.cat

1) El xampú que deixa els cabells brillants com l’or - 2) Pasta de dents - 3) Superescuma-sabó d’afaitar
- 4) Crema facial enriquida amb vitamines - 5) El famós tractament anticaspa - 6) Brillident. Per a
netejar dents postisses - 7) Desodorant Maimés - 8) Parafina líquida - 9) Flors de Nap - 10) Pólvores
Guix Rosa

La meravellosa medecina d’en Jordi
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?
Moltes àvies són inofensives, amables
i s’ho passen molt bé menjant pastissos i fent moixaines als seus néts.
Però l’àvia d’en Jordi, no: sempre
està rondinant, renya constantment
el seu nét i té els costums gastronòmics més fastigosos del món:
li agraden les erugues i els llimacs
amb col. És tan rondinaire i antipàtica
que en Jordi decideix preparar-li una
‘medecina’ que tindrà conseqüències
insospitades...

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).

També et poden interessar
aquests altres llibres de Roald
Dahl:
El vicario que hablaba al revés (Madrid: SM, 2004)
El pare Ozire arriba a la seva nova parròquia i els nervis li juguen una mala
passada: les paraules li surten al revés!

Va morir el 23 de novembre de 1990.

Sabies que...
...si no hagués estat escriptor, a Roald
Dahl li hauria agradat ser metge?
...Roald Dahl explica moltes històries
de quan era petit al llibre El nen?
...quan el seu fill Theo va patir danys
cerebrals després d’un accident, Roald Dahl, junt amb un enginyer i un
metge, va idear una vàlvula especial
per treure líquid acumulat al crani,
que encara es fa servir actualment?
...de ben jove, Dahl es va aficionar a
fer fotografies?
...durant el temps en què Dahl va
viure a Tanzània va aprendre a parlar
en swahili?

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...
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...
Versos perversos (Madrid: Alfaguara,
2013)
Una nova i divertidíssima versió de

