Aquesta frase de Les
Bruixes... fa pensar!
“–Rei meu –va dir finalment–, ¿n’estàs segur que no t’importa ser un
ratolí la resta de la teva vida?

–No m’importa gens –vaig dir–. No
importa qui ets o quin aspecte tens
mentre hi hagi algú que t’estimi.”
(pàg. 195)

PISTES PER A LA DE LECTURA DE:

Les bruixes
de Roald Dahl

Les ‘piulades’ dels personatges
Si has llegit atentament Les Bruixes podràs relacionar correctament cada frase
del llibre amb el personatge que l’ha pronunciat. Com que tenen menys de
140 caràcters, les podrien penjar a Twitter!
FRASE

PERSONATGE

1) «Molt bé!, on són les meves sis barres de xocolata?»

A) Bruixa Mildred

2) «Elz nenz zón rrrepugnantz! Elz liquidarem
totz! Deixarem la faç de la terra neta de nenz!»

B) L’àvia del protagonista

3) «Caca de gos! Fa un moment m’ha vingut
una bafarada de caca de gos!»

C) Senyor Jenkins

4) «Jo sóc bruixòloga jubilada.
Sóc massa vella per continuar en activitat.»

D) La infermera

5) «T’haig d’informar que no fa pas gaire
estona les bruixes t’han fet tornar un ratolí.»

E) Reina de les Bruixes

6) «És propens a menjar massa i aleshores li
vénen els pets. L’hauria de sentir havent sopat.»

F) El nen protagonista

7) «Ostres! Se m’ha enfilat pels pantalons!
Quiets, nanos! Aquesta vegada és meu!»

G) Bruno Jenkins

8) «Ei, nen! Has d’anar en compte amb l’àvia.»

H) El cuiner de l’hotel
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Les bruixes

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?
Qui ha dit que les bruixes sempre
porten vestits negres i volen damunt
d’una escombra? Les bruixes de debò
van disfressades de dones normals i
corrents. És per això que són difícils
d’enxampar. Aquesta és la sorprenent història d’una víctima de les
males arts de la Reina de les Bruixes:
un nen de set anys que s’enfronta
amb totes les bruixes d’Anglaterra,
amb la sola ajuda de la seva adorable
àvia.

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:
Charlie i la fàbrica de xocolata (Barcelona: La Magrana, 2011)
En Charlie Bucket troba un bitllet daurat dins d’una xocolatina Wonka... i
comença una aventura fascinant!

Va morir el 23 de novembre de 1990.

Sabies que...
...de petit, Dahl passava els estius a
Noruega i que el que més li agradava
era navegar pels fiords?
...per crear el personatge de l’àvia de
Les Bruixes, Dahl es va inspirar en la
seva pròpia mare, que es deia Sofie
Magdalene?
...hi ha una versió cinematogràfica
de Les Bruixes, que data de 1990 i
que protagonitza Anjelica Huston?
...en aquesta versió cinematogràfica
es va canviar el final i el nen recupera
la forma humana en comptes de quedar-se per sempre convertit en ratolí?
...Dahl va dedicar Les Bruixes a la
seva segona esposa, Felicity Crosland
(Licy)?

Charlie i el gran ascensor de vidre
(Barcelona: La Magrana, 2012)
Quan en Charlie Bucket ja és propietari oficial de la fàbrica de xocolata li
sorgeix l’oportunitat de fer un insòlit
viatge.
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!
James i el préssec gegant (Barcelona:
La Magrana, 2003)
En James viu tancat a casa amb les
seves dues espantoses ties, que el
tenen treballant i netejant tot el dia.
Però passa una cosa màgica.

