l’enginy del fantàstic senyor Guillot
els deixa amb un pam de nas...

Aquesta frase de Matilda...
fa pensar!

L’autoestopista (Barcelona: Empúries,
2001)
Un recull de contes amb personatges
diversos: un nen que parla amb els
animals, un inquietant autoestopista,
etcètera.

“Era tan llesta i aprenia tan de pressa
que la seva habilitat hauria estat òbvia
fins i tot per als més beneits dels pares.
Però el senyor i la senyora Wormwood
eren tan tanoques i estaven tan embolicats en les seves miserables vides que
no s’adonaven de res extraordinari en
la seva filla”. (pàg. 10)

PISTES PER A LA DE LECTURA DE:

Matilda
de Roald Dahl

Enigmàtica Matilda
A la Matilda li agrada molt resoldre enigmes. I a tu?
Enigma 1:
La Matilda ajuda la senyora Phelps, la bibliotecària, a endreçar aquests llibres:
Oliver Twist, La revolta dels animals, Retorn a la Terra i L’home invisible. A la petita prestatgeria, Matilda ha col·locat Oliver Twist al costat de La revolta dels animals, però no al costat de Retorn a la Terra. Si Retorn a la Terra no està col·locat
al costat de L’home invisible, quin llibre és just a tocar de L’home invisible?
Enigma 2:
La senyoreta Honey li planteja aquest enigma a la Matilda: “Un cotxe de color
negre, amb els llums apagats, entra en un carrer que no té fanals i cap casa té
els llums encesos. De sobte, se li creua un gat negre. Malgrat tot, el conductor el pot esquivar. Com ho pots explicar?”.

Solució:

genius.diba.cat

Enigma 2: Es de dia!
Enigma 1: Oliver Twist, ja que si L’home invisible no és al costat de Retorn a la Terra, només La revolta
dels animals pot estar al costat de Retorn a la Terra. L’ordre correcte dels llibres a la prestatgeria és:
L’home invisible – Oliver Twist – La revolta dels animals – Retorn a la Terra

Matilda

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?
Matilda Wormwood és una nena
molt intel·ligent i sensible. Abans de
complir cinc anys, ja ha llegit llibres
de grans autors i té moltes ganes
d’aprendre. Però els seus pares ignoren la seva intel·ligència i la tracten
més aviat com una nosa. Quan a
l’escola es troba enfrontada a un perill
molt greu, Matilda descobreix que té
uns poders psíquics extraordinaris.
Podrà salvar l’escola i la seva estimada
mestra, la senyoreta Honey?

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...
...en un primer esborrany, Dahl va
crear Matilda com un personatge
malvat, però va canviar de parer i
va decidir fer-la bona, intel·ligent i
sensible?
...l’organització benèfica Roald Dahl’s
Marvellous Children’s Charity, lluita
per millorar la qualitat de vida d’infants que pateixen malalties greus?
...al poble anglès de Great Missenden (on vivia l’escriptor) es pot visitar
el Roald Dahl Museum and Story
Centre?
...al llibre Sol pel món Dahl explica
les seves vivències com a pilot d’un
bombarder durant la II Guerra Mundial?

...de Matilda se n’ha fet una versió
cinematogràfica i també un espectacle
de teatre musical?

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.
Danny, el campió del món (Barcelona:
La Magrana, 2001)
En Danny viu amb el seu pare en una
caravana. Tot sembla rutllar bé, fins
que descobreix que el pare amaga
un secret...
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

