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Matilda, Les bruixes, El Gran Amic Gegant,
Els Culdolla, Charlie i la fàbrica de xocolata,
Danny, el campió del món... històries
fantàstiques que segueixen vigents i no
passen mai de moda. El públic les estima i
les fa seves, els anys passen i elles no moren mai. Totes van ser escrites
pel gran Roald Dahl, un autor amb personalitat i caràcter molt peculiars i
amb una gran qualitat literària...
El 16 de setembre del 2016, Roald Dahl farà 100 anys i ho celebrarà des
del “cel dels escriptors”, un lloc que, de ben segur, deu ser curiós i
trepidant.
Lectors de totes les edats volem commemorar aquest feliç aniversari
fent-li arribar a aquest autor tan reconegut i apreciat un regal en forma
d’un munt de GRÀCIES! Aquí les teniu!
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Benvolgut Roald Dahl,
Gràcies per fer-nos estimar la bona lectura i també la xocolata.
Gràcies per presentar-nos històries plenes de nens i nenes valents i
decidits.
Gràcies pel teu bon humor i picardia.
Gràcies per escriure històries sorprenents i trencadores.
Gràcies per regalar-nos àvies i mestres de tota mena.
Gràcies per ser company de l’il·lustrador Quentin Blake.
Gràcies per fer-nos sentir una mica “perversos” amb els contes de
sempre.
Gràcies per regalar-nos personatges com James, Matilda, Danny,
Jordi, Charlie... i una pila de tortugues!
Gràcies per poblar els nostres somnis de bruixes amb perruques i
guants i nens-ratolins.
Gràcies per ajudar-nos a volar amb la imaginació dins d’un préssec
gegant.
Gràcies per ser el nostre Gran Amic Gegant.
Gràcies per ser amb nosaltres, per sempre.

Feliç aniversari, amic Roald!

Lola Casas

*Suggeriment
Convidem a tots els usuaris de la biblioteca (petits i grans) a aportar noves
“gràcies-Roald Dahl” per allargar el llistat que aquí s’ha començat.
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Roald Dahl, 100 anys!
Una vida de contes
El 13 de setembre de 2016 farà 100 anys del naixement de
Roald Dahl al petit poble de Llandaff, a Gal·les (Regne Unit),
tot i que la seva família era noruega.
Novel·lista, escriptor de contes i guionista. Després de
ROALD DAHL

gairebé 100 anys del seu naixement els seus contes

(1916-1990)

continuen inspirant els nens i adults de tot el món.
Creador

de

personatges

memorables,

era

brillant,

imaginatiu, impertinent i divertit, tot un mestre de la narració. Els seus llibres
s’han adaptat a musicals, pel·lícules, obres de teatre, programes de televisió,
òperes. Va revolucionar la Literatura Infanti i Juvenil dels anys seixanta del segle
passat per esdevenir un clàssic. És un autor sovint celebrat pels infants i en
ocasions criticat pels adults, escandalitzats per les seves idees i l’humor corrosiu
de les seves històries.
Roald Dahl sempre pren partit... pels nens.
Sabies
q

ue...
va reb
re el s
eu nom
a l’ex
en ho
plorad
nor
or po
Amun
lar Ro
dsen,
a
ld
heroi
Norue
nacion
ga? A
a
l
de
més,
Dahl
en Ro
parlav
a
ld
a
l’anglè
3 id
s, el n
iomes
oruec
:
que va
i el su
apren
a
h
il
i,
d
re qua
a Tanz
n vivia
ània.

3

Boy: relatos de infancia
És la història real de la infantesa d’en Roald Dahl, moments

VIDA I OBRA LITERÀRIA

Descobreix la seva història!

familiars meravellosos que es barregen amb d’altres tristos i
aventures plenes de perill que segueixen a d’altres que et faran
riure a cor que vols. La pèrdua del pare i de la seva germana, el
gran complot dels ratolins, les vacances a una illa remota, els
càstigs a l’escola i el passeig que gairebé li costa el nas, són
alguns dels episodis d’aquest llibre ple d’emocions.
Roald Dahl. Il·lustrat per Quentin Blake. Alfaguara, 2015. També
disponible en català: El nen: contes d’infància. I*** Dah

Volando solo
És la continuació del llibre anterior, on ens narra els
esdeveniments més fascinants de la seva vida, marcada pel desig
de viure aventures: les increïbles experiències com a pilot de
combat en la Segona Guerra Mundial, el plaer de volar i l’exòtica
bellesa dels seus viatges per Àfrica.
Roald Dahl. Il·lustrat per Quentin Blake. Alfaguara, 2015. També en català: Sol pel
món. JN Dah

Mi año
Una original biografia de l’autor a través dels canvis que es
produeixen a la natura, de la qual era un gran apassionat. La
seva vida va transcórrer al camp on passava llargues estones
observant ocells, arbres i flors. És un viatge biogràfic durant el
transcurs d’un any, repassa el calendari mes a mes explicant els
canvis que experimenta la natura, com es modifica l’aspecte dels arbres, les flors,
el camp en general, això li serveix de pretext per explicar-nos com durant la seva
infantesa el conjunt de les modificacions del paisatge eren per a ell un element
indispensable per a la seva felicitat.
Roald Dahl. Il·lustrat per Quentin Blake. SM, 1998. I*** Dah

4

Totes les històries
Per a petits i grans
El món de Roald Dahl és un món fantàstic, un món farcit de llibres ensucrats, amb
personatges dolços com la xocolata o bé agres com la fel. Les seves històries són
més que divertides i tenen aquell gust del sidral a la boca, mig picant mig “en vull
més” i sempre amb aquell ingredient meravellós que tant el va caracteritzar:
imaginació sense límits.
...i com tots els mons, aquest està habitat per personatges tan inoblidables com
els que trobaràs en aquests llibres:

Contes a partir de 7 anys
Agu Trot
El senyor Hoppy té un problema, està enamorat de la senyora
Silver però és molt tímid i no s’atreveix a declarar-se, a més ella
només té ulls per a la seva tortuga Alfie… Com ho farà el senyor
Hoppy per aconseguir el seu amor?
Il·lustrat per Quentin Blake. Alfaguara, 2015. I** Dah

Bestioles fastigoses; El cocodril enorme
Bestioles fastigoses són nou relats en vers, terroríficament
divertits protagonitzats per animals singulars. El cocodril enorme
narra els trucs enginyosos que un gran cocodril africà posa en
pràctica per menjar-se els nens i nenes com vosaltres!
Il·lustrat per Quentin Blake. Alfaguara, 1994. També disponible
en castellà: ¡Qué asco de bichos! El cocodrilo enorme. I** Dah
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L’autor adapta els contes tradicionals més ensucrats d’una
manera molt divertida i els dóna un final sorprenent. Així són
aquests contes perversos, una mica cruels però amb molt

A PARTIR DE 7 ANYS

Cuentos en verso para niños perversos

bon humor! Els dibuixos t’encantaran. T’atreveixes?
Il·lustrat per Quentin Blake. Alfaguara, 2015. I** Dah

El dedo mágico
Una nena de vuit anys té un poder especial. Quan s’enfada, les
persones que assenyala amb el seu dit màgic els passen coses
sorprenents! Al costat de casa seva viuen els Gregg, són bons
veïns però els agrada caçar i resulta que al dit màgic no. Us
podeu imaginar el que va passar?
Il·lustrat per Quentin Blake. Alfaguara, 2015. I** Dah

El fantàstic senyor Guillot
El senyor Guillot era una guineu molt llesta. Ell i la seva família
vivien feliços dins un cau sota d’un gran arbre. Tres grangers
bruts i lletjos els volien caçar. Podrà l'enginy del fantàstic senyor
Guillot deixar-los amb un bon pam de nas?
Il·lustrat per Jill Bennett. La Magrana, 2000. També disponible
en castellà: El Superzorro. I** Dah
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A PARTIR DE 7 ANYS

La Girafa, el Pelicà i jo
En un casalot abandonat, prop de la casa d’en Billy, han vingut
a viure uns nous inquilins: una girafa, un pelicà i un mico. Tots
plegats es fan bons amics i formen l’equip dels Netejafinestres.
Junts viuran tota mena de divertides aventures!
Il·lustrat per Quentin Blake. Alfaguara, 2002. També disponible
en castellà: La jirafa, el pelícano y el mono. I** Dah

La meravellosa medecina d'en Jordi
L’àvia del Jordi és una vella malcarada que li fa la vida
impossible. Quan un dia es queda sol amb ella i el pare li demana
que li doni la medicina, el noi decideix preparar una barreja
explosiva. Així inventa una poció meravellosa que no sempre
dóna els resultats desitjats...
Il·lustrat per Quentin Blake. Empúries, 2004. També disponible
en castellà: La maravillosa medicina de Jorge. I** Dah

Puchero de rimas
Divertits i absurds poemes i versos deliciosos i estrafolaris de la
mà de Roald Dahl i il·lustrats pel genial Quentin Blake.
Il·lustrat per Quentin Blake. Anagrama, 1992. I** Dah

El vicario que hablaba al revés
Un capellà amb dislèxia pronuncia certes paraules al revés i els
seus feligresos se n’enriuen. Per corregir aquest defecte, haurà
de caminar al revés i per això es fa instal·lar un mirall retrovisor
per poder veure per on va.
Il·lustrat per Quentin Blake. SM, 1994. També disponible en
català: El Rector de Nibbleswicke. I** Dah
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Narracions a partir de 10 anys
Les bruixes
Les bruixes de debò es vesteixen amb roba corrent i s’assemblen
molt a les dones 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 l’àvia més adorable que us pugueu imaginar.
Il·lustrat per Quentin Blake. Estrella Polar, 2013. També
disponible en castellà: Las brujas. I*** Dah

Charlie i la fàbrica de xocolata
El senyor Wonka, propietari de la fàbrica, ha amagat cinc bitllets
d'or dins cinc xocolatines. Trobarà en Charlie un d'aquests
fabulosos premis? Tindrà la sort de visitar la fantàstica fàbrica del
senyor Wonka? La seva vida i la de la seva família pot estar a
punt de canviar...
Il·lustrat per Quentin Blake. La Magrana, 2006. També disponible
en castellà: Charlie y la fábrica de chocolate. I*** Dah

Sabies que...
Quan en Roald
Dahl era
petit, la fàbrica
de xocolata
Cadbury donava
bombons
als alumnes de
la seva
escola perquè el
s tastessin.
Segurament d’aq
uest fet va
néixer la insp
iració del
fantàstic person
atge Willy
Wonka.

8

A PARTIR DE 10 ANYS

Charlie i el gran ascensor de vidre
En Charlie, que ja és amo de la fàbrica de xocolata, se'n va
amb la seva família i el senyor Wonka a reconèixer les seves
propietats amb un vehicle molt especial: un ascensor de vidre
súper modern que entra en òrbita. Junts s’hauran d'enfrontar
a tot un seguit de perills i aventures espacials.
La Magrana, 2003. També disponible en castellà: Charlie y el gran ascensor de
cristal. I*** Dah

Els Culldolla
El senyor i la senyora Culdolla són horribles, fastigosos i bruts, es
dediquen a fer-se la vida impossible l’un a l’altre, però el pitjor de
tot és que són dolents amb tothom que els envolta. No suporten
els nens ni els animals, i al jardí hi tenen engabiada una família de
mones anomenades Maga-Bum. Però les coses canviaran ben
aviat, ja que les Maga-Bum i l'ocell Capgirolla preparen una gran venjança cap als
Culdolla, rebran el seu escarment?
Il·lustrat per Quentin Blake. La Magrana, 2013. També disponible en castellà: Los
cretinos. I*** Dah

Danny, el campeón del mundo
En Danny se sent orgullós del seu pare. Esta convençut que és el
millor pare del món, fins que una nit descobreix el seu gran
secret. Malgrat tot, en Danny està decidit a ajudar al seu pare i a
mantenir la relació tan especial que tenen.
Il·lustrat per Quentin Blake. Alfaguara, 2015. I*** Dah
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A PARTIR DE 10 ANYS

El gran amic gegant
Una nena òrfena és raptada pel Gran Amic Gegant. Com que
es tracta d'un gegant bo i vegetarià, no se la menja, sinó que
se l'enduu a la seva cova. Els altres gegants, en canvi, sí que
mengen carn i, si és possible, de nens!
Il·lustrat per Quentin Blake. La
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Magrana, 2003. També en castellà: El gran
gigante Bonachón. I*** Dah

James i el préssec gegant
En James viu tancat a casa amb
les

seves

dues

espantoses

tietes. Només fa que treballar, netejar i anar de bòlit. Però passa
una cosa màgica que canviarà la seva vida; de l’arbre del jardí
surt un préssec que creix fins a ser gairebé tan gros com la casa, i
on viuen una sèrie d’insòlits habitants. Podran fugir de les seves tietes i viure un
munt d’aventures? ...
Il·lustrat per Quentin Blake. La Magrana, 2012. També disponible en castellà:
James y el melocotón gigante.

Matilda
Matilda és una nena prodigi,
molt

intel·ligent

i

sensible.

Abans de complir cinc anys, ja
havia

llegit

Dickens

i

Hemingway, Kipling i Steinbeck,
tanmateix els seus pares la tracten més aviat com una nosa.
Però quan a l’escola es troba enfrontada a la terrible senyoreta Trunchbull,
Matilda descobreix que té uns poders extraordinaris.
Il·lustrat per Quentin Blake. Empúries, 2006. Disponible en català i castellà sota el
mateix títol. I*** Dah
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NOVEL·LES JUVENILS

Les fangstigoses receptes d’en Roald Dahl
Si sempre has volgut saber quin gust tenien les
receptes fastigoses que feien els Culdolla, provar un
pastís de la fàbrica del Willy Wonka o menjar-te el
cocodril enorme, no et perdis aques llibre de receptes
inspirat en els llibres del Roald Dahl. Podràs preparar
menjars deliciosos amb una aparença fantàstica!
Felicity Dahl. La Magrana, 1995. I641 Dah

Novel·les juvenils
La meravellosa història de Henry Sugar
Set contes curts amb girs inesperats amb el toc característic
d’en Dahl: des d’un nen capaç de parlar amb els animals que
salva una tortuga de convertir-se en sopa fins a un personatge
ric i superficial, amant del póquer, que descobreix que té poders
psíquics i pot veure a través de les cartes dels seus contrincants.
Empúries, 2004. JN Dah
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NOVEL·LES PER A ADULTS

Novel·les per a adults
Tothom coneix l’extensa bibliografia de títols infantils d’en Roald Dahl però
poca gent sap que també va escriure un bon nombre de contes curts per al
públic jove i adult. La seva primera història va ser, en realitat, per a adults.
El Dahl adult és el mateix en essència, un autor sense concessions, transgressor,
divertit, irònic, cruel, amb el seu estil tan característic i políticament incorrecte.

La cata
Londres, casa d’en Mike Schofield. Tot està llest per un sopar
exquisit entre amics, al qual assisteix un famós gourmet. El
misteri està servit quan l’amfitrió el repta a endevinar el vi que
estan tastant. Intriga i humor negre en un dels relats curts d’en
Dahl convertit en imprescindible per l’edició fantàstica de
Nórdica il·lustrada per Iban Barrenetxea. Tota una delícia per a qualsevol paladar.
Il·lustrat per Iban Barrenetxea. Nórdica Libros, 2014. Booktràiler. N Dah

Històries imprevistes
Setze contes curts, plens d’humor negre ratllant el grotesc, on el
gir argumental és el plat fort. Alguns d’aquests relats van
fascinar l’Alfred Hitchcock en persona i el mateix Dahl els va
adaptar per a la televisió a la sèrie del famós director: Alfred
Hitchcock presenta... Al Regne Unit també se’n va fer una sèrie,
que a casa nostra es va titular La dimensió desconeguda.
La Butxaca, 2010. N Dah

Intercanvi de parelles i altres contes
Què pots fer si t’agrada la dona del teu veí, però ella és
completament fidel al seu marit? Quatre dels millors relats curts
del Dahl, transgressors, esbojarrats i políticament incorrectes.
La Columna, 2005. N Dah
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En pantalla gran
Roald Dahl al cinema
En Roald Dahl va escriure 17 contes infantils, dels quals 7 es van adaptar al
cinema i 2 al teatre.
Els seus llibres han estat i són una font d'inspiració per a nombrosos directors de
cinema que els han portat a la gran pantalla, amb més o menys encert. Algunes
d’aquestes adaptacions al cinema no van
agradar massa el Roald Dahl...
La primera pel·lícula sobre els seus llibres va ser
Un mundo de fantasia el 1971 (dirigida per Mel
Stuart), adaptació de Charlie i la fàbrica de
xocolata. El propi Roald Dahl va fer-ne el guió!
Anys després la seguirien Danny, campeón del
mundo (1989, ficció televisiva dirigida per Gavin

En Charlie i en Willy Wonka a
Un mundo de fantasía (1971)

Millar); The BFG (1989, pel·lícula d’animació
dirigida per Brian Cosgrove) o La maldición de
las brujas (1990, dirigida per Nicolas Roeg).
Malauradament, aquestes pel·lícules antigues
són difícils de trobar en botigues i biblioteques
avui en dia.
ue...
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La Gran Bruixa de la pel·lícula La
maldición de las brujas (1989)
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Aquestes són algunes de les pel·lícules sobre les seves històries que trobaràs a

PEL·LÍCULES

Pel·lícules

les biblioteques. No te les pots perdre!
Charlie y la fábrica de chocolate (2005). Tim Burton (dir.).
Una altra adaptació 30 anys després de la novel·la Charlie i la
fàbrica de xocolata. Jonny Deep interpreta l’amo de la fàbrica, el
senyor Willie Wonka.
Chitty Chitty Bang Bang (1968). Ken Hugues (dir.).
Un inventor sense sort aconsegueix transformar un antic cotxe i
fer-lo volar pels aires i navegar per l’aigua. En aquesta pel·lícula,
Roald Dahl va fer el guió adaptant una novel·la d’Ian Fleming.
Fantástico Sr. Fox (2010). Wes Anderson (dir.).
Pel·lícula d’animació amb la técnica stop-motion, basada en el
llibre de Dahl amb el mateix títol. El senyor Fox és un pare de
família que no pot oblidar que també és una guineu i li encanta
robar gallines.
James y el melocotón gigante (1996). Henry Selick (dir.).
Pel·lícula d’animació que es basa en el llibre amb el mateix títol.
El James viu amb les seves tietes, que li fan la vida imposible,
però tot canvia quan es troba un enorme prèssec gegant.
Matilda (1996). Danny De Vito (dir.).
La Matilda és una nena molt llesta i que li agrada molt llegir,
encara que la seva familia ho trobi del tot ben estrany. La seva
vida canvia el dia que convenç els seus pares per anar a l’escola...
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Il·lustrant Roald Dahl
amb en Quentin Blake
Ens

costaria

trobar

una

parella

professional més prodigiosa que la
formada per l’escriptor Roald Dahl i
l’il·lustrador Quentin Blake.
La gran majoria de llibres que va escriure
aquest autor gal·lès van ser il·lustrats per
l’artista anglès amb un gran nivell de
compenetració gairebé emocional. El
1975 quan li van proposar a Roald Dahl
que els seus textos fossin il·lustrats per Quentin Blake no n’estava convençut
però després d’una primera col·laboració i amb el pas dels anys, l’autor va arribar
a dir que tenia “el do màgic de dibuixar un personatge en una pàgina
exactament com un se l’havia imaginat”. Fou tant alta la confiança entre els dos
professionals que l’escriptor no volia treballar amb ningú més.
Les il·lustracions de Quentin Blake són precioses,
tendres i tenen la capacitat de mostrar les
característiques dels personatges amb un toc
d’humor que les fan molt especials. Tenen una
càrrega

emocional

molt

forta

provocada pel traç aparentment
senzill i descuidat i amb uns colors
aquosos. Va il·lustrar títols tant
famosos com l’esbojarrat James i el
préssec gegant, Les bruixes que no
semblaven bruixes, l’inconfusible
Charlie i la fàbrica de xocolata o
La Matilda il·lustrada
per en Quentin Blake.
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Matilda,

la

nena

l’apassionava llegir.

heroïna

que

Willy
Wonka

l’il·lustrador definia així: “es tractava de la
unió de dos persones diferents però a qui
agradava i unia el que feien a més a més de
compartir l’humor. Aquest era el nostre

EN QUENTIN BLAKE

Van ser molts anys compartint feina i que

cas. He de dir, però, que Dahl era més
entremaliat que jo. Per això vaig arribar a
dibuixar coses que mai hauria imaginat”.
Tot i que aquesta parella és la més
coneguda també hi ha hagut altres
il·lustradors que s’han atrevit a
interpretar Roald Dahl amb els seus
dibuixos. Dos exemples els tenim
amb Claudia Ranucci que va il·lustrar
Els Mimpins o el més actual, Iban
Barrenetxea, amb el llibre La cata.
Il·lustrar no és una tasca senzilla i
encara menys si ho fas amb un autor
que ha arribat a vendre 100 milions de còpies dels seus
50 llibres a tot el món. Així i tot ens costa parlar de Roald
Dahl sense fer-ho de Quentin Blake. Una gran parella professional que ens ha
donat moments de lectura inoblidables.

Altres llibres d’en Quentin Blake
Bouchard, André. No sé on tinc el cap. Il. Quentin Blake. Combel, 2009. I* Bou
Blake, Quentin. Doña Eremita sobre ruedas. Ekaré, 2011. I* Bla
Blake, Quentin. Los bolsillos de Lola. Kalandraka, 2010. I* Bla
Blake, Quentin. Sólo se es joven... ¡dos veces! Océano, 2008. I* Bla
Blake, Quentin. Un barco en el cielo. Kalandraka, 2007. I* Bla
Plath, Sylvia. El libro de las camas. Il. Quentin Blake. El Zorro Rojo, 2014. I** Pla
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Personatges irreverents
excèntrics i estrafolaris
En Roald Dahl era un mestre a l’hora de crear personatges estrafolaris,
excèntrics i irreverents, perfils autèntics amb una marca pròpia, personatges
roald dahl. En aquest apartat hem cercat i trobat precisament això personatges
extravagants que ens deixen a quadres, amb la boca oberta i el somriure posat.
Us presentem... :

Mademoiselle Eugéne Chignon
Institutriu d’ofici, l’Eugéne és una jove francesa pèlroja que dur sempre un somriure posat i que és una
mica toixa, que és el mateix que dir que té una
capacitat innata per provocar desastres al seu
voltant. Xoca, ensopega, empeny i fa caure tot allò
que toca. La vols conèixer?
Arboleda, Diego. Prohibido leer
a Lewis Carroll. Anaya, 2013.

El Barreter
Personatge extravagant per excel·lència, el Barreter es
dedica com el seu nom diu a fer barrets. Ell mateix dur
un barret de copa ben enigmàtic amb la llegenda 10/6.
Li encanta recita poesies sense sentit i fer preguntes
inoportunes i descarades, formular enigmes il·lògics i
relatar les històries més absurdes possible.
Carroll, Lewis. Alícia al país de les meravelles. Empúries, 1999.
Carroll, Lewis. Las aventuras de Alicia. Anaya, 1999.
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Se’l pot definir com un revolucionari, doncs el món,
al seu pas, no torna a ser mai més el què era. Amb
les seves fantàstiques invencions botàniques, el
doctor és un científic forassenyat que provoca les
més divertides i catastròfiques conseqüències amb

PERSONATGES IRREVERENTS

Dr. Bombastus Dulcimer

la seva manipulació de la naturalesa.
Dulcimer, Bombastus. Bombástica naturalis. A buen paso, 2010.

Sir Gadabout
Cavaller medieval de l’època
del Rei Artús. Vestit amb una
armadura

oxidada,

armat

amb una espasa apedaçada i
cavalcant sobre el llom d’un cavall de més de 90 anys Sir Gadabout és ... el
pitjor cavaller del món, però molt treballador i educat i sempre disposat a
salvar qualsevol damisel·la o animal, persona en perill.
Beardsley, Martyn. Sir Gadabout. Bambú, 2010.

Pippi Langstrump
La Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta
Efraimsdotter Långstrump és filla d’un rei pirata.
Contestatària, rebel i amb un gran sentit de
l’humor i la justícia, la Pippi o Pippi Calcesllargues
amb tan sols 9 anys és tot un personatge... un
vestit fet de pedaços de roba, dues inconfusibles
trenes pèl-roges ben trempades i una mitja de
cada color la fan inigualable.
Lindgren, Astrid. Pippi Calcesllargues. Joventut, 1982.
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PERSONATGES IRREVERENTS

Mortadelo
D’ulls negres, calb (degut a un catastròfic invent del
professor Bacterio), prim i amb un gran nas. Fa 1,65
d’alçada pesa 69 quilos i posseeix una fantàstica
capacitat per disfressar-se i camuflar-se en qualsevol
cosa sense excepció. Mortadelo és un agent secret
de la T.I.A. i així que fica la pota en algun dels casos
que investiga desapareix cap a algun lloc desert i
remot del planeta disfressat d’animal.
Ibáñez, Francisco. Mortadelo y Filemón: agencia de información.
Ediciones B, 2008.

Professor Revillod
El Professor Revillod és un destacat científic i
gran viatjant que recorre tot el món cercant tot
allò que encara resta per descobrir. El professor
va viure al segle XIX i va ser un savi naturalista
que va descobrir increïbles espècies com el carfant.
Murugarren, Miguel. Animalari universal del Professor Revillod.
Fondo de Cultura Económica, 2003.

Professor Tornassol
Excèntric i imprevisible Silvestre Tornassol és un gran
científic “una mica dur d’orella” que posa els pels de
punta al Capità Haddock cada cop que intenta
mantenir una conversa coherent amb ell. Esplèndid
inventor i creador d’una tecnologia punta és un savi
distret que va sempre acompanyat del seu abric verd,
un paraigua i un pèndol i un coll de camisa massa tibat.
Hergé. L'afer Tornassol. Joventut, 1999.
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Navega i descobreix
Recursos a Internet
Si vols endinsar-te en el món del nostre estimat autor també ho pots fer
mitjançant Internet. Sabies que a Anglaterra hi ha un museu impressionant sobre
ell i la seva obra? Vols conèixer-ne més de la sempre incansable Lola Casas? vols
formar part del club de fans de Roald Dahl? A més a més, a Internet podràs gaudir
de tots els tràilers de les adaptacions que s'han fet. Et quedaràs amb ganes de
més!

Pàgines web i recursos en línia
Internet

Movie

Database,

filmografia

Roald

Dahl

[en

línia].

<www.imdb.com/name/nm0001094/>.
Lola Casas [en línia]. Blog de l’autora i poetessa que va conèixer el Roald Dahl i
van mantenir una relació d’amistat. <www.lolacasas.com/wordpress/>.
Museu oficial del Roald Dahl [en línia]. <www.roalddahl.com/museum>.
QUENTIN BLAKE, pàgina oficial [en línia]. <www.quentinblake.com/>.
ROALD DAHL, pàgina oficial [en línia]. <www.roalddahl.com/>.
Roald Dahl, projecte en xarxa [en línia]. Projecte col·laboratiu entre diverses
escoles i biblioteques del Maresme per celebrar el centenari del naixement de
l’autor. Inclou activitats, recursos, etc. <http://roalddahl100.blogspot.com.es/>.
Roald Dahl Fans [en línia]. <www.roalddahlfans.com/>.
Roald Dahl i la fàbrica de contes [en línia]. Especial al Gènius, web infantil de la
Xarxa de Biblioteques Municipals. <genius.diba.cat/roald-dahl>.

20

WEBS I RECURSOS EN LÍNIA

Roald Dahl world [en línia]. Pàgina web de l’editorial Puffin, publica els seus
llibres al Regne Unit. <www.penguin.co.uk/puffin/worlds/roald-dahl/>.
Roald Dahl’s audiobooks [en línia]. Audiollibres en anglès de les obres d’en
Roald Dahl.
<www.youtube.com/channel/UCnuVZKQcWZ38TUEwXWmulTQ>.
Roald Dahl’s Marvellous Children Charity [en línia]. Fundació benèfica de
l’autor que treballa per millorar la vida dels infants malalts al Regne Unit.
<www.roalddahl.com/charity>.

Vídeos i tràilers
Agu Trot [en línia]. Tràiler oficial de 2015 de l’adaptació per a televisió d’Agu Trot,
encara no estrenada a Espanya. <https://youtu.be/165NXvc4JIw>.
Charlie y la fàbrica de chocolate [en línia]. Tràiler oficial de la pel·lícula de 2005,
adaptada i dirigida per Tim Burton. <https://youtu.be/BGem82vCZNM>.
Fantástico Señor Fox [en línia]. Tràiler oficial de la pel·lícula d’animació de 2010,
dirigida per Wes Anderson. <https://youtu.be/7ERhFx6P7Ug>.
James y el melocotón gigante [en línia]. Tràiler oficial de la pel·lícula de 1996,
adaptació de la història amb el mateix títol. <https://youtu.be/T99srg82b5Q>.
La maldición de las brujas [en línia]. Tràiler oficial de la pel·lícula de 1990.
<https://youtu.be/HuJ03oSa_3w>.
Matilda [en línia]. Tràiler oficial de la pel·lícula de
1996, adaptació del conte amb el mateix títol.
<https://youtu.be/7i-hSS2xYTI>.
Roald Dahl, canal oficial de youtube [en línia].
<www.youtube.com/user/officialroalddahl>.
Un mundo de fantasia [en línia]. Tràiler oficial de la
pel·lícula de 1971, basada en el llibre Charlie i la
fàbrica de xocolata.
<https://youtu.be/7k-d_bj_6kM>.
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GRÀCIES!
A la Lola Casas per regalar-nos la
meravellosa introducció d’aquesta guia
i plasmar en paraules la passió que
desperta en Roald Dahl, talment un
gran amic gegant.
Ens han dit que descanses
en un lloc plàcid i tranquil,
on els verds s’estenen
sobre un suau paisatge
de pujols, prats i arbres
on els ocells hi fan niu.
Ens han dit que descanses
sota un cel boirós i gris,
tot esperant
una primavera llunyana.
Poema realitzat pels nens i nenes de la
classe de 4t dels quals la Lola Casas era
mestra, poc després de la mort d’en
Roald Dahl, el 23 de novembre de 1990.

Les fantàstiques il·lustracions d’aquesta guia de lectura són dels artistes: Quentin Blake,
Iban Barrenetxea, Luke Pearson, Ibáñez, Hergé, John Tenniel i Raúl Sagospe. Les imatges
utilitzades són propietat dels seus autors i editorials i s’han utilitzat sense ànim de lucre
per difondre la seva obra i la de Roald Dahl. Tipografies: Cartoon Relief de Galdino Otten;
Scruffy Angel de Darcy Baldwin; KG Turning Tables de Kimberly Geswein.
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