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[…] Mi padre creía que todos los niños poseen una bra-
sa, pero alguien debe encender el fuego. Y una vez en-

cendido debe atizarse con frecuencia, y es de importancia 
vital que se mantenga y no se apague nunca. Todos los 

libros para niños de mi padre llevan un volcán rugiendo 
en sus entrañas. Arrojan cientos de ideas provocativas y 

excitantes fogonazos. Estan llenos de ternura.  

[Tessa Dahl. “Mi padre Roald”. El País  12-06-1988] 

 Amb aquestes paraules Tessa Dahl definia l’escrip-

tura del seu pare i la manera amb que aquest concebia 

l’adquisició de l’hàbit lector dels infants. Un hàbit que 

s’assoleix desvetllant des de ben petits el plaer de llegir o 

com deia Dahl “encenent el foc” a través de bones 

històries que t’atrapin des del principi. Històries com les 

que ell ens ha deixat i que malgrat passin els anys 

continuen  vigents per la seva qualitat literària i perquè 

contenen l’essència del seu autor: una imaginació sense 

límits, humor i diversió a dojo, unes gotes d’irrreverència,  

també d’esperança i un polsim de tendresa, per això no és 

estrany que personatges com el GAG, Matilda, Charlie, 

Danny, els Culdolla, etc. hagin passat a formar part del 

nostre imaginari.  Per commemorar el centenari del 

naixement d’aquest autor,  la Xarxa de Biblioteques 

Municipals de Vilanova i la Geltrú us presenta aquesta 

guia de lectura on trobareu les seves obres disponibles a 

les biblioteques de la ciutat, esperant-vos per a que les 

redescobriu o les llegiu per primera vegada. 

  

 Amb les sigles BACT us indiquem que els 

documents  es troben disponibles a la Biblioteca Armand 

Cardona Torrandell  i amb les sigles BJOM, que es troben 

a la Biblioteca Joan Oliva i Milà. 

 
 "El Sr Hoppy barrinava sense perdre ni un 

minut perquè estava convençut que aquesta 

era una bona ocasió per a ell. Aprofita-ho, es 

deia, aprofita-ho de pressa.-Sra Silver -va dir- 

casualment jo sé que s'ha de fer perquè les 

tortugues creixin més depressa, si realment ho 

vol saber. 

-De debò? Sisplau, digui-m'ho! -Va exclamar 

la Senyora SIlver- Què potser no li encerto la 

dieta? 

-Una vegada vaig treballar al nord d'Africa, i 

d'allà és on vénen totes les tortugues d'Angla-

terra. Un beduí d'una tribu va explicar-me el 

secret..." 

 

 "I si el miràveu un xic 
més a prop (tapin-se el nas, se-

nyores i senyors), si clavàveu 
una ullada enmig d'aquella cri-

nera del bigoti que li pujava 
llavi amunt, hi trobaríeu objec-

tes més grans que li havien pas-
sat per alt en fregar-se amb la 
mà, els quals eren allí de feia 

mesos i mesos, com ara un tros 
de formatge florit i ple de cucs, 
un pegot de cereals vell i fasti-
gós o fins i tot la cua llefiscosa 

d'una sardina de llauna" 

  "Ep! -va pensar en 

Jordi de cop-. Ah! Hum! Ja sé 

que faré. Li prepararé una nova 

medecina, una que serà tan for-

ta, tan intensa i tan fantàs>ca 

que la curarà completament o li 

farà volar la closca. Li prepararé 

una medecina màgica, una me-

decina que encara no ha fet cap  

metge...” 



 
El dedo mágico 

 
El poder incontrolable d’un dit: 

Una nena de vuit anys té un poder especi-
al amb el dit índex de la seva mà. Quan 
s'enfada amb algú no pot evitar assenya-
lar-lo amb el dit, i llavors, passen coses 
sorprenents. Els seus veïns, els Gregg, són 
bona gent, però els agrada molt caçar 

ànecs, en canvi al dit màgic això no li fa cap mena de grà-
cia. Us imagineu que va passar després d'assenyalar-los? 

El dedo mágico. Roald Dahl; ilustraciones de Quentin Blake. 

Barcelona: Alfaguara, 2015. I** Dah. BJOM. 

El fantàstic senyor Guillot 
 

Guillots llestos i pagesos estúpids: 

El senyor Guillot era molt llest. Vivia 
amb la seva família dins d'un cau sota 
d'un arbre i per sobreviure robaven ga-
llines i ànecs a les granges dels vol-
tants, però tres grangers acomodats i 
malvats els volien caçar... Podrà l'en-
giny del senyor Guillot aturar-los? 

El fantàstic senyor Guillot. Roald Dahl; il·lustracions de 

Quentin Blake. Barcelona: RBA-La Magrana, 2010. I** Dah. 

BJOM 

La girafa, el pelicà i jo 

 
Les aventures de l'equip dels Netejafi-

nestres: 

Billy és un nen que somia en tenir a prop 
una botiga de dolços. Al davant de casa 
seva hi ha un casalot abandonat que s'ha 
reconvertit en una empresa de netejar 
finestres, on hi viuen una girafa, un pelicà 
i un mico. Tots es fan amics i formen l'e-

quip dels Netejafinestres; un dia reben l'encàrrec de nete-
jar la casa del duc de Hampshire, una casa amb 677 fines-
tres i mentre les netejaven descobreixen que un lladre 
està robant les joies de la duquesa. 

La girafa,  el pelicà i jo.  Roald Dahl; il·lustracions de Quen-

tin Blake.  Madrid: Alfaguara [etc.], 2002. I** Dah. BACT 

Edició del 2005, en castellà, per Alfaguara. BJOM 

La meravellosa història de Henry Sugar 

La meravellosa història de Henry 

Sugar. Roald Dahl. Barcelona: Em-

púries, 2004. JN Dah. BACT, BJOM 

Intercanvi de parelles i altres contes 

Intercanvi de parelles i altres con-

tes. Roald Dahl.  Barcelona: Colum-

na, 2005. N Dah. BACT, BJOM. 

 

Els millors relats 

Els millors relats. Roald Dahl. Car-

caixent: Sembra, 2016. N Dah. 

BJOM 

Mi tío Oswald 

Mi tío Oswald. Roald Dahl. Barcelo-

na: Anagrama, 2002. N Dah. BACT, 

BJOM 

Històries imprevistes 

Històries imprevistes. Roald Dahl.  

Barcelona: Educaula, 2016. N Dah. 

BJOM. 

Edició del 2005, per Empúries. BACT 

Històries de fantasmes 

Històries de fantasmes. Roald Dahl.  

Barcelona: Estrella Polar, 2010. JN 

Dah. BJOM. 



Agu trot 

L'inici d'una història d'amor: 

El senyor Hoppy està enamorat de la seva 
veïna, la senyora Silver, però és molt tí-
mid i no s'atreveix mai a confessar-li. La 
senyora Silver, en canvi, només té ulls per 
a la seva tortuga Alfie, -o això és el que 
sembla- per això el senyor Hoppy, amb el 

seu enginy, dissenyarà un pla per conquerir el cor de la 
seva veïna, un pla on no hi faltaran com a mínim 140 tor-
tugues. Ho aconseguirà? 

 

Agu trot. Roald Dahl; il·lustracions de Quentin Blake. 

Barcelona: Estrella Polar, 2010. I** BJOM 

Edició del 2002, en castellà, per  Alfaguara. BACT 

   A partir de 7 anys 

Cuentos en verso para niños perversos 
 
Històries de sempre amb un toc dife-

rent: 

Dahl adapta els contes tradicionals capgi-

rant-los com un mitjó, d'una manera per-
versa i amb seu característic sentit de l'hu-

mor. Tots tenen un final sorprenent que 

no et deixarà indiferent. 

Cuentos en verso para niños perversos. Roald Dahl; con 

ilustraciones de Quentin Blake. Madrid: Altea, 1999. I** 

Dah. BACT. 

Un llibre pop-up per explorar la fàbri-

ca de xocolata: 

El senyor Willy Wonka obre les portes 

de la seva fantàstica fàbrica de xocolata 

a cinc nens, un d’ells serà en Charlie. 

Voleu endinsar-vos en aquesta aventura 

on no hi faltaran caramels, dolços i molta xocolata? 

Charlie i la fàbrica de xocolata 

Charlie i la fàbrica de xocolata. Roald Dahl; il·lustracions de 

Quentin Blake. Barcelona : Combel,  2011. I** BJOM 

 "Només una vegada a l'any, pel seu aniversari, Charlie 

Bucket podia tastar una mica de xocolata. Tota la família estal-

viava per aquesta ocasió especial, i quan arribava aquest gran 

dia regalaven a Charlie una xocolatina petita perquè se la men-

gés ell tot sol. I cada cop que la rebia, aquests meravellosos 

matins dels seus aniversaris, la guardava amb cura dins d'una 

capseta que tenia, i la reservava zelosament, com si fos una 

barra d'or massís. Durant uns quants dies només es permetia el 

luxe de mirar-se-la, però mai de tocar-la. Després, a la fi, quan 

ja no podia resistir-ho més..." 

 A continuació volem  posar a 

prova els vostres coneixements 

dahlescs? Hem seleccionat frag-

ments d’algunes obres de Roald 

Dahl. Sabreu el títol que li corres-

pon a cada fragment? La solució, 

com sempre, a les biblioteques 

de la  Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la 

Geltrú! 

"-El que vostè pateix és una 
malaltia molt rara, anome-
nada dislèxia -del-revés-cap
-al-dret-. És força freqüent 
entre les tortugues, que 
pronuncien així la meitat 
del seu nom, trot-uga, i les 
pobret es es pensen que 
d'aquesta manera poden 
trotar com els cavalls. Per 
sort, hi ha un remei molt 
senzill. 

-Digui-me'l! -va saltar el 
rector-. Si us plau, digui-
me'l.  

-Quan parli ha de caminar a 
recules; aleshores les parau-
les li sortiran del dret. És de 
sentit comú" 



A partir de 10 anys 

Les bruixes 

La dificultat d'enxampar les bruixes: 

Les bruixes de debò es vesteixen amb ro-
ba corrent i s'assemblen a dones corrents, 
per això costen tant d'enxampar. Aquesta 
història narra com un nen de set anys, 
víctima de les males arts de la Reina de les 
bruixes, s'enfronta a totes les bruixes 
d'Anglaterra, amb l'ajuda de la seva àvia. 

Les bruixes. Roald Dahl; il·lustracions de Quentin Blake. Bar-

celona: Estrella Polar, 2013. I*** Dah. BJOM 

Edició del 2005, per Empúries. BACT 

Charlie i la fàbrica de xocolata  
 

Una dolça esperança pel Charlie Bucket: 

El senyor Wonka, propietari d'una fàbrica 
de xocolata, ha amagat cinc bitllets dau-
rats dins cinc xocolatines. En Charlie, un 
nen molt pobre, que només es pot perme-
tre comprar una xocolatina a l'any, té un 
cop de sort i troba un d'aquests cinc bit-

llets. Amb aquesta troballa, la seva vida i la de la seva fa-
mília canviaran per sempre. 

Charlie i la fàbrica de xocolata. Roald Dahl; il·lustracions de 

Quentin Blake. Barcelona: RBA-La Magrana, 2010. I*** 

Dah. BJOM 

Edició del 2001, per la Magrana. BACT. 

Edició del 2009, en castellà, per Alfaguara. BJOM 

Charlie i el gran ascensor de vidre 
 

L'aventura espacial d'en Charlie Bucket: 

És la continuació de Charlie i la fàbrica de 

xocolata. En Charlie ja és l'amo de la fàbri-
ca i se'n va amb la seva família i el senyor 
Wonka a emprendre un viatge a l'espai 
exterior amb el gran ascensor de vidre, 
però accidentalment, per un error tècnic, 

l'ascensor entra en òrbita i junts s'hauran d'enfrontar a 
perills inesperats. 

Charlie i el gran ascensor de vidre. Roald Dahl; il·lustracions de 

Faith Jacques. Barcelona: La Magrana, 1998. BACT 

Edició del 2015, en castellà, per Alfaguara. BJOM 

"1 de enero. 

Cuando yo era pequeño, tenía un barquito de 

hojalata –no existía el plástico en aquellos 

días- que llevaba un diminuto motor de cuer-

da, y solía jugar con él mientras me bañaba. 

Un día, en su casco apareció un agujero, el 

barco se llenó de agua y se hundió. Después, 

durante muchas semanas me metí en la bañe-

ra temiendo que en mi propia piel apareciese 

otro agujero, justo como le había ocurrido al 

barco, y pensando que mi cuerpo se llenaría 

de agua también y yo me hundiría y me mori-

ría. Pero aquello nunca ocurrió y a mí no deja-

ba de asombrarme la impermeabilidad de la 

piel que recubría mi cuerpo. Tanto si jugáis 

con un barquito como si no, un baño caliente 

es lo mejor para cualquiera en el triste mes de 

enero. Las emociones de Navidad hace tiempo 

que han pasado, el colegio pronto empezará de 

nuevo y no hay nada que esperar, excepto 

frías semanas. Si pudiera, arrancaría enero 

del calendario y pondría otro julio en su lu-

gar." 

Fragment de Mi año. 



Descobreix la seva vida Descobreix el Dahl adult 

 L'empremta de Dahl en el món de la literatura 

infantil és ben coneguda, però pocs saben també que va 

deixar un bon nombre de relats per a adults i joves, 

alguns d'ells van fascinar al director de cinema Alfred 

Hitchcock, com els d’“Històries imprevistes” i el mateix 

Dahl els va adaptar per a la televisió. De fet, la seva 

primera història va ser creada per a adults i publicada pel 

Saturday Evening Post,  l’any 1942 amb el títol “A piece 

of cake”. Era un relat sobre els seus dies com a pilot de 

combat de la Royal Air Force. L’origen del mateix  va ser 

totalment casual. L’escriptor C.S. Forester treballava al 

Saturday Evening Post escribint relats bèl·lics i va 

contactar amb Dahl, quan aquest treballava a 

l’embaixada britànica a Washington per tal de recollir 

notes sobre la seva experiència de pilot de combat de la 

RAF i elaborar-ne un breu relat. Van quedar un dia per 

dinar junts i davant la impossibilitat de Forester de 

prendre notes de manera ordenada, de tot el que li 

explicava Dahl durant el dinar va fer que aquest li 

proposés d’enviar-li per escrit  per tal de poder continuar 

dinant tranquils. Així va ser, i quan Forester va rebre el 

text que Dahl li va enviar no es va atrevir ni a tocar ni una  

coma i va quedar perplex del talent de l’aleshores 

desconegut escriptor.    

Si us endinseu en el Dahl adult comprovareu també 

perquè l’autor es mereix la categoria de clàssic.  Les 

seves obres contenen elements fantàstics, és 

transgressor, irònic, delirant, recargolat, corrosiu,  i els 

seus girs argumentals són totalment sorprenents.... 

imprevistos.  

La meravellosa medecina d'en Jordi 
 

Una increïble medecina per a una 

àvia "especial": 

La majoria d'àvies són velletes molt 

amables, sobretot amb els seus néts. 
L'àvia del Jordi, en canvi, es passa el 

dia rondinant i renyant-lo, però la 

paciència del Jordi té un límit i per 
això ha decidit passar a l'acció. Així que prepara una 

medecina meravellosa que té uns efectes increïbles 

en l'àvia i en tots els animals que la proven. 

La meravellosa medecina d'en Jordi. Roald Dahl; 

il·lustracions de Quentin Blake. Barcelona: Empúries, 

2004. I** Dah. BACT,  BJOM 

Edició del 2005, en castellà, per Alfaguara. BACT 

¡Qué asco de bichos!  El cocodrilo enor-

me 

Animals divertits i peculiars: 

Qué asco de bichos són nou relats en 
vers protagonitzats per animals sin-

gulars. El cocodrilo enorme narra els 

trucs d'un cocodril africà per menjar

-se tots els nens. 

¡Qué asco de bichos!; El cocodrilo enorme. Roald Dahl; 

ilustraciones de Quentin Blake. Madrid: Alfaguara, 2005. 

I** BJOM. 

El rector de Nibbleswicke  

 
Un capellà amb una estranya dis-

lèxia: 

Mossèn Robert Lee, el nou rector 

de Nibbleswicke havia patit una 

greu dislèxia que ja havia superat, 
però al cap de poc d'arribar a 

Nibbleswicke els nervis li provo-

quen una nova i estranya dislèxia: les paraules li sur-
ten al revés i això provoca molta confusió entre els 

seus parroquians.  

El rector de Nibbleswicke.  Roald Dahl; il·lustracions de 

Quen>n Blake.  Barcelona: La Magrana,  1991. I** Dah. 

BJOM 

Edició del 1994, en castellà, per SM. BACT, BJOM. 



Els culdolla 

 
Barbes fastigoses,  bromes terribles i 

molta lletjor: 

El senyor i la senyora Culdolla són horri-
bles, dolents i molt bruts. No paren de fer-
se la guitza amb unes bromes terribles i 
odien els nens i els animals. Però les coses 
canvien quan la família de mones que te-

nen engabiades al jardí, les Maga-bum, coneixen l'ocell 
Capgirolla i junts preparen un pla per venjar-se dels mal-
vats senyor i senyora Culdolla. 

Els culdolla. Roald Dahl; il·lustracions de Quentin Blake; tra-

ducció de Carme Geronès i Carles Urritz. Barcelona: La Ma-

grana, 2004. I*** BACT 

Edició del 1998, per la Magrana. BJOM 

Danny, el campeón del mundo 
 

El millor pare del món: 

En Danny viu amb el seu pare dins d'una 

caravana, la seva mare va morir quan ell 

tenia només quatre mesos. El seu pare no 
era gaire instruït però sí un fantàstic nar-

rador, li explicava contes cada nit abans 

d'anar a dormir. Una nit li va explicar la 
història d'un gegant simpàtic que feia unes pólvores mà-

giques amb els somnis dels nens mentre dormien. Us 

sona aquesta història? Uns anys més tard Dahl escriuria, 

a partir d'aquesta idea, el Gran Amic Gegant.  

En Danny està molt orgullós del seu pare, fins que desco-
breix un gran secret, però malgrat tot se l'estima i està 

disposat ajudar-lo. 

Danny, el campeón del mundo. Roald Dahl; ilustraciones de 

Quen>n Blake.  Barcelona: Alfaguara, 2015. I*** Dah.  BJOM 

Records, aventures i experiències vitals dolces i 

amargues: 

 Aquests tres llibres són els més autobiogràfics de 

l'autor, el primer, El nen, es centra amb la seva infantesa. 

Ens relata moments durs i emocionants com la mort del 

pare i de la seva germana, les vacances a una illa, i 

sobretot els seus anys d'estudiant que van marcar-lo 

molt. Els seus professors opinaven d'ell que era un inú>l 

per a l'escriptura i sovint rebia càs>gs Msics molt durs i de 

manera injusta, fins i tot per part d'altres alumnes més 

grans que demostraven així la seva autoritat. Per això 

moltes de les seves històries estan protagonitzades per 

nens orfes, mestres i escoles molt estrictes. El segon 

llibre és la con>nuació del primer i ens explica les 

aventures de joventut que va viure mentre feia de pilot 

de combat de la Royal Air Force, durant la segona guerra 

mundial, i els seus viatges per l'Àfrica.  El darrer llibre és 

un cant a la natura quo>diana, l'autor ens relata un 

viatge biogràfic, mes a mes, a través dels canvis que 

experimenta la natura en el transcurs d'un any. 

Descobreix la seva vida 

El nen: contes d'infància. Roald Dahl. Barcelona: 

Empúries, 2004. I*** Dah. BACT. 

Edició del 2005, en castellà, per Alfaguara. BJOM 

Mi año. Roald Dahl; ilustraciones de Quentin Blake. 

Madrid : SM, 1998. I*** BACT 

Sol pel món.  Roald Dahl. Barcelona: Empúries, 

2000. JN Dah. BJOM 

Edició del 2015, en  castellà, per Alfagurara. BACT, 

BJOM. 

 



El gran amic gegant  
 

El coratge i el valor de l'amistat: 

Sophie és una nena raptada d'un orfenat 
per un gegant bo i vegetarià, que parla 
d'una forma molt estranya, diu paraules 
com fangstigós, cogombroll, petiquipum 

o litinèsia, és el Gran Amic Gegant. 
Aquest se l'emporta a viure a la seva co-
va i es fan molt amics. La Sophie, amb 

l'ajuda del GAG prepararà un pla per capturar els gegants 
malvats que volen menjar-se tots els nens, homes i dones, 
un pla on es veurà implicada fins i tot la reina d'Anglater-
ra. 

El Gran Amic Gegant. Roald Dahl; il·lustracions de Quentin 

Blake. Barcelona: RBA-La Magrana, 2015. I*** Dah. BJOM 

Edició del 1997, per La Magrana. BACT 

James i el préssec gegant 
 

Màgia i aventura per capgirar la vida 

d'en James: 

James és un nen orfe que viu amb dos 
tietes que el tracten molt malament... 
però  un dia un vellet se li acosta i li regala 
unes boletes verdes que li canviaran la 
vida. Són unes boles màgiques que faran 
créixer un préssec del presseguer del pati 

de les seves ties, un préssec gegant i habitat per uns és-
sers insòlits, amb els que James començarà un viatge fas-
cinant i veurà coses que ningú ha vist mai. 

Matilda 
  

Una heroïna de 5 anys: 

Matilda és una nena intel.ligent i sensible 
a la que li encanta llegir, però té la mala 
sort de tenir uns pares que no la valoren i 
que més aviat els hi fa nosa. A l'escola 
coneix la senyoreta Honey, que l'estima 
tal com és, i la senyora Trunchbull, la di-
rectora que regeix el centre amb unes 

normes molt estrictes i injustes. De forma accidental Ma-
tilda descobreix que té uns poders extraordinaris que avi-
at fa servir per fer justícia. 

Matilda. Roald Dahl; il·lustracions de Quentin Blake. 

Barcelona: Estrella Polar, 2015. I*** Dah. BJOM 

Edició del 2006, per Empúries. BACT 

Edició del 2007, en castellà, per Alfaguara. BACT 

James i el préssec gegant. Roald Dahl; il·lustracions de 

Quentin Blake. Barcelona: La Magrana, 2003. I*** Dah. 

BACT 


