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Els contes
de
fantasmes
de l'avi
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DESLLIGADA

Un tastet abans de llegir

Llamps i trons! D ’ aquells que fan por i que
només sentir-los vols amagar - te sota una

manta . O a la falda de l ’ avi .
Ai, els avis! Sort en tenim que sempre tenen un
munt d ’ històries per explicar - nos . Com aquest
avi , que una tarda de pluja , vents , llamps i trons
comença a explicar històries que fan venir
esgarrifances a tothom .
Però a qui no li agraden aquestes històries que
fan por, però que si ets damunt la falda de l ’ avi
et fan sentir el més valent del món?

Per saber alguna cosa de l’autor del llibre
James Flora va néixer quan esclatava la primera

guerra mundial . Tot i que el seu nom era James ,
tothom li deia Jim . Es va fer molt famós perquè
va
dissenyar
els
logotips
de
dues
discogràfiques que van fer història : RCA Victor i
Columbia Records . I va escriure 17 contes per a
nens i nenes .
Li encantava escriure, però el que més li agradava
era fer dels seus dibuixos petites històries per
poder-les llegir. Segurament que ser pare de cinc
fills el va fer tot un expert a explicar contes i,
sobretot, contes de terror!

Per saber alguna cosa del traductor del llibre

Yannick García és molt més jove que James, va

néixer a Amposta l’any 1979.
És escriptor i ha guanyat premis de poesia i el
premi Documenta de narrativa . Gràcies a ell
podem llegir en català obres d ’ autores i autors
que escriuen en anglès . També és intèrpret i fa
la la traducció simultània al català quan algú
parla .

Elements QUE CAL destacar
Para atenció a:

Els petits detalls amagats a les il·lustracions
El primer conte i l´últim estan connectats per
un element
Les frases que es repeteixen
Com s’enllacen els contes
El final

Ara et toca a tu!
Fes una llista de personatges
que surtin als contes de por, o
d’aquells personatges que et fan
por, com per exemple els
fantasmes.
Com els dibuixaries, tu?
Organitza una exposició de
personatges
de
por . Pot
participar-hi tota la classe tot i
que no hagi llegit el llibre .
Segur que molts tenen al cap un
personatge de por.
Demana permís a la direcció de
l’escola per trobar un lloc on
exposar-los.
Podeu convertir un passadís
avorrit en un passadís de por.

Llibres relacionats
Un sopar de por
Meritxell Martí i Xavier Salomó. Cruïlla.

Mortina 1. Una història per morir- se de
riure
Barbara Cantini. Traducció de Jordi
Vidal i Tubau. Edita La Galera.
Els caçadors de fantasmes i la
columna de foc
Cornelia Funke. Traducció de
Ramon Montón Lara. Edita Estrella
Polar.
Com fer-se amic d’un fantasma
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