
25 anys de l’estrena  
del film Jumanji  
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Jumanji! 
 

“No comencis si no tens la intenció d’acabar”, aquesta 
és l’advertència que llegeixen en Peter i la Judy en el joc 
de taula que s’han trobat al parc. Aquesta nit s’estan 
sols a casa, els seus pares tornaran tard i l’avorriment 
els empeny a començar la 
partida...  

El que no s’haurien imagi-
nat mai és que la línia en-
tre realitat i fantasia fos 
tant fina! Què hi fan 
aquests micos a la taula de 
la cuina?  
Sembla que tot el que pas-
sa en el taulell del joc es transforma en realitat i... si tot 
succeeix a la jungla, ja us podeu imaginar en què es pot 
convertir la casa!  

QUÈ ÉS JUMANJI? 
 
 

· Títol del llibre de Chris Van Allsburg 
publicat el 1981. 

 

· Títol del film que es  va estrenar als ci-
nemes el 1995. Se’n va fer una nova ver-
sió el 2017. 
 

· Títol d’una sèrie de televisió americana 
inspirada en el film i emesa entre el 1996 
i 1998. 
 

· És el crit que es fa per a solucionar algu-
na cosa de forma màgica (de moment no 
ha funcionat mai...). 
 

· És una paraula Zulu que significa “molts 
efectes”. 

        

A la Biblioteca trobareu: 

La escoba de la viuda  

Jumanji  

El naufragi del Zèfir  

El higo más dulce  

Los misterios del señor Burdick  

al Verd 121 

El expresso polar al C-39 Nadal VAN 

 

CHRIS VAN ALLSBURG 
2020 

 
 
Nom: Chris Van Allsburg 
Vaig néixer a Michigan (Estats Units) l’any 1949 

Ofici: escultor, escriptor i il·lustrador 

Sóc el creador... de contes per a infants i joves com El jardín 
de Abdul Gasazi, L’Exprés Polar o Jumanji. D’aquest dos úl-
tims n’han fet un film. Sóc escultor però la meva companya, 
que és mestra de secundària, em va animar també a escriure 

i il·lustrar les meves històries i d’aleshores ençà he compaginat els dos oficis. Els meus 
dibuixos són tant reals perquè vull fer creïble tot el que és fantàstic. 

Una curiositat... a la primera història que vaig escriure El jardín de Abdul Gasabi, hi 
apareix un gos anomenat Fritz. Em vaig inspirar en el gos de la meva germana, un bull 
terrier anomenat Winston a qui considerava un més de la família. En Winston va patir 
un accident i a partir d’aquell fet el dibuixo sempre en tots els meus llibres. A veure si el 
trobeu?  
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