
75 anys de la publicació de  
“Pippi Calcesllargues s’embarca”  
El segon llibre de les famoses aventures d’aquesta nena  

rebel i divertida creada per l’autora sueca.  
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Qui és Pippi Langstrump? 
El meu nom és Pippilotta Delicatessa Windowshade 
Mackrelmint (però tothom em diu Pippi). Sóc filla 
del capità Efraïm Calcesllargues, que va ser el rei 
dels mars i avui és el rei dels caníbals.  

Tinc una caseta a Suècia que es diu Villekulla. Hi vaig 
arribar amb el meu mico Nelson i el meu cavall. Avi-
at em faig fer amiga de l’Annika i en Tommy que 
viuen a la casa del davant i van a dormir molt més 
d’hora que jo. 
La gent tocada i posada diu que tinc una força extra-
ordinària, una llengua mentidera i una manera de 
viure excepcional.  
El món n’és ple, d’aventures, i jo vull viure-les totes, 
perquè tot m’agrada, ja sia fer pastissos sense sortir 
de la cuina de casa o navegar vent en popa pels 
mars del sud.   
Si m’assabento d’alguna injustícia em poso com una 
moto, i com que sóc la nena més forçuda del món 
puc fer un terrabastall dels grossos! 

SENYALS D’IDENTITAT 
 
· Tinc molta, moltíssima força. Cap nena de la 
meva edat en té tanta com jo. 
 

· Tinc la cara plena de pigues, dues trenes de 
color panotxa i una boca riallera. 
 

· Com que duc una mitja de cada color i unes 
sabates molt còmodes diuen que tinc aspec-
te de pallasso. 
 

        

A la Biblioteca hi trobareu: 
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Nom: Astrid Lindgren 
Vaig néixer a Vimmerby (Suècia) l’any 1907 

Ofici: escriptora 

Sóc la creadora... de Pippi Calcesllarges i d’altres relats per a nois i 
noies com Els germans cor de lleó, El Gnom no dorm... però també de 
novel·les de misteri i fantasia i de guions per a la televisió.   

El 1958 vaig rebre el Premi Hans Christian Andersen, un dels més grans reconeixements 
de la literatura infantil i juvenil. 

Una curiositat... la meva filla quan tenia set anys es va posar malalta i va haver de fer 
llit una temporada. S’avorria molt i em va demanar que li expliqués històries de la Pippi 
Calcesllargues, nom que s’acabava d’inventar! Així és com va néixer el personatge.  

Central Library Sheffield 



   DORM COM LA PIPPI 
 

 

La Pippi dorm amb els peus sobre 
el coixí i el cap sota el llençol.   

Dorm una nit com ho fa la Pippi o     
    inventa una manera nova de 

dormir. 

BALLA 
LA POLCA AMB MI! 

 

Cerca per internet com es 
balla i practica una mica 
amb els pares, avis o amics.  
  Què t'ha semblat el ball?  
      

INVENTA 
PARAULES MÀGIQUES!  

 

 'Tidelipón, Pidelidí'  
Són unes paraules que  
m’he inventat per a  

enfrontar-me als lladres.  
 

Escriu les teves aquí i per a 
què serveixen.... 

 
 

                   FES DE TROBACOSES  
 

                        Surt al bosc, al carrer o la  
                  platja i amb els ulls ben oberts  
                       cerca alguna cosa increïble.  
 

 

        Què has trobat? Fes-ne un dibuix. 

 
 
 

 
         La Pippi anima en Tommy i l'Annika a trobar  
            coses en uns troncs vells i foradats. Els 
               dos germans hi trobaran una llibreta,  
                    una ploma estilogràfica d’argent 
                                      i un collaret! 

       CAMINAR  

    I CÓRRER AMB  

SABATES GROSSES! 

                     INVENTA 
                   UN JOC NOU! 

 

      Amb el Tommy i l'Annika 
             juguem al joc:  
      'prohibit trepitjar el terra'  
   que consisteix a fer una volta   
   per la cuina sense posar els peus    
   a terra ni una sola vegada.    
   Inventa un joc nou ben divertit! 

La Pippi porta unes sabates  
       molt grosses per a poder  
           moure els dits del peu.  
 Posa’t les sabates del pare i porta-les  
                una bona estona.  
                      

         QUÈ  

     VOLS SER  

         QUAN  

        SIGUIS  

       GRAN? 
 
 

        La Pippi vol ser  

            PIRATA! 
                    

        Tria un personatge/dona  
         dels llibres que tens al lot  
             que s'assembli una  
               mica a la Pippi. 
           

                   DIVERTIDA, FELIÇ,  
                FORÇUDA, INDEPENDENT,  
              DECIDIDA, IMAGINATIVA,  
               REBEL, AMB BON COR...  
 

                 AIXÍ ÉS LA PIPPI! 

Com ha anat?  

Escriu el seu nom 

Quin nom té? 

Has dormit bé? 

I tu?   

  Divertit, 

    difícil...? 


