
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA / Figueres

PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULA

 CHARLIE I LA FÀBRICA DE XOCOLATA 
DE TIM BURTON

Dissabte 29 d’octubre, a les 12 del migdia

Amb motiu de  l’exposició temporal  La trista mort  del  Noi  Ostra de Tim 
Burton, el Museu del Joguet de Catalunya i l’associació Cineclub Diòptria 
us conviden a la projecció de la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata, de 
Tim Burton (2005), el dissabte 29 d’octubre, a les 12 del migdia, a la Sala 
Brossa-Frègoli del Museu.

Intèrprets: Johnny  Depp  (Willy  Wonka),  Freddie  Highmore  (Charlie 
Bucket),  David  Kelly  (l’avi  Joe),  Helena  Bonham  Carter  (Sra.  Bucket)  i 
Christopher Lee (pare de Willy Wonka).

Sinopsi:  Charlie, juntament amb quatre nens més, guanya una visita a la 
misteriosa fàbrica de xocolata Wonka, la més gran i  hermètica de tot el 
món.  El  propietari,  el  senyor  Wonka,  els  guia  en  un  camí  gairebé 
impossible en el que coneixeran tots els secrets de fabricació així com uns 
estranys  personatges.  Els  companys  de  Charlie  no  poden  resistir  la 
temptació  i  abandonen  la  visita  allà  on  troben  la  seva  llaminadura 
preferida. Charlie, en canvi, arribarà fins al final.   



Charlie i la fàbrica de xocolata es basa en el llibre homònim del novel·lista i 
autor de contes, Roald Dahl. Tim Burton va crear un film pròxim als contes 
de fades on s’hi barregen la fantasia més desbordant i el relat de traumes 
infantils,  en  aquest  cas  representats  pel  passat  desconegut  del  senyor 
Wonka i la vida miserable del petit Charlie. 

Altres  pel·lícules  de  Burton:  Vincent (1982),  Frankenweenie (1984),  La 
gran  aventura  de  Pee-Wee (1985),  Beetlejuice (1988),  Batman (1989), 
Eduard Mans de tisores (1990), Malson abans de Nadal (1993),  Ed Wood 
(1994),  Mars  Attacks! (1996),  Sleepy Hollow (1999),  Big  fish (2003),  La 
núvia  cadàver (2005),  Sweeney  Todd  (2007),  Alícia  al  país  de  les  
meravelles (2010).    
     

La visita a l’exposició i l’assistència a la projecció són d’entrada gratuïta i 
aptes per a tots els públics. 

L’exposició es pot veure fins al proper dimarts 1 de novembre.
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